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Vuoden 2002
keskeisiä tapahtumia

PRO FORMA

 1.1. Comptel avasi toimiston Brasilian São Pauloon.
 1.1. Comptel otti tilinpäätöksessään käyttöön kansain- 
  välisen International Accounting Standardin (IAS)  
  mukaisen myynnin tuloutusperiaatteen toimitettavien  
  asiakasprojektien osalta.
 17.1. Comptel nosti omistusosuutensa Mobicus Oy:ssä 
  20 prosenttiin.
 14.3. Comptel hankki 20 prosentin omistusosuuden 
  irlantilaisesta Tango Telecom Ltd:stä .
 13.6. Comptelin hallitus päätti tytäryhtiö Comptel 
  PASSAGe Oy:n sulauttamisesta Comptel Oyj:öön.
 8.8. Comptel julkisti ensimmäisen prepaid-mediaattori-
  ratkaisun toimitussopimuksensa P&TLuxembourgille.
 1.9. Tero Laaksonen aloitti Comptelin toimitusjohtajana  
  Heikki Tetrin jäätyä eläkkeelle.
 10.9. Logica ja Comptel julkistivat globaalin 
  VAR (Value Added Reseller) -yhteistyösopimuksen.
 16.9. Comptel laski arviota vuoden 2002 liikevaihdosta ja  
  käynnisti kustannusrakenteen uudelleenjärjestelyt.  
  Säästötoimenpiteisiin kuuluivat henkilöstömäärän  
  vähentäminen, alihankinnan määrän pienentäminen  
  ja kiinteistökustannusten karsiminen.
 16.10. Comptel julkisti puitesopimuksen mediaattori-
  ratkaisujen toimittamisesta mmO

2
:lle.

 19.12. Comptel julkisti sopimuksen asiakashallintaratkaisun  
  toimittamisesta Suomen Erillisverkkojen operoimaan  
  TETRA-viranomaisverkkoon.
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*) Hallituksen ehdotus

Avainluvut 2002 2001

Liikevaihto, milj. euroa 49,3 58,2

 Muutos edellisestä vuodesta, % -15,3 -

Liikevoitto, milj. euroa -6,7 10.9

 Osuus liikevaihdosta, % -13,5 18,7

Tulos/osake, euroa  -0,05 0,07

Oma pääoma/osake, euroa 0,33 0,40

Osinko/osake, euroa 0,00* 0,03

Osinko/tulos, % - 41,1

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, milj. euroa 10,4 8,5

 Osuus liikevaihdosta, %   21,1 14,7

Omavaraisuusaste, %  83,6 86,6
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  Comptel tukee operaattoreita ja palveluntarjoajia heidän teknologisessa ja liiketoiminnallisessa kehityksessään. Esimerkiksi vuoden 2002 
aikana alkaneet langattomien kuvaviestien välittämiseen perustuvat MMS-palvelut (Multimedia Messaging Service) edellyttävät operaattoreilta 
uusien rajapintojen ja toiminnallisuuksien luomista tietojärjestelmiinsä. Comptelin tuotteet olivat alusta asti globaalisti mukana tämän uuden 
liiketoiminnan avauksessa. Näin kuluttajat saavat palvelut tehokkaasti käyttöönsä ja operaattorit voivat veloittaa asiakkaitaan oikein perustein. 

Comptel lyhyesti

Comptel on oman toimialansa johtava ohjelmistotoimittaja maail-
massa. Yhtiön pitkälle tuotteistetut mediaattori- ja provisiointi-
ohjelmistoratkaisut toimivat älykkäinä linkkeinä operaattoreiden 
sekä palveluntarjoajien asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmien sekä 
tietoliikenneverkon välillä. Comptel Link -tuoteperheen ratkaisut 
mahdollistavat muun muassa käyttötietojen keräämisen operaattorin 
verkosta, uusien käyttäjien ja palveluiden aktivoimisen verkkoon sekä 
sisältöpalveluiden tehokkaan hallinnan kaikissa verkkoympäristöissä. 

Vuoden 2002 loppuun mennessä Comptel oli toimittanut 
ohjelmistoratkaisujaan yli 210 asiakkaalle 64 maahan. Henki-
löstön määrä vuoden 2002 lopussa oli 595. Yhtiön liikevaihto 
vuonna 2002 oli 49,3 miljoonaa euroa. 

Comptel perustettiin 1986 ja se on noteerattu Helsingin pörs-
sissä (HEX: CTL1V). Comptel on Elisa Communications Oyj:n 
tytäryhtiö, josta emoyhtiö omistaa 58,1 prosenttia. Comptelin 
pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Lisätietoja: www.comptel.com.

Comptelin liiketoiminta-alueet

Yhtiöllä on kaksi liiketoiminta-aluetta: tuoteliiketoiminta ja 
järjestelmäpalvelut. Tuoteliiketoiminta vastaa yhtiön ydinlii-
ketoiminnasta eli tarjoaa operaattoreille ja palveluntarjoajille 
tuotteistettuja mediaattori- ja provisiointiratkaisuja. Se edustaa 
noin 80 prosenttia konsernin liikevaihdosta. 

Järjestelmäpalvelut kehittää asiakaskohtaisia sovellusratkai-
suja suomalaisten teleoperaattoreiden liiketoiminnan ydinalueille. 
Se edustaa noin 20 prosenttia konsernin liikevaihdosta. 
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Comptelin strategiset tavoitteet 

Comptelin strategiana on toimittaa tuotteistettuja ohjelmisto-
ratkaisuja globaalisti tietoliikennealan verkko- ja palveluope-
raattoreille sekä palveluntarjoajille. Yhtiön markkina-asema on 
taantumankin aikana vahvistunut tuotteiden paremmuuden, 
laadukkaan asiakaspalvelun ja suorituskykyisen myyntiorga-
nisaation ansiosta. Comptelin asiakkaat arvostavat ratkaisujen 
laadun lisäksi yhtiön elinkelpoisuutta, josta on pidetty ja pide-
tään jatkossakin hyvää huolta.  

Yhtiön menestystekijöistä keskeisimmät ovat tietolii-
kenne- ja tietotekniikan teknologiaosaaminen, teleoperaatto-
reiden liiketoiminnan tuntemus sekä yli 16 vuoden kokemus