
• Soneran liikevaihto kasvoi 6 % edellisvuotisesta 2 187 milj. euroon
(2 057 milj. euroa vuonna 2000). Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu
oli 8 %.

• Kertaluonteisista eristä puhdistettu vertailukelpoinen käyttökate nousi
12 % ja oli 562 milj. euroa (501). Suomen matkaviestinnän kannattavuus
jatkui hyvänä.

• Liiketoiminnan kassavirta vahvistui toisella vuosipuoliskolla.

• Vertailukelpoinen tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli -4 milj. euroa
(314). Tulosta pienensivät tappiollinen osakkuusyhtiötulos ja kasvaneet
rahoituskulut. Vuoden kaksi viimeistä neljännestä olivat voitollisia.

• Nettovelka laski vuoden aikana alle 3,3 mrd. euroon (5,6). Kun myös
vuodenvaihteen jälkeen tehdyt osakemyynnit sekä jäljellä olevat
Deutsche Telekomin osakkeet otetaan huomioon, nettovelka on noin
2,5 mrd. euroa.

• Sonera järjesti 1 mrd. euron uusmerkinnän ja aloitti uuden strategiansa
mukaisen toiminnan tehostamisohjelman kannattavuutensa
parantamiseksi.

• Osakekohtainen nettotulos oli 0,44 euroa (1,68). Hallitus esittää, että
vuodelta 2001 ei jaeta osinkoa.

Tilinpäätöstiedote 2001
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Tilinpäätöstiedote perustuu Sonera Oyj:n hallituksen
6.2.2002 allekirjoittamaan tilinpäätökseen vuodelta 2001.
Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt osakkuusyhtiöiden ja
muiden merkittävien sijoitusten tiedot perustuvat
yhtiöiltä saatuihin raportteihin tai yhtiöiden
julkistamiin tiedotteisiin.

Sonera Oyj:n vuosikertomus 2001 ilmestyy perjantaina
8.3.2002. Sonera Oyj:n yhtiökokous pidetään
keskiviikkona 3.4.2002 klo 16.00 alkaen Helsingin
Messukeskuksessa.

Konsernin avainluvut
Loka- Loka- Koko Koko

joulukuu joulukuu Muutos vuosi vuosi Muutos

MEUR 2001 2000 % 2001 2000 %

Liikevaihto 556 560 -1 2 187 2 057 6

Käyttökate 42 84 -50  1 283 2 047 -37

  Vertailukelpoinen 155 91 70  562 501 12

Liikevoitto -38 9 - 951 1 748 -46
  Vertailukelpoinen 75 16 369 230 202 14

Osuus osakkuusyritysten tuloksista -67 18 -  -202 121 -
Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja -8 24 - 445 1 860 -76

  Vertailukelpoinen 11 31 -65 -4 314 -

Nettotulos 56 66 -15 409 1 506 -73

Liiketoiminnan kassavirta 91 -41 - 197 227 -13

Investoinnit käyttöomaisuuteen 93 170 -45 359 430 -17
Investoinnit osakkeisiin ja osakaslainoihin 75 359 -79  572 4 852 -88

Osakkeiden ja käyttöomaisuuden myyntitulot 254 11 2209 2 193 786 179

Korollinen nettovelka 3 268 5 641 -42 3 268 5 641 -42
Korollinen nettovelka

  (Deutsche Telekomin osakkeet vähennetty) 2 764 5 641 -51 2 764 5 641 -51

Oma pääoma 4 575 3 233 42 4 575 3 233 42

Sijoitetun pääoman tuotto (%) 1,2 4,0 - 7,9 32,9 -

Oman pääoman tuotto (%) 5,6 8,4 - 10,5 60,9 -
Omavaraisuusaste (%) 52,4 33,4 - 52,4 33,4 -

Nettovelkaantumisaste (%) 71,2 173,6 - 71,2 173,6 -

Nettotulos/osake (euroa) 0,06 0,07 -14 0,44 1,68 -74

Oma pääoma/osake (euroa) 4,10 3,57 15  4,10 3,57 15

Osakkeita keskimäärin (1 000 kpl) 978 516 906 091 8  924 346 897 472 3

Osakkeita kauden lopussa ulkona (1 000 kpl) 1 114 752 906 212 23 1 114 752 906 212 23

Henkilöstö keskimäärin 10 464 11 042 -5 10 482 10 305  2
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Hyvä tuloskehitys jatkui myös
viimeisellä vuosineljänneksellä

Konsernin liikevaihto vuoden 2001 viimeisellä
neljänneksellä oli 556 milj. euroa (560 milj. euroa
vuoden 2000 viimeisellä neljänneksellä) eli liikevaihto
laski 1 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta.
Vertailukelpoinen liikevaihto kuitenkin kasvoi 2 %,
kun huomioidaan myydyt ja hankitut liiketoiminnot.
Suomen matkaviestinnän vertailukelpoinen liikevaihto
nousi 4 % ja Palveluliiketoimintojen 18 %. Sonera
Telecomin vertailukelpoinen liikevaihto laski 5 %
alhaisemman laitemyynnin takia.

Viimeisen neljänneksen raportoitu käyttökate oli
42 milj. euroa (84), johon sisältyy -113 milj. euroa
kertaluonteisia eriä (-7). Kertaluonteisista eristä
puhdistettu vertailukelpoinen käyttökate parani 70 %
ja oli 155 milj. euroa (91). Ilman kertaluonteisia eriä
liiketoiminnan kulut pienenivät 15 % vuoden 2000
vastaavasta neljänneksestä. Vertailukelpoinen
käyttökate oli 15% alempi kuin kolmannella
vuosineljänneksellä pääasiassa Suomen matkaviestinnän
edellistä heikomman vuosineljänneksen takia.
Liikevoitto oli -38 milj. euroa (9) ja vertailukelpoinen
liikevoitto 75 milj. euroa (16).

Soneran osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista
viimeisellä neljänneksellä oli -67 milj. euroa (+18).
Osakkuusyhtiötulosta heikensivät Turkcellin, Finturin
ja Group 3G:n tappiolliset tulokset. Deutsche
Telekomin osakkeiden markkina-arvo nousi viimeisen
neljänneksen aikana ja kolmannella neljänneksellä
kirjattuja arvonalennuksia palautettiin 94 milj. euroa.

Viimeisen vuosineljänneksen raportoitu tulos ennen
satunnaiseriä ja veroja oli -8 milj. euroa (24) ja
vertailukelpoinen voitto ennen satunnaiseriä ja veroja
oli 11 milj. euroa (31). Raportoitu nettotulos/osake oli
0,06 euroa (0,07) ja vertailukelpoinen nettotulos/osake
ilman kertaluonteisia eriä oli 0,07 euroa (0,05).

Liiketoiminnan kassavirta oli viimeisellä neljänneksellä
91 milj. euroa (-41). Kassavirtaa paransivat
edellisvuotista korkeampi käyttökate, alemmat
korkokulut ja pienemmät tuloveromaksut.

Hallituksen toimintakertomus
vuodelta 2001

Vuoden 2000 voimakkaan kasvun jälkeen merkittävä
osa maailmantaloudesta painui taantumaan vuoden
2001 aikana. Tämä heijastui nopeasti myös Suomeen,
jonka talouskasvu pysähtyi rajusti vuonna 2001 aina
vuodesta 1994 asti jatkuneen nopean kasvun jälkeen.
Talouskasvun pysähtyminen Suomessa liittyi lähinnä
viennin supistumiseen edellisvuodesta. Vaikka
kulutuskysyntä jatkuikin vahvana vuoden 2001 aikana,
tilanteen muuttuminen kuitenkin näkyi myös
televiestintäalalla epävarmuuden lisääntymisenä ja
kasvun hidastumisena varsinkin yritysasiakkaille
tarjottavien palvelujen käytössä.

Suomen matkapuhelinliittymätiheys nousi vuoden
2001 lopulla yli 75%:n kasvun kuitenkin hidastuessa
edellisvuosiin verrattuna. Soneran markkinaosuus
GSM-liittymistä oli vuoden lopussa yli 60%.
Tekstiviestien ja muiden lisäarvopalveluiden käyttö
kasvoi edelleen puheviestintää nopeammin. Suomen
matkaviestintä oli Soneran keskeisin liiketoiminta-alue
noin 55 % osuudella konsernin liikevaihdosta.

Vuoden 2001 aikana Sonera vei loppuun USA:n
matkaviestinomistustensa myyntiohjelman ja lyhensi
myyntituloilla lainoja, joita nostettiin vuonna 2000
Euroopan kolmannen sukupolven UMTS-matkaviestin-
toimilupien lisenssimaksuja varten. Suomessa vuonna
1999 saamansa lisenssin lisäksi Soneralla on
omistusosuudet lisenssiyhtiöistä Saksassa, Italiassa ja
Espanjassa. Vuonna 2001 Sonera myös asetti 500 milj.
euron ylärajan tulevien vuosien lisäsijoituksilleen
näihin yhtiöihin. Kolmannen sukupolven palvelujen
käyttöönotto on Euroopassa viivästynyt, koska
päätelaitteita ei ole vielä saatavilla.

Osana uudistettua strategiaansa Sonera aikoo
merkittävästi pienentää palveluliiketoimintansa kuluja
pyrkien kuitenkin samalla säilyttämään näiden
liiketoimintojen yhteydessä kehitetyn osaamisen, joka
liittyy etenkin langattoman viestinnän ja internetin
ominaisuuksien yhdistämiseen ja hyväksikäyttöön.
Sonera aloitti vuoden aikana useimpien
palveluliiketoimintojensa toimintojen supistamisen
tavoitteena enintään 50 milj. euron käyttökatetappio
vuonna 2002, kun Sonera Info Communications
-liiketoiminnan myynti otetaan huomioon, ja
käyttökatteen nollatason saavuttaminen vuonna 2003.
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Vuoden aikana Sonera organisoi vakaata kassavirtaa
tuottavat kiinteän verkon, laitemyynnin sekä rakentamis-
ja kunnossapitopalvelujen liiketoimintansa Sonera
Telecom -alakonserniksi sekä jatkoi edelleen näiden
liiketoimintojensa tehostamista. Sonera arvioi, että sen
markkinaosuus Suomen paikallisliittymistä oli noin
27 % ja kaukopuheluminuuteista noin 37 %. Arvioitu
markkinaosuus ulkomaanpuheluminuuteista oli noin
50 %.

Vuoden 2001 aikana kasvanut yleismaailmallinen
epävarmuus ja toimialan alentuneet pörssiarvot
vaikeuttivat Soneran nettovelan pienentämistä
pelkästään ydinliiketoimintaan kuulumattomien
omaisuuserien myynnillä. Turvatakseen osakkeen-
omistajiensa etua yhtiö järjesti marraskuussa 2001 noin
1 mrd. euron uusmerkinnän, josta saadut varat
käytettiin yhtiön nettovelan pienentämiseen.

Uusitulla strategialla pyritään
määrätietoisesti parantamaan
Soneran taloudellista asemaa

Osakeannin yhteydessä hallitus myös vahvisti yhtiölle
uuden strategian, jonka pääkohtia ovat ylärajan
asettaminen UMTS-yhteisyrityksiin kohdistuville
rahoitusvelvollisuuksille, ydinliiketoimintaan
kuulumattomien omaisuuserien myynnin jatkaminen
nettovelan pienentämiseksi edelleen, Palveluliike-
toimintojen kulujen merkittävä pienentäminen,
asiakaslähtöisen näkökulman edelleen kehittäminen,
sekä konsernin kassavirran parantaminen kustannusten
tiukemmalla hallinnalla ja käyttöomaisuusinvestointien
rajoittamisella.

Yhtiön käsityksen mukaan uusittu strategia yhdessä
toteutetun osakeannin kanssa parantaa merkittävästi
Soneran taloudellista asemaa, auttaa Soneraa säilyttämään
edelleen hyvän luottokelpoisuusluokituksen sekä
mahdollistaa myös omistaja-arvon nostamisen
jatkossa.

Liikevaihto kasvoi myös heikentyneen
talouskasvun tilanteessa

Konsernin liikevaihto oli 2 187 milj. euroa (2 057) eli
nousua edellisvuodesta oli 6 %. Vertailukelpoisen
liikevaihdon kasvu oli 8 %, jossa on huomioitu
liiketoimintojen myynnit ja hankinnat.

Konsernin ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto oli
57 milj. euroa (79). Vienti Suomesta oli 92 milj. euroa (71).

Vertailukelpoinen käyttökate ja liikevoitto
paranivat edellisvuotisesta; raportoitu
tulos heikkeni pienempien myyntivoittojen ja
tappiollisen osakkuusyhtiötuloksen takia

Konsernin raportoitu käyttökate oli 1 283 milj. euroa
(2 047), johon sisältyy kertaluonteisia eriä yhteensä
721 milj. euroa (1 546). Kertaluonteisista eristä
puhdistettu vertailukelpoinen käyttökate oli 562 milj.
euroa (501) ja vertailukelpoinen käyttökateprosentti
oli 26 % (24). Vertailukelpoinen käyttökate parani
edellisvuoteen verrattuna varsinkin toisella
vuosipuoliskolla.

Liiketoiminnan kulut nousivat yhteensä 14 %
edelliseen vuoteen verrattuna eli hieman liikevaihdon
nousua nopeammin. Ilman kertaluonteisten erien
vaikutusta liiketoiminnan kulut kuitenkin nousivat vain
4 %.

Konsernin raportoitu liikevoitto oli 951 milj. euroa
(1 748). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 14 % ja
oli 230 milj. euroa (202). Tilikaudelle kirjatut poistot
olivat 332 milj. euroa (299).

Soneran osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli
-202  milj. euroa (+121) ja nettorahoituskulut olivat
32 milj. euroa (9). Raportoitu voitto ennen
satunnaiseriä ja veroja oli 445 milj. euroa (1 860) ja
kertaluonteisista eristä puhdistettu vertailukelpoinen
tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli -4 milj. euroa
(+314). Vertailukelpoista tulosta heikensi pääasiassa
osakkuusyhtiöiden tappiollinen tulos.

Vuodelle kirjatut tuloverot olivat 35 milj. euroa (318)
ja tilikauden aikana rahana maksettujen tuloverojen
määrä oli 41 milj. euroa (313). Konsernin efektiivinen
verokanta 8 % (17) jäi edellisvuotista merkittävästi
alhaisemmaksi pääosin verovapaiden myyntivoittojen
ja verotuksessa tehtyjen arvonalennusten takia.

Kertaluonteiset erät sisältävä raportoitu nettotulos/osake
oli 0,44 euroa (1,68). Vertailukelpoinen nettotulos/
osake ilman kertaluonteisia eriä oli  0,07 euroa (0,26).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,9 % (32,9) ja oman
pääoman tuotto 10,5 % (60,9).
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Suomen matkaviestinnän tulos vahvistui
edelleen; Palveluliiketoiminnan tappiot
pienenivät

Suomen matkaviestinnän liikevaihto kasvoi 7 %
edellisvuotisesta ja oli 1 213 milj. euroa (1 134).
Vertailukelpoisen liikevaihdon muutos oli 9 %, kun
huomioidaan Suomen Erillisverkot Oy:n myynti
joulukuussa 2000. Lisäarvopalveluiden liikevaihto
kasvoi 29 % ja oli 147 milj. euroa (114). Soneran GSM-
liittymästä lähetettiin vuoden aikana keskimäärin 26
tekstiviestiä kuukaudessa (25). Soneran matka-
viestintäliittymän keskimääräinen puhelukäyttö
kuukaudessa nousi 145 minuuttiin (139) ja
keskimääräinen kuukausituotto 40,5 euroon (40,4).

Soneran GSM-liittymien määrä kasvoi vuoden aikana
nettomääräisesti 139 617 ja oli vuoden päättyessä
2 421 533 (2 281 916). GSM-asiakasvaihtuvuus pysyi
alhaisena ja oli 10,1 % (9,7). NMT- ja palveluoperaattori-
liittymät mukaan luettuina Soneran verkossa oli
vuoden lopussa yhteensä 2 510 028 liittymää
(2 364 562), jossa oli kasvua nettomääräisesti 145 466.

Elokuussa Sonera kertoi lopettavansa analogisen NMT
450 –matkapuhelinverkon ylläpidon 31.12.2002. Uusia
NMT 450 -liittymiä ei enää ole avattu 15.8.2001
jälkeen. NMT-asiakkaiden määrä on laskenut viime
vuosina merkittävästi, kun valtaosa asiakkaista on
siirtynyt käyttämään Soneran GSM-palveluita. Vuoden
lopussa Soneran NMT-liittymien määrä oli 38 250
(55 863).

Liiketoiminta-alueen käyttökate nousi 604 milj. euroon
(543) ja liikevoitto 477 milj. euroon (414).
Käyttökateprosenttia 49,8 % (47,9) paransivat tiukka
kustannusseuranta sekä panostusten kohdentaminen
kysyntää vastaavalla tavalla.

Palveluliiketoimintojen liikevaihto kasvoi 26 % ja oli
321 milj. euroa (254). Vertailukelpoinen liikevaihdon
kasvu oli 20 %, jossa on huomioitu liiketoimintojen
myynnit ja hankinnat. Kasvu hidastui loppuvuoden
aikana markkinakysynnän heikentyessä sekä Soneran
supistaessa palvelutarjontaansa. Sonera SmartTrustin
vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi vuoden aikana
44 % ja oli 36 milj. euroa (25). Sonera Zedin liikevaihto
kolminkertaistui 21 milj. euroon (7). Sonera Info
Communicationsin liikevaihto kasvoi 15 % ja oli
71 milj. euroa (62). Sonera Plazan liikevaihto kasvoi
13 % ja oli 53 milj. euroa (47). Soneran internet-liittymien

määrä Suomessa oli vuoden lopussa noin 244 000.
Sonera Juxton liikevaihto kasvoi 36 % ja oli 72 milj.
euroa (53). Muiden Palveluliiketoimintoihin
sisältyvien liiketoimintojen ja kehityshankkeiden
yhteenlaskettu liikevaihto oli 68 milj. euroa (60).

Sonera Zed lopetti vuoden aikana liiketoiminnan
Alankomaissa ja Turkissa sekä palveluiden tarjoamisen
omalla tuotemerkillään Singaporessa. Myös Yhdysvaltain
osalta tehtiin myynti- tai lopetuspäätös, koska
liiketoiminta ei ole saavuttanut asetettuja tavoitteita.

Koko liiketoiminta-alueen raportoitu käyttökate oli
-337 milj. euroa (-303) ja liiketappio 384 milj. euroa
(liiketappio 335). Ilman kertaluonteisia eriä
tarkasteltuna vertailukelpoinen käyttökatetappio
kuitenkin pieneni -244 milj. euroon (-290) ja
vertailukelpoinen liiketappio 290 milj. euroon (322).
Kertaluonteiset kuluerät koostuivat pääosin
käyttöomaisuuden arvonalennuksista sekä toimintojen
lopettamiseen liittyvistä kuluista. Voitollista Sonera
Info Communicationsia lukuun ottamatta kaikkien
palveluliiketoimintojen raportoitu käyttökate oli
negatiivinen. Myös tappiollisten toimintojen
vertailukelpoiset käyttökatetappiot kuitenkin
pienenivät loppuvuotta kohden.

Sonera Telecomin liikevaihto oli 1 024 milj. euroa
(1 020) eli edellisvuotisella tasolla. Liiketoimintojen
myynnit huomioivan vertailukelpoisen liikevaihdon
kasvu oli 2 %. Kotimaanpuheluiden liikevaihto aleni
10 % ja oli 222 milj. euroa (247) paikallisliittymien ja
kaukopuheluminuuttien edelleen vähentyessä.
Ulkomaanpuheluiden liikevaihto kasvoi 37 % ja oli
149 milj. euroa (109). Kasvua syntyi lisääntyneestä
minuuttimäärästä, matkaviestinnän ulkomaan
terminointimaksun käyttöönotosta sekä merkittävästi
kasvaneesta kansainvälisestä kauttakulkuliikenteestä.

Datapalvelujen liikevaihtoa 151 milj. euroa (165)
vähensi Ruotsin liiketoimintojen myynti. Vuokrajohtojen
liikevaihtoa 56 milj. euroa (52) kasvatti Pietarin ja
Moskovan välisen valokaapelin lisääntynyt
kapasiteettimyynti. Molempien osalta liikevaihdon
kasvua heikensi keskimääräisen hintatason
alentuminen edelliseen vuoteen verrattuna.

Laitemyynnin liikevaihto laski hieman edellisvuotisesta
ja oli 118 milj. euroa (125). Rakentamisen ja
kunnossapidon liikevaihto konsernin ulkopuolisille
asiakkaille nousi hieman ja oli 35 milj. euroa (34).
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Liiketoiminta-alueen raportoitu käyttökate oli 231 milj.
euroa (300) ja liikevoitto 108 milj. euroa (162).
Kertaluonteisista eristä puhdistettua vertailukelpoista
käyttökatetta 230 milj. euroa (265) alensivat viime
vuoteen verrattuna matkaviestimiin päätyvien
ulkomaan puheluiden nousseet kustannukset, kasvaneet
henkilösivukulut sekä panostukset uusiin tuotteisiin.

Turkin ja Saksan osakkuusyhtiöt tekivät
tappiolliset vuositulokset

Soneran osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli
-202 milj. euroa (+121). Osakkuusyhtiötulosta
heikensivät Turkcellin, Finturin ja Group 3G:n
tappiolliset tulokset.

Soneran osakkuusyhtiöiden (omistus 20-50 %)
liikevaihto ei sisälly konsernin liikevaihtoon. Kaikkien
osakkuusyhtiöiden arvioitu yhteenlaskettu liikevaihto
oli edellisvuotisella tasolla ja oli suuruudeltaan 4 955
milj. euroa (4 981). Kun myydyt ja ostetut omistukset
otetaan huomioon, vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi
15 %.

Matkaviestinnän osakkuusyhtiöiden arvioitu
yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 15 % ja oli
3 762 milj. euroa (3 273). Kasvua heikensi Turkcellin
liikevaihto, joka euroissa mitattuna pieneni 3%
edellisvuotisesta Turkin liiran voimakkaan
devalvoitumisen seurauksena. Matkaviestinnän
osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu asiakasmäärä oli
vuoden lopussa arviolta 15,5 miljoonaa (13,1).

Turkcellin tulosta heikensivät Turkin liiran devalvaation
aiheuttamat valuuttakurssitappiot, heikentyneen
kansantalouden negatiiviset vaikutukset kulutus-
kysyntään sekä eräät toimilupaan ja yhteenliittämis-
maksuihin liittyvät kertaluonteiset kulukirjaukset ja
riita-asiat. Turkcellin asiakasmäärä kuitenkin kasvoi
edelleen voimakkaasti heikentyneestä taloudellisesta
tilanteesta huolimatta ja oli 12,2 milj. asiakasta vuoden
lopussa (10,1). Turkcell myös jatkoi hintojensa
korottamisesta ja kulujensa karsimista devalvaation
vaikutuksia lieventääkseen. Soneran osuus yhtiön
tuloksesta oli -61 milj. euroa (+130).

Finturin tulosta heikensivät digiTV- ja Internet-
liiketoimintoihin tehdyt merkittävät panostukset.
Soneran osuus yhtiön tuloksesta oli -96 milj. euroa (-13).

Sonera, Telia Mobile AB ja AO Telecominvest solmivat
elokuussa sopimuksen, jolla ne yhdistävät Venäjällä
sijaitsevat matkapuhelinoperaattoriomistuksensa
muodostaakseen ensimmäisen koko Venäjän kattavan
matkapuhelinoperaattorin. Soneran omistusosuus
uudessa operaattorissa on 26 %. Fuusion arvioidaan
tapahtuvan vuoden 2002 ensimmäisen vuosipuoliskon
aikana.

Soneran osuus Saksan UMTS-osakkuusyhtiön Group
3G:n tappiosta oli 72 milj. euroa. Group 3G solmi
heinäkuussa Deutsche Telekomin kanssa yhteenliittämis-
sopimuksen, jonka myötä Group 3G:n tulevien
asiakkaiden on mahdollista soittaa ja vastaanottaa
puheluita kaikenlaisissa verkoissa Saksan rajojen sisä-
ja ulkopuolelta, kun yhtiö aloittaa GSM/GPRS-
palvelujensa tarjoamisen E-Plusin kanssa solmiman
verkkovierailusopimuksen turvin. Lokakuussa yhtiö
julkisti Quam-tuotemerkkinsä. Kaupallinen lanseeraus
tapahtui marraskuun lopussa. Liittymien myyntiä
joulukuussa haittasivat erimielisyydet kahden
suurimman kilpailijan kanssa siitä, mistä lähtien ne
yhdistävät liikennettä Group 3G:n liittymiin. Esteiden
poistuttua myynti pääsi uudestaan käyntiin tammikuun
alussa 2002.

Syyskuussa Group 3G ja E-Plus sopivat
infrastruktuurin jakamisesta ja läheisestä yhteistyöstä
Saksassa UMTS-verkkojen rakentamisessa. Yhteistyön
ansiosta Group 3G säästää arviolta yli kolmanneksen
alunperin arvioiduista verkkoinvestointien kokonais-
kustannuksista. Lisäksi säästöjen arvioidaan olevan
merkittäviä myös vuotuisissa liiketoiminnan kuluissa.

Lokakuussa Sonera ja Group 3G:n toinen
osakkeenomistaja Telefónica Móviles S.A. sopivat,
ettei Soneralla ole velvollisuutta lisärahoittaa Group
3G -yhtiötä.

Soneralla on 12,55 % omistusosuus italialaisesta Ipse
2000 -yhtiöstä, jonka omistaman UMTS-lisenssin
voimassaoloaikaa Italian valtio pidensi vuoden aikana
alkuperäisestä 15 vuodesta 20 vuoteen. Yhtiön osakkaat
päättivät tammikuussa 2002, että liiketoiminta
aloitetaan Italiassa lisenssiehtojen mukaisesti ja siinä
vaiheessa, kun tarvittavaa UMTS-teknologiaa on
kaupallisesti saatavilla. Liiketoiminnan kulut
rajoitetaan minimiin ennen kaupallisen toiminnan
aloittamista. Aiemmin lokakuussa myös espanjalaisen
Xferan (Sonera 14,25 %) osakkaat tekivät vastaavan
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päätöksen. Kummankaan yhtiön osalta ei ollut
liiketoiminnallisia mahdollisuuksia toiminnan
aloittamiseen jo aiemmin GSM/GPRS-palveluina.

Sonera tekee säännöllisesti arvonalentumistarkastelun
noin 4 mrd. euron investoinneilleen, jotka se on tehnyt
UMTS-yhteisyrityksiinsä. Tarkastelun tuloksena
Sonera arvioi, ettei arvonalennuksille ole perusteita
31.12.2001 tilanteessa. Tarkastelu tehtiin sekä
suomalaisen että yhdysvaltalaisen tilinpäätöskäytännön
(U.S. GAAP) mukaisesti. Group 3G:n osalta tarkastelu
perustuu osakkaiden yhteisesti hyväksymään Group
3G:n liiketoimintasuunnitelmaan. Koska Ipse 2000:n
ja Xferan liiketoiminta ei ole vielä alkanut, perustuu
tarkastelu näiden yhtiöiden osalta osakkaiden
näkemykseen, että rajallisilla UMTS-taajuuksilla ja
niihin oikeuttavilla lisensseillä on vähintään
lisensseistä maksettua hintaa vastaava taloudellinen
arvo näille yhtiöille siinä vaiheessa, kun UMTS-
palveluja ryhdytään yleisesti käyttämään.

Elokuussa Soneran 50-prosenttisesti omistama Norjan
UMTS-osakkuusyhtiö Broadband Mobile asetettiin
selvitystilaan ja sen liiketoiminta lakkautettiin.
Ratkaisun taustalla oli yhteisyrityksen toisen osakkaan
Enitel ASA:n tekemä päätös vetäytyä kaikista UMTS-
hankkeistaan. Sonera kirjasi Broadband Mobilen
liiketoiminnan lopettamisesta 12 milj. euron tappion.
Lisäksi osakkuusyhtiötulokseen sisältyy 7 milj. euroa
tappiota yhtiön toiminnasta ennen lakkauttamista.
Investoinnin ei odoteta enää aiheuttavan
lisäkustannuksia tulevaisuudessa.

Kiinteän verkon palveluja Suomessa ja Baltian maissa
tarjoavien osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu
liittymämäärä oli vuoden lopussa noin 2,6 miljoonaa
(2,4). Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi
euroissa mitattuna 26 % ja oli 860 milj. euroa (685).
Ostetut ja myydyt yhtiöt huomioiva vertailukelpoinen
kasvu oli 8 %. Soneran osuus yhtiöiden tuloksista oli
yhteensä 35 milj. euroa (38), jossa on kertaluonteisten
erien vaikutusta 5 milj. euroa (10).

Yli 2 mrd. euroa rahaa omaisuusmyynneistä ja
Yhdysvaltain matkaviestinsijoitusten
myynnistä voittoa yhteensä 1,2 mrd. euroa

Vuoden aikana Sonera myi ydinliiketoimintaansa
kuulumattomia vähemmistöomistuksia, liiketoimintoja
ja käyttöomaisuutta yhteensä 2 193 milj. eurolla.
Myyntituloilla lyhennettiin nettovelkaa.

Maaliskuussa Sonera myi omistamansa TietoEnator
Oyj:n osakkeet 424 milj. euron kauppahinnalla ja
kirjasi kaupasta 286 milj. euron myyntivoiton.

Toukokuun aikana Sonera myi omistuksensa
yhdysvaltalaisissa VoiceStream- ja Powertel-
operaattoreissa yhteensä 724 milj. euron käteisvastiketta
ja 72 milj. Deutsche Telekomin osaketta vastaan.
Deutsche Telekomin osakkeiden kurssi kaupanteko-
hetkellä toukokuun lopussa oli 24,60 euroa. Vuoden
aikana Sonera myi Deutsche Telekomin osakkeita
yhteensä noin 46,1 milj. kappaletta ja sai myyntitulona
noin 1 004 milj. euroa, joka vastasi keskihintana noin
21,80 euroa/osake.

Kun 31.12.2001 jäljellä olleet noin 26,0 milj. Deutsche
Telekomin osaketta huomioidaan vuoden lopun
markkina-arvoon, Soneran saama kokonaismyynti-
voitto Aerialin, VoiceStreamin ja Powertelin myynnistä
on noin 1,2 mrd. euroa. Myyntivoitosta kirjattiin
835 milj. euroa jo vuonna 2000, kun Aerial fuusioitui
VoiceStreamin kanssa. Loppuosa myyntivoitoista
kirjattiin vuoden 2001 toukokuussa ja niiden määrää
pienentää osittain Deutsche Telekomin osakkeen arvon
alentuminen sen jälkeen. Myynneistä saatiin vuoden
loppuun mennessä rahana yhteensä runsaat 1,7 mrd.
euroa, jonka lisäksi jäljellä olleiden Deutsche
Telekomin osakkeiden markkina-arvo 31.12.2001 oli
noin 504 milj. euroa (19,40 euroa/osake).

Deutsche Telekomin osakkeiden myyntivoitot ja
-tappiot sekä markkina-arvostukset vuoden 2001
aikana on esitetty tuloslaskelmassa rahoitustuottojen
ja -kulujen ryhmässä, koska osakkeita on käsitelty
lyhytaikaisena sijoituksena.

Vuoden aikana toteutettiin myös useita pienempiä
omaisuuserien ja liiketoimintojen myyntejä, joista
saatiin myyntituloina yhteensä 41 milj. euroa. Touko-
kesäkuussa myytiin Sonera Plazan Hollannin
liiketoiminnot. Toukokuussa myytiin osa Soneran
kiinteän verkon liiketoiminnasta Ruotsissa, jonka
lisäksi elokuussa myytiin niinikään ruotsalainen
Geddeholm Call Center AB -tytäryhtiö. Joulukuussa
myytiin Soneran omistamat ruotsalaisen Trio AB:n osakkeet.

Heinäkuussa Sonera ilmoitti myyvänsä 23 %
omistusosuutensa Pannon GSM:ssä Telenor Mobile
Communicationsille noin 310 milj. eurolla. Osapuolet
tekivät lopullisen sopimuksen kaupasta lokakuussa, ja
kauppa toteutui Unkarin viranomaishyväksynnän jälkeen
4.2.2002, jolloin Sonera myös sai kauppahinnan rahana.
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Marraskuussa Sonera solmi aiesopimuksen
hakemistoliiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiönsä
Sonera Info Communications Oy:n ja eräiden siihen
liittyvien tytäryhtiöiden myynnistä 3i Investments
plc:lle 125 milj. euron kauppahintaan. Kaupan
arvioidaan toteutuvan vuoden 2002 ensimmäisellä
neljänneksellä.

Osakeinvestoinnit pienenivät
merkittävästi edellisvuotisesta

Investoinnit osakkeisiin ja osakaslainoihin olivat
vuoden aikana 572 milj. euroa (4 852) eli merkittävästi
alhaisemmat kuin edellisvuonna.

Merkittävimmät sijoitukset olivat jo vuonna 2000
sovitut 135 milj. euron lisäsijoitus Powerteliin ja
81 milj. euron sijoitus Eliska Wireless -yhtiöön
tammikuussa sekä Metro One -yhtiön osuuden
hankinta 72 milj. eurolla helmikuussa. Lisäksi Sonera
osallistui heinäkuussa Turkcellin uusmerkintään
omistusosuutensa suhteessa 77 milj. eurolla, korotti
Finturin osakepääomaa vuoden aikana yhteensä
81 milj. eurolla sekä sijoitti osakepääoman korotuksina
ja osakaslainoina Venäjän osakkuusyhtiöihinsä 56 milj.
euroa. UMTS-yhteisyrityksiin sijoitettiin osakepääoman
korotuksina ja osakaslainoina vuoden aikana yhteensä
41 milj. euroa.

Liiketoiminnan kassavirta vahvistui
vuoden loppua kohden

Konsernin liiketoiminnan tuottama kassavirta oli
197 milj. euroa (227). Vaikka käyttökate parani ja
maksetut tuloverot jäivät alle edellisvuotisen,
liiketoiminnan kassavirta laski edellisvuotista
suurempien korkokulujen takia. Liiketoiminnan
kassavirta kuitenkin parani selvästi vuoden loppua
kohden ja oli toisella vuosipuoliskolla merkittävästi
korkeampi kuin kahdella sitä edeltäneellä vuosipuoliskolla.
Liiketoiminnan kassavirta ei kuitenkaan vielä riittänyt
kattamaan käyttöomaisuusinvestointeja.

Investointien kassavirta oli merkittävien
omaisuusmyyntien ja edellisvuotista pienempien
osakeinvestointien takia positiivinen 1 223 milj. euroa
(negatiivinen 4 572). Myös investoinnit käyttöomaisuuteen
pienenivät edellisvuotisesta ja olivat 359 milj. euroa
(430). Merkittävimmät vähennykset kohdistuivat
Palveluliiketoimintojen investointeihin.

Nettovelkaa pienennettiin
osakemyynneillä ja osakeannilla

Liiketoiminnan ja omaisuusmyyntien tuottamalla
kassavirralla sekä osakeannista saaduilla varoilla
pienennettiin nettovelkaa yhteensä noin 2,4 mrd. euroa.

Korollinen nettovelka oli vuoden lopussa 3 268 milj.
euroa (5 641). Mikäli myös jäljellä olevat Deutsche
Telekomin osakkeet sisällytetään laskelmaan,
nettovelka oli 2 764 milj. euroa. Kassavarat ja
lyhytaikaiset sijoitukset olivat vuoden lopussa 716 milj.
euroa (212 milj. euroa, mikäli Deutsche Telekomin
osakkeiden markkina-arvoa ei oteta huomioon).
Nostamattomat valmiusluotot olivat vuoden lopussa
241 milj. euroa (465).

Soneran lyhytaikaisten lainojen määrä oli vuoden
lopussa 55 milj. euroa ja seuraavan kahdentoista
kuukauden aikana erääntyvien pitkäaikaisten lainojen
määrä oli 1 418 milj. euroa. Sonera aikoo rahoittaa
lainojen lyhennykset kassavaroilla, käytettävissä
olevilla luottolimiiteillä, liiketoiminnan kassavirralla
sekä omaisuuden myynneillä, mukaan lukien Deutsche
Telekomin ja Pannon GSM:n osakkeet. Sonera aikoo
tarpeen mukaan myydä myös muita ydinliiketoimintoihin
kuulumattomia sijoituksiaan ja liiketoimintojaan.

Helmikuussa 2001 Sonera laski liikkeeseen 500 milj. euron
vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan, joka
erääntyy elokuussa 2002. Toukokuussa laskettiin
liikkeeseen 50 milj. euron joukkovelkakirjalaina, joka
erääntyi marraskuussa 2001, sekä 150 milj. euron
joukkovelkakirjalaina, joka erääntyy toukokuussa
2002. Lisäksi elokuussa Sonera laski liikkeeseen
200 milj. euron joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy
helmikuussa 2003. Lainoilla jälleenrahoitettiin lyhytaikaisia
luottojärjestelyjä.

Heinäkuussa Sonera nosti 1330 milj. euron
vaihtuvakorkoisen kolmen vuoden pitkäaikaisen
lainan, josta Sonera sopi kesäkuussa kansainvälisen
pankkiryhmittymän kanssa. Lainalla jälleenrahoitettiin
muita lyhytaikaisia luottojärjestelyjä. Joulukuussa
Sonera sopi pankkiryhmittymän kanssa lainan ehtojen
muutoksista siten, että lainaa lyhennettiin 630 milj.
euroa osakeannista saaduilla varoilla ja lainan
loppuosan erääntymistä aikaistettiin joulukuulle 2002.
Samalla lainasta poistettiin ehto, jonka mukaan
pankkiryhmittymällä olisi ollut oikeus vaatia lainan
takaisinmaksua, mikäli Soneran luottoluokitus laskisi
alle ”investment grade” -tason.



9SONERA TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001 (6.2.2002)

Myös muilla osakeannista saaduilla tuloilla maksettiin
pitkä- ja lyhytaikaisia lainoja joulukuussa. Määrästä
käytettiin 200 milj. euroa EIB:n lainan ennenaikaiseen
takaisinmaksuun sekä 100 milj. euroa pankkilainan
takaisinmaksuun.

Soneran velkaantumisasteen nousu suhteessa yhtiön
liiketoiminnan kassavirtaan vuoden 2000 lopulla johti
Soneran luottoluokitusten alenemiseen vuoden 2001
aikana. Osakeannin julkistamisen jälkeen lokakuun
lopussa Standard & Poor’s sekä Moody’s vahvistivat
Soneran luottoluokitukset. Molemmat laitokset
ilmoittivat odottavansa, että Sonera pienentää
nettovelkaansa lähitulevaisuudessa noin 2,5 mrd
euroon ja että Sonera parantaa merkittävästi tulostaan
ja kassavirtaansa vuonna 2002.

Standard & Poor’sin Soneralle antama pitkäaikainen
luottoluokitus on BBB (31.12.2000: A) ja lyhyt-
aikainen A-3 (A-1). Moody’sin antama pitkäaikainen
luokitus on Baa2 (A2) ja lyhytaikainen Prime-2 (Prime-1).
Soneran tavoitteena on jatkossakin säilyttää vähintään
nykyinen ”investment grade” -luottoluokitus.

Omavaraisuusaste nousi vuoden lopussa 52 %:iin (33)
lainojen takaisinmaksun ja osakeannin myötä.
Vastaavasti nettovelkaantumisaste laski 71 %:iin (174).

Nettorahoituskulut kasvoivat edellisestä vuodesta
32 milj. euroon (9). Lainojen korkokulut nousivat
279 milj. euroon (155). Korkokulujen tulosvaikutusta
kuitenkin pienensivät aktivoidut korkokulut sekä
osakaslainoista kirjatut ei-kassavirtavaikutteiset
korkotuotot. Soneran lainoistaan maksama keskikorko
oli vuoden lopussa 4,2 % (5,4) lainoihin kohdistuvien
suojausten jälkeen.

Osakkeiden uusmerkintä vietiin
onnistuneesti läpi

Ylimääräinen yhtiökokous 9.11.2001 päätti yhtiön
hallituksen ehdotuksen mukaisesti uusmerkinnän
järjestämisestä. Uusmerkinnässä kahdella vanhalla
osakkeella sai merkitä yhden uuden osakkeen 2,70
euron hintaan. Annissa laskettiin liikkeelle 371 767 243
uutta osaketta, joista Sonera sai yhteensä noin
1 004 milj. euroa ennen osakeantiin liittyviä kuluja
(noin  982 milj. euroa kulujen ja niiden verovaikutuksen
jälkeen). Suomen valtio merkitsi omistusosuutensa

mukaisen määrän kokonaisuudessaan, jolloin valtion
omistus säilyi 52,8%:ssa. Osakeannin järjestäjäsyndikaatin
antamaa sitoumusta merkitä kaikki ne osakkeet, jotka
muuten jäisivät merkitsemättä, ei tarvittu annin tultua
ylimerkityksi.

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevaa valtuutta
osakeannin, optio-ohjelman tai vaihtovelkakirjalainan
liikkeellelaskuun.

Yhtiön hallituksella on valtuutus 2 000 000 oman
osakkeen hankkimiseen sekä 2 550 000 oman osakkeen
myymiseen 21.3.2002 saakka. Yhtiön hallussa on
550 000 vuonna 2000 hankittua omaa osaketta, joiden
kirjanpidollinen vasta-arvo on 236 500 euroa ja osuus
kaikista osakkeista noin 0,05 %. Hankinnat tehtiin
toukokuussa 2000 keskihintaan 51,36 euroa osakkeelta
eli yhteishintaan 28 milj. euroa.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Soneran tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan (T&K)
menot tietojärjestelmien kehitystyö mukaan lukien
olivat vuonna 2001 noin 82 milj. euroa (70) eli 3,7 %
liikevaihdosta (3,4).  Soneran T&K-toiminnoissa
työskenteli kertomusvuonna yli 1 000 henkilöä.

Keskeisiä osa-alueita vuoden aikana olivat UMTS-
matkaviestintä, asiakaspalvelu- ja laskutusratkaisut,
langattomat internetsovellukset, sähköisessä ja
langattomassa kaupankäynnissä käytettävät
tietoturvaratkaisut sekä maailmanlaajuinen
IP-pohjainen verkkovierailu.

Euron käyttöönotto

Sonera on raportoinut vuoden 1999 alusta lukien
taloudellisesta kehityksestään euroissa. Suurimmat
euroalueen konserniyhtiöt siirtyivät myös
kirjanpidossaan euron käyttöön perusvaluuttana
toukokuussa 2001 ja muut vuoden aikana. Soneran
laskuissa ja hinnastoissa on 1.1.1999 lähtien esitetty
informatiivisena lisätietona myös euromääräistä tietoa.
Täysin euromääräiseen laskutukseen ja varsinaiseen
eurohinnoitteluun siirryttiin vaiheittain 1.1.2002
mennessä.
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Vuoden aikana tehtyjä viranomais-
tulkintoja sääntely- ja kilpailuympäristössä

Suomen Viestintävirasto antoi huhtikuussa päätöksensä
Telia Finland Oy:n vuonna 1998 esittämään
toimenpidepyyntöön, joka koski Soneran
matkaviestinnän yhteenliittämismaksuja. Käyttämiensä
laskentaperusteiden pohjalta Viestintävirasto katsoi
Soneran hinnoitelleen matkaviestinnän yhteenliittämis-
maksujaan telemarkkinalain vastaisesti ja velvoitti
Soneraa korjaamaan hinnoitteluaan.

Sonera valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen
toukokuussa. Valituksen käsittely on edelleen kesken.
Soneran näkemyksen mukaan yhteenliittämis-
hinnoittelun tulee perustua ensisijaisesti kaupallisiin
sopimusratkaisuihin. Sonera solmi uudet yhteenliittämis-
sopimukset Radiolinjan ja Telia Mobilen kanssa
kesäkuussa ja Suomen 2G Oy:n kanssa elokuussa.
Matkaviestintäverkko-operaattorit ovat soveltaneet
uusia yhteenliittämismaksuja 1.9.2001 alkaen. Vaikka
Viestintäviraston päätöksellä ei ollut merkittäviä
välittömiä vaikutuksia Soneran kannattavuuteen, uudet
yhteenliittämissopimukset yhdessä kiristyvän kilpailun
kanssa hidastavat liikevaihdon kasvua vuonna 2002
ja vaikuttavat välillisesti myös liiketoiminnan
kannattavuuteen.

Suomen Kilpailuneuvosto antoi joulukuussa
päätöksensä Telia Mobile AB:n Suomen sivuliikkeen
valituksesta, joka koski kansallista verkkovierailua
Suomessa ja jonka Telia teki alunperin vuonna 1998
Kilpailuvirastolle. Kilpailuneuvosto katsoi, että
Soneralla ei ole määräävää markkina-asemaa kansallisiin
matkaviestinverkkoihin pääsyn markkinoilla ja palautti
hinnoittelun osalta asian Kilpailuvirastoon. Soneran
näkemyksen mukaan Kilpailuneuvoston ratkaisu
tarkoittaa, että kaupalliset neuvottelut ovat oikea tapa
sopia myös matkaviestinverkkoihin pääsystä. Telia on
valittanut Kilpailuneuvoston päätöksestä Korkeimpaan
hallinto-oikeuteen. Valituksen käsittely on kesken.

Suomen Kilpailuvirasto hyväksyi elokuussa kaupan,
jolla Sonera tammikuussa 2001 hankki 16,7 % osuuden
Loimaan Seudun Puhelin Oy:n osakkeista ja nosti
omistustaan 24,1 %:iin helmikuussa 2001 yhteensä
noin 25 milj. euron kauppahinnalla.

Ryhmä kilpailevia teleoperaattoreita valitti Kilpailu-
viraston päätöksestä Kilpailuneuvostolle, joka kumosi
joulukuussa Kilpailuviraston päätöksen ja vaati kaupan

purkamista. Sonera valitti tammikuussa 2002
Kilpailuneuvoston päätöksestä Korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Myös Kilpailuvirasto, Loimaan Seudun
Puhelin sekä eräät kilpailevat operaattorit valittivat
päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lisäksi
Sonera nosti omistustaan Loimaan Seudun
puhelimessa 29,1 %:iin tammikuussa 2002.

Sonera tehostaa toimintojaan kilpailukykynsä
säilyttämiseksi ja perustaa henkilöstörahaston

Sonera aloitti elokuussa yt-neuvottelut useimmissa
yksiköissään päällekkäisyyksien karsimiseksi,
toiminnan tehostamiseksi ja vastatakseen
telekommunikaatiotoimialan heikentyneisiin
taloudellisiin näkymiin. Näiden yt-neuvottelujen
tuloksena noin 500 työntekijää irtisanottiin loppuvuoden
aikana. Lisäksi noin 700 työtehtävää vähenee
määräaikaisten työsuhteiden päättymisillä, konsernin
sisällä uusiin työtehtäviin siirtymisillä sekä henkilöstön
muun vaihtuvuuden kautta. Lopputuloksena tästä
Soneran henkilöstömäärä vähenee noin 1200
työntekijällä.

Sonera arvioi, että henkilöstövähennyksen vuosittainen
kustannussäästövaikutus on noin 50-60 milj. euroa
tulevina vuosina. Kaikkiaan vuoden aikana tehdyistä
vähennyspäätöksistä sisältyy vuoden 2001 tulokseen
kuluja ja kuluvarauksia yhteensä noin 24 milj. euroa.

Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana
keskimäärin 10 482 henkilöä (10 305). Vuoden lopussa
konsernin henkilöstömäärä oli 10 068 (11 271) eli
11 % alempi kuin edellisen vuoden lopussa.
Ulkomaisten tytäryhtiöiden henkilöstömäärä pieneni
32 % ja oli vuoden lopussa 996 (1 462).

Sonera ja henkilöstöjärjestöt sopivat joulukuussa
henkilöstörahaston perustamisesta. Soneran aiemmin
maksamat tulospalkkiot muutetaan jatkossa
voittopalkkioksi ja siirretään henkilöstörahastoon, joka
sijoittaa varoista 70 % Soneran osakkeiden ostoon.

Muutoksia yhtiön hallinnossa

Varsinainen yhtiökokous 21.3.2001 päätti lakkauttaa
yhtiön hallintoneuvoston sekä valitsi yhtiölle uuden
hallituksen. Tilikauden aikana hallituksen
puheenjohtajana toimi Markku Talonen 21.3.2001
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saakka, josta lähtien puheenjohtajana on toiminut Tapio
Hintikka.

Soneran edellinen toimitusjohtaja Kaj-Erik Relander
erosi yhtiön palveluksesta 1.8.2001 lukien hoidettuaan
tehtävää 1.1.2001 alkaen. Virkaatekevänä toimitus-
johtajana toimi 1.8.2001 ja 30.9.2001 välisenä aikana
varatoimitusjohtaja Aimo Eloholma. Yhtiön hallitus
nimitti elokuussa yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi
Harri Koposen 1.10.2001 alkaen.

Tilikauden päättymisen jälkeiset
tapahtumat

Tammikuun 2002 lopulla International Finance
Corporation (IFC) myi osakassopimukseen sisältyneen
option perusteella Soneralle 10 % vähemmistöosuutensa
Soneran tanskalaisessa holdingyhtiössä Tilts
Communications A/S:ssä. Sonera maksoi osakkeista
34 milj. euroa (30 milj. dollaria). Kaupan jälkeen
Sonera omistaa yksin 49 % Lattelekom SIA:n
osakkeista. Soneralla on oikeus saada aiemmalta Tiltsin
osakkaalta Cable and Wireless plc:ltä korvauksena noin
neljännes nyt maksetusta kauppahinnasta.

Tammikuun 2002 lopussa Sonera ilmoitti lisänneensä
omistustaan Loimaan Seudun Puhelin Oy:ssä viidellä
prosenttiyksiköllä yhteensä 29,1 %:iin. Sonera maksoi
tammikuussa hankituista osakkeista vajaat 4 milj.
euroa.

Sonera ilmoitti 4.2.2002 saaneensa loppuun 23 %
omistusosuutensa myynnin unkarilaisessa Pannon
GSM -matkapuhelinoperaattorissa ja saaneensa
kauppahinnan 310 milj. euroa rahana.

Vuodenvaihteen jälkeen Sonera on myynyt edelleen
Deutsche Telekomin osakkeita noin 7,0 milj. kappaletta
ja saanut myyntitulona noin 139 milj. euroa, joka
vastasi keskihintana noin 19,90 euroa/osake.
Toteutettujen myyntien jälkeen Soneralla on vielä noin
19,0 milj. osaketta.

Lähitulevaisuuden näkymät

Toistaiseksi varmoja merkkejä maailmantalouden
suhdannekäänteestä ei vielä ole. Maailmantalouden
elpymisen arvioidaan tällä hetkellä kuitenkin alkavan
viimeistään loppuvuonna 2002 Yhdysvaltain talouden
vetämänä. Euroalueen ja Suomen talouskasvun

arvioidaan myös elpyvän, kuitenkin viiveellä
Yhdysvaltoihin verrattuna.

Huolimatta hyvin epävarmoista talousnäkymistä
Soneran päämarkkina-alueilla konsernin vertailu-
kelpoisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan myös
vuonna 2002, joskin edellisvuotta selvästi hitaammin.
Soneran vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan sen
sijaan parantuvan noin kolmanneksella vuoden 2001
tasosta ja käyttökateprosentin nousevan hieman yli
30 % tason.

Suomen matkaviestinnän liikevaihdon kasvun
arvioidaan merkittävästi hidastuvan edellisvuodesta ja
jäävän vuonna 2002 selvästi alle 5 %. Syynä
hidastuvaan kasvuun ovat kansantalouden heikot
näkymät, uusilla teknologioilla toimivien päätelaitteiden
markkinoille tulon viivästyminen sekä syyskuussa
2001 voimaan astuneet uudet yhteenliittämissopimukset.
Käyttökatteen arvioidaan säilyvän euromääräisesti
vuoden 2001 tasolla.

Palveluliiketoimintojen karsimisen takia niiden
liikevaihdon kasvu ei jatku yhtä voimakkaana kuin
aiempina vuosina. Toisaalta liiketoiminta-alueen
käyttökatetappiota aiotaan rajata enintään 50 milj.
euroon vuonna 2002, kun Sonera Info Communications
-liiketoiminnan myynti otetaan huomioon. Vuonna
2003 liiketoiminta-alueen käyttökate saavuttaa
vähintään nollatason.

Sonera Telecomin liikevaihdon arvioidaan pysyvän
vuoden 2001 tasolla. Myös käyttökatteen arvioidaan
säilyvän euromääräisesti vuoden 2001 tasolla.

Konsernin vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan
lähes kaksinkertaistuvan vuodesta 2001. Sen sijaan
Soneran osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta on
merkittävästi tappiollinen myös vuonna 2002 varsinkin
Saksan Group 3G -osakkuusyhtiöstä kirjattavien
liiketoiminnan aloittamiskulujen myötä.

Konsernin liiketoiminnan kassavirran arvioidaan
parantuvan merkittävästi vuonna 2002 käyttökatteen
parantuessa ja korkokulujen pienentyessä. Ns. vapaan
kassavirran (liiketoiminnan kassavirta vähennettynä
käyttöomaisuusinvestoinneilla) ennen tuloveroja
arvioidaan olevan lähes 300 milj. euroa.
Käyttöomaisuusinvestoinneissa jatketaan aloitettuja
säästötoimia siten, että niiden määrä on hieman alempi
kuin vuonna 2001.
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Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

Tilinpäätöksen 31.12.2001 mukaan konsernin
jakokelpoiset varat olivat 3 069,2 milj. euroa ja
emoyhtiön vastaavasti 2 587,3 milj. euroa.

Vuosittaista osingonjakoehdotusta tehdessään yhtiön
hallitus ottaa huomioon konsernin tuloskehityksen
ohella myös osingonjakoon käytettävissä olevan
kassavirran sekä yhtiön nettovelan määrän. Hallituksen
tavoitteena on, että maksettavien osinkojen määrä
vastaa noin neljännestä konsernin vuosittaisesta
vapaasta kassavirrasta eli liiketoiminnan kassavirrasta,
josta on vähennetty käyttöomaisuusinvestoinnit.

Tähän tiedotteeseen sisältyy tulevaisuudennäkymiin liittyviä lausumia, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja vaan lausumia tulevaisuuden odotuksista.
Sonera uskoo, että näiden lausumien taustalla olevat odotukset  pohjautuvat perusteltuihin oletuksiin. Näihin lausumiin sisältyy kuitenkin riskejä ja
epävarmuustekijöitä. Useat merkittävät syyt saattavat aiheuttaa todellisten tulosten merkittävän poikkeamisen tässä esitetyistä tulevaisuudennäkymiin liittyvistä
lausumista. Nämä lausumat kuvaavat tämänhetkistä käsitystä eikä Sonera sitoudu päivittämään niitä uuden tiedon tai tulevaisuuden tapahtumien valossa
muutoin kuin lakisääteisen ilmoitusvelvollisuutensa kautta.

Tässä tiedotteessa esitetyt tilinpäätöstiedot perustuvat suomalaisen käytännön mukaisesti laadittuun Soneran konsernitilinpäätökseen. Yhdysvaltain
laskentakäytännön (U.S. GAAP) mukainen konsernin nettotulos ja oma pääoma esitetään myöhemmin vuonna 2002 julkistettavassa englanninkielisessä
”Form 20-F” -vuosikertomuksessa.

Vuodelta 2001 konsernin käytettävissä oleva vapaa
kassavirta oli negatiivinen, mikä ei tue osingonjakoa.

Ottaen huomioon myös yhtiön nettovelan jatkuvan
alentamistavoitteen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,
että vuodelta 2001 ei jaeta osinkoa.

Helsingissä 6.2.2002

SONERA OYJ
Hallitus
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Tuloslaskelma
Loka- Loka- Tammi- Tammi-

joulukuu joulukuu joulukuu joulukuu Muutos
MEUR 2001 2000 2001 2000 %

Liikevaihto 556  560 2 187 2 057  6

Liiketoiminnan muut tuotot 5  19  916 1 589 -42
Palvelu- ja tavaraostot -185 -199 -708 -671  6
Henkilöstökulut -128 -123 -512 -445  15
Muut liiketoiminnan kulut -206 -173 -600 -483  24
Poistot  (1) -80 -75 -332 -299  11

Liikevoitto -38  9  951 1 748 -46

Osuus osakkuusyritysten tuloksista -67  18 -202  121 -267
Rahoitusomaisuusarvopaperien myynnit
  ja arvonalennukset 94 - -272 -
Rahoitustuotot ja -kulut 3 -3 -32 - 9  256

Voitto ennen tuloveroja, vähemmistön
osuutta ja satunnaiseriä -8  24  445 1 860 -76

Tuloverot 65  44 -35 -318 -89
Vähemmistön osuus -1 -2 -1 -1

Voitto ennen satunnaiseriä 56  66  409 1 541 -73

Laskentakäytännön muutosten kumulatiivinen
vaikutus voittovaroihin  (2) - - - -35

Nettotulos 56  66  409 1 506 -73

Osakkeiden keskimääräinen lkm (1 000 kpl) 978 516 906 091 924 346 897 472  3
Laimennettu keskimääräinen lkm (1 000 kpl) 978 516 907 306 924 346 902 193 2

Tulos/osake ennen satunnaiseriä (euroa) 0,06  0,07  0,44  1,72 -74
Laskentakäytännön muutosten vaikutus (euroa) - - - -0,04
Tulos/osake (euroa) 0,06  0,07  0,44  1,68 -74
Laimennettu tulos/osake (euroa) 0,06  0,07  0,44  1,67 -74

Käyttökate  (3) 42  84 1 283 2 047 -37
Merkittävät kertaluontoiset tuotot ja kulut -113 -7  721 1 546 -53
Vertailukelpoinen käyttökate 155  91  562  501  12
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti (%) 28  16  26  24

(1) Sonera kirjasi vuonna 2000 tekemänsä Acrossin ja iD2:n yritysostot Suomen kirjanpitolautakunnan tulkinnan 1591/1999 mukaisesti. Mikäli yritysostojen
hankintamenot olisi arvostettu käypään arvoon, Sonera olisi kirjannut konserniliikearvon poistoja 69 milj. euroa tammi-joulukuussa 2001 (852 milj. euroa koko
tilikaudelta 2000, sisältäen arvonalennuspoiston 704 milj. euroa). Konserniliikearvon poistot sekä vuoden 2000 viimeiselle neljännekselle kirjattu arvonalennuspoisto
perustuvat Soneran laatimiin Yhdysvaltain laskentakäytännön mukaisiin tilinpäätöslukuihin, jotka on raportoitu Soneran "Form 20-F" -vuosikertomuksessa
vuodelta 2000.

(2) Vuonna 2000 laskentakäytännön muutokset koostuivat ensimmäiselle neljännekselle kirjatusta Turkcellin yhdistelymenetelmän muutoksen kumulatiivisesta
vaikutuksesta -41 milj. euroa ja kolmannella neljänneksellä käyttöönotetun korkomenojen aktivointimenetelmän kumulatiivisesta vaikutuksesta +6 milj. euroa.

(3) Käyttökate lasketaan lisäämällä liikevoittoon poistot.
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Vertailukelpoinen tuloslaskelma ilman kertaluonteisia eriä
Loka- Loka- Tammi- Tammi-

joulukuu joulukuu joulukuu joulukuu Muutos

MEUR 2001 2000 2001 2000 %

Liikevaihto 556  560 2 187 2 057  6

Liiketoiminnan muut tuotot 6  8  26  25  4

Palvelu- ja tavaraostot -185 -199 - 708 -671  6

Henkilöstökulut -122 -123 - 488 -445  10
Muut liiketoiminnan kulut -100 -155 - 455 -465 -2

Poistot -80 -75 - 332 -299  11

Liikevoitto 75  16  230  202  14

Osuus osakkuusyritysten tuloksista -67  18 - 202  121 -267
Rahoitustuotot ja -kulut 3 -3 - 32 -9  256

Voitto ennen tuloveroja, vähemmistön osuutta
  ja satunnaiseriä 11  31 - 4  314 -101

Tuloverot 62  16  68 -82 -183
Vähemmistön osuus -1 -2 - 1 -1

Nettotulos 72  45  63  231 -73

Tulos/osake (euroa) 0,07 0,05 0,07 0,26 -73

Laimennettu tulos/osake (euroa) 0,07 0,05 0,07 0,26 -73

Käyttökate 155  91  562  501  12

Vertailukelpoisesta tuloslaskelmasta on jätetty pois

  seuraavat kertaluonteiset erät:

Osakkeiden ja käyttöomaisuuden myyntivoitot -1 11 890 1 564

Saneerauskustannukset -27 - -45 -

Osakkeiden ja käyttöomaisuuden myyntitappiot,
  sekä osakkeiden arvonalennukset -85 -18 -124 -18

Rahoitusomaisuusarvopaperien myynnit ja

  arvonalennukset 94 - -272 -
Kertaluonteisten erien verovaikutukset 3 28 -103 -236

Laskentakäytännön muutosten kumulatiivinen

  vaikutus voittovaroihin - - - -35

Yhteensä -16 21 346 1 275

Vertailukelpoisen tuloslaskelman tuottoja tai kuluja ei ole oikaistu myytyjen ja hankittujen liiketoimintojen vaikutuksilla.
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Tase
31.12. 31.12.

MEUR 2001 2000

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset
sijoitukset
Aineettomat hyödykkeet 98  116
Aineelliset hyödykkeet 1 269 1 265

Pitkäaikaiset sijoitukset ja saamiset  (1) 6 068 4 779

Yhteensä 7 435 6 160

Vaihto- ja rahoitusomaisuus
Vaihto-omaisuus 33  40
Lyhytaikaiset lainasaamiset  (1) 45 2 817

Muut lyhytaikaiset saamiset 565  601

Rahoitusomaisuusarvopaperit  (2) 620  68
Rahat ja pankkisaamiset 96  88

Yhteensä 1 359 3 614

VASTAAVAT YHTEENSÄ 8 794 9 774

Oma pääoma 4 575 3 233
Vähemmistön osuus 13  16

Pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaiset lainat 2 007 1 842

Muut pitkäaikaiset velat 148  171

Yhteensä 2 155 2 013

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lyhytaikaiset lainat 55 3 848
Pitkäaikaisten lainojen lyhennysosuus 1 418  107

Muut lyhytaikaiset velat 578  557

Yhteensä 2 051 4 512

VASTATTAVAT YHTEENSÄ 8 794 9 774

(1) Pitkäaikaisiin sijoituksiin ja saamisiin sisältyy myös osakaslainasaatava 2 719 milj. euroa Saksan UMTS-osakkuusyhtiöltä,
koska osakaslaina aiotaan konvertoida asteittain omaksi pääomaksi. Vertailuvuissa 31.12.2000 osakaslaina sisältyy lyhytaikaisiin
lainasaamisiin.

(2) Rahoitusomaisuusarvopapereihin sisältyvät myös Deutsche Telekomin osakkeet, koska Sonera aikoo myydä osakkeet ja käyt-
tää varat lyhytaikaisten lainojensa takaisinmaksuun. Osakkeiden tasearvo ja käypä arvo 31.12.2001 oli  504  milj. euroa.
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Kassavirtalaskelma
Loka- Loka- Tammi- Tammi-

joulukuu joulukuu joulukuu joulukuu

MEUR 2001 2000 2001 2000

Liiketoiminnan kassavirta
Nettotulos 56  66  409 1 506
Poistot 80  75  332  299

VoiceStreamin ja Powertelin osakkeiden myyntivoitto - - -595 -

TietoEnatorin osakkeiden myyntivoitto - - -286 -
Rahoitusomaisuusarvopaperien myynnit

  ja arvonalennukset -106 -  272 -

Voitto Aerial/VoiceStream-fuusiosta - - - -835
Turkcellin osakkeiden myyntivoitto - - - -680

Käyttöpääoman muutos ja muut erät 61 -182  65 -63

Yhteensä 91 -41  197  227

Investointien kassavirta
Käyttöomaisuusinvestoinnit -93 -170 -359 -430
Investoinnit osakkeisiin ja osakaslainoihin -75 -359 -572 -4 852

Osakkeiden ja käyttöomaisuuden myynti 254  11 2 193  786

Lainasaamisten muutos ja muut erät 299  51 -39 -76
Yhteensä 385 -467 1 223 -4 572

Rahoituksen kassavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos -1 025  130 1 476  825

Lyhytaikaisten lainojen muutos -405  388 -3 793 3 684

Osakeanti 973 -  973 -
Osingonjako - - -67 -87

Omien osakkeiden merkintäoikeuksien myynti 1 -  1 -

Omien osakkeiden hankinta - - - -28
Yhteensä -456  518 -1 410 4 394

Valuuttakurssimuutokset -1 - -2  1
Kassavarojen muutos 19  10  8  50
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Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista
Loka- Loka- Tammi- Tammi-

joulukuu joulukuu joulukuu joulukuu

MEUR 2001 2000 2001 2000 Muutos

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. -12 27 -61  130 -191

Fintur Holdings B.V. -18 -13 -96 -13 -83
Aerial Communications, Inc. - - - -12  12

Muut GSM-operaattorit 13 11 56  42  14

UMTS-osakkuusyhtiöt -51 -2 -79 -2 -77
Kiinteän verkon operaattorit 12 9 35  38 -3

Muut osakkuusyhtiöt 4 -4 2  4 -2

Liikearvon poistot -15 -10 -59 -66  7
Yhteensä -67 18 -202  121 -323

Rahoitustuotot ja -kulut
Loka- Loka- Tammi- Tammi-

joulukuu joulukuu joulukuu joulukuu
MEUR 2001 2000 2001 2000 Muutos

Osinkotuotot 2 -  14  21 -7

Korkotuotot 44 52  183  82  101

Korkokulut -51 -78 -279 -155 -124
Aktivoidut korkokulut 12 14  52  20  32

Muut rahoitustuotot ja -kulut - 13 1  23 -22

Kurssivoitot ja -tappiot -4 -4 -3 - -3
Yhteensä 3 -3 -32 -9 -23
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Johdannaissopimukset
31.12.2001 31.12.2000

MEUR Nimellisarvo Tasearvo Käypä arvo Käypä arvo

Valuuttatermiinit 81 -1 -1 -9

Koronvaihtosopimukset 2 207  38  41  36
Ostetut korko-optiot 270  1 -  1

Johdannaissopimuksia käytetään valuutta- ja korkoriskeiltä suojautumiseen.

Vastuusitoumukset
31.12. 31.12.

MEUR 2001 2000

Annetut pantit

  Omien sitoumusten vakuudeksi 6  5

  Osakkuusyhtiöiden rahoituksen vakuudeksi   (1) 24  8
Osakkuusyhtiöiden rahoituksen vakuudeksi annetut takaukset 35  85

Muiden puolesta annetut takaukset

  Xfera Móviles S.A:n puolesta 428  428
  Ipse 2000 S.p.A:n puolesta 180  193

Käyttövuokraussopimusten vähimmäismaksut 264  195

Muut vastuusitoumukset 31  6

(1) Pantattujen osakkuusyhtiöosakkeiden tasearvot. Kohteena olevien lainamäärien mukaisesti lasketut maksimivastuut ovat
yhteensä 23 milj. euroa (31.12.2000 alle miljoona euroa).

Oman pääoman muutokset
Tammi- Tammi-

joulukuu joulukuu

MEUR 2001 2000

Oma pääoma 1.1. 3 233 1 801

Osakeannit 982  11
Osingonjako -67 -87

Omien osakkeiden muutos/hankinta 2 -28

Muuntoerot 16  30
Nettotulos 409 1 506

Oma pääoma 31.12. 4 575 3 233
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Investoinnit käyttöomaisuuteen

Muutos
MEUR 2001 2000 %

Suomen matkaviestintä 102  124 -18
Palveluliiketoiminnat 53  104 -49

Sonera Telecom 186  202 -8

Muu toiminta 18 - -
Konserni 359  430 -17

Henkilöstö keskimäärin
Muutos

2001 2000 %

Suomen matkaviestintä 1 792 1 626  10

Palveluliiketoiminnat 2 728 2 810 -3
Sonera Telecom 4 795 4 479  7

Muu toiminta 1 167 1 390 -16

Konserni 10 482 10 305  2

Kunkin liiketoiminta-alueen henkilöstömäärän muutoksiin vaikuttavat myös eräät konsernin sisäiset rakennejärjestelyt.
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Liiketoiminnat
Loka- Loka- Tammi- Tammi-

joulukuu joulukuu joulukuu joulukuu Muutos
MEUR 2001 2000 2001 2000 %

Liikevaihto
Suomen matkaviestintä 306  299 1 213 1 134  7
Kansainvälinen matkaviestintä 1  2  4  5 -20

Palveluliiketoiminnat
  Sonera SmartTrust 15  9  36  18  100
  Sonera Zed 7  2  21  7  200
  Sonera Info Communications 18 n/a  71 n/a n/a
  Sonera Plaza 14 n/a  53 n/a n/a
  Sonera Juxto 20 n/a  72 n/a n/a
  Muut palvelut  (1) 14  63  68  229 -70
  Yhteensä 88  74  321  254  26

Sonera Telecom
  Paikallis- ja kaukopuhelut 53  60  222  247 -10
  Ulkomaanpuhelut 34  29  149  109  37
  Datapalvelut 34  42  151  165 -8
  Vuokrajohdot 14  16  56  52  8
  Laitemyynti 27  43  118  125 -6
  Rakentaminen ja kunnossapito 14  17  35  34  3
  Konsernimyynti ja muut tuotteet 88  78  293  288  2
  Yhteensä 264  285 1 024 1 020  -

Muu toiminta 34  21  113  85  33
Konsernin sisäinen myynti -137 -121 -488 -441 -11
Konserni 556  560 2 187 2 057  6

Käyttökate
Suomen matkaviestintä 141  150  604  543  11
Kansainvälinen matkaviestintä -4 -2  569 1 502 -62
Palveluliiketoiminnat
  Sonera SmartTrust -17 -22 -60 -65 8
  Sonera Zed -49 -43 -159 -102 -56
  Sonera Info Communications -1 n/a  7 n/a n/a
  Sonera Plaza -24 n/a -52 n/a n/a
  Sonera Juxto -3 n/a -17 n/a n/a
  Muut palvelut  (1) -26 -62 -56 -136 -59
  Yhteensä -120 -127 -337 -303 -11
Sonera Telecom 55  64  231  300 -23
Muu toiminta -30 -1  216  5
Konserni 42  84 1 283 2 047 -37

Liikevoitto
Suomen matkaviestintä 109  113  477  414  15
Kansainvälinen matkaviestintä -4 -2  569 1 502 -62
Palveluliiketoiminnat
  Sonera SmartTrust -18 -22 -63 -66 5
  Sonera Zed -56 -46 -182 -107 -70
  Sonera Info Communications -1 n/a  5 n/a n/a
  Sonera Plaza -24 n/a -57 n/a n/a
  Sonera Juxto -5 n/a -25 n/a n/a
  Muut palvelut  (1) -27 -63 -62 -162  62
  Yhteensä -131 -131 -384 -335 -15
Sonera Telecom 24  29  108  162 -33
Muu toiminta -36 -  181  5
Konserni -38  9  951 1 748 -46

(1) Vuonna 2000 "Muihin palveluihin" sisältyivät myös Sonera Info Communicationsin, Sonera Plazan ja Sonera Juxton liiketoiminnat.
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Muut tiedot
Loka- Loka- Tammi- Tammi-

joulukuu joulukuu joulukuu joulukuu Muutos

2001 2000 2001 2000 %

Liittymämäärät kauden lopussa (kpl)

Suomen matkaviestintä
  GSM-liittymät  (1) 2 421 533 2 281 916  6

  NMT-liittymät 38 250  55 863 -32

  Palveluoperaattorien liittymät Soneran verkossa 50 245  26 783  88
  Yhteensä 2 510 028 2 364 562  6

  GSM-asiakasvaihtuvuus (% vuositasolla)  (2) 11,4 9,4 10,1 9,7

Suomen kiinteän verkon puhelinliittymät  (3) 753 140  771 469 -2

Liikenne ja käyttö
Suomen matkaviestintä

  Soitetut minuutit (milj. minuuttia)  1 078   978  4 215  3 724  13
  Liittymän keskim. kuukausikäyttö (min.)   147   141   145   139  4

  Liittymän keskim. kuukausituotto (euroa) 39,6 39,2 40,5 40,4  -

  Lähetetyt tekstiviestit (milj. viestiä)   203   184   744   618  20
  Liittymästä lähetetyt tekstiviestit keskim.

    kuukaudessa 28   28   26   25  4

  Tekstiviestien käyttöaktiivisuus keskim.
    kuukaudessa (% asiakkaista) 73   70   72   68

  Sisältöpalvelujen käyttöaktiivisuus keskim.

    kuukaudessa (% asiakkaista) 33   32   33   32

Suomen kiinteä verkko (milj. minuuttia)

  Paikallispuhelut ja verkkokorvaukset 968   988  3 889  3 874 -
  Kaukopuhelut 128   139   518   588 -12

  Ulkomaanpuhelut 57   59   232   230  1

(1) Ei sisällä palveluoperaattoriliittymiä.

(2) Ei sisällä tapauksia, joissa liittymän omistaja vaihtuu käyttäjän pysyessä samana.

(3) ISDN-liittymät on laskettu kahdeksi tavalliseksi liittymäksi ja 2 Mbps -liittymät 30 tavalliseksi liittymäksi. Vuoden 2000 luvut on korjattu vastaamaan vuoden
2001 alussa käyttöönotettua tilastointikäytäntöä.
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Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat

Soneran pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen
kokonaismäärä 31.12.2001 oli 3 480 milj. euroa.
Kaikkien lainojen keskikorko mukaan lukien
suojaustoimenpiteiden vaikutus oli noin 4,2 prosenttia.

Pitkäaikaiset lainat

• 700 milj.euron laina; erääntyy 16.12.2002
(alunperin 1 330 milj. euroa ja eräpäivä 15.6.2004);
vaihtuvakorkoinen, sidottu Euriboriin sekä Soneran
pitkäaikaisiin luottokelpoisuusluokituksiin
(31.12.2001: 4,63 %).

• 50 milj. euron laina; erääntyy 11.12.2003;
vaihtuvakorkoinen, sidottu Euriboriin, (31.12.2001:
3,52 %).

• 86 milj. euron pankkilainat; erääntyvät 6.11.2008;
vaihtuvakorkoiset, sidottu LIBOR:iin (31.12.2001:
3,48 %).

• 153 milj. euron syndikoitu valmiusluottolimiitti;
erääntyy puolivuotiserissä 17.3.2002 - 17.3.2004;
vaihtuvakorkoinen, sidottu LIBOR:iin (31.12.2001:
3,58%). Limiitti oli täysin nostettuna 31.12.2001.

• 511 milj. euron syndikoitu valmiusluottolimiitti;
erääntyy puolivuotiserissä 27.4.2003 - 27.4.2005;
vaihtuvakorkoinen, sidottu LIBOR:iin (31.12.2001:
3,58%). Limiitistä oli nostettuna 270 miljoonaa
euroa 31.12.2001.

3 000 milj. euron
joukkovelkakirjalainaohjelma (EMTN)

Edellisten pitkäaikaisten lainojen lisäksi Soneralla on
käytössä 3 000 milj. euron joukkovelkakirjalainaohjelma,
jonka puitteissa yhtiö on laskenut liikkeelle 2 150 milj.
euron joukkovelkakirjalainat:

• 300 milj. euron joukkovelkakirjalaina; erääntyy
16.4.2009; kiinteä korko 4,625%.

• 1 000 milj. euron joukkovelkakirjalaina; erääntyy
15.3.2005; kiinteä korko 5,625%.

• 200 milj. euron joukkovelkakirjalaina; erääntyy
17.2.2003; kiinteä korko 5,13%.

• 500 milj. euron joukkovelkakirjalaina; erääntyy
16.8.2002; vaihtuvakorkoinen (31.12.2001:
3,94 %).

• 150 milj. euron joukkovelkakirjalaina; erääntyy
17.5.2002; kiinteä korko 5,50 %.

500 milj. euron ulkomainen yritystodistus-
ohjelma (ECP) sekä 500 milj. euron
kotimainen yritystodistusohjelma

• 4 milj. euroa ECP-ohjelman puitteissa liikkeelle
laskettu yritystodistus Japanin jeneissä; erääntyy
15.1.2002; korko 0,80 %.

• 51 milj. euroa kotimaisen  yritystodistusohjelman
puitteissa liikkeelle laskettuja yritystodistuksia;
erääntyvät 2.1.2002 - 13.09.2002; keskimääräinen
korko 4,07%.

Muut lainat

• Muita lainajärjestelyjä yhteensä 16 milj. euroa
31.12.2001.

LIITE: SONERAN LAINAKANTA
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LIITE: SONERAN LAINAKANTA

Lainojen takaisinmaksuohjelma seuraavan 12 kuukauden aikana
31.12.2001 31.12.2001

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

MEUR lainat lainat Yhteensä

Tammikuu 2002 - 41 41

Helmikuu 2002 1 10 11
Maaliskuu 2002 31 - 31

Huhtikuu 2002 - - -

Toukokuu 2002 150 - 150
Kesäkuu 2002 1 - 1

Heinäkuu 2002 - - -

Elokuu 2002 500 - 500
Syyskuu 2002 31 4 35

Lokakuu 2002 1 - 1

Marraskuu 2002 - - -
Joulukuu 2002 703 - 703

Yhteensä 1 418 55 1 473

Lainojen takaisinmaksuohjelma vuositasolla
31.12.2001 31.12.2001

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset
MEUR lainat lainat Yhteensä

2002 1 418 55 1 473
2003 320 - 320

2004 198 - 198

2005 1 102 - 1 102
2006 1 - 1

2007 - - -

2008 86 - 86
2009 300 - 300

Yhteensä 3 425 55 3 480

Lainakannan jakautuminen
31.12. 31.12.

MEUR 2001 2000

Lainat rahoituslaitoksilta 1 275 3 899

Joukkovelkakirjalainat 2 150 1 300
Ulkomaiset yritystodistukset 4 340

Suomalaiset yritystodistukset 51 258

Yhteensä 3 480 5 797


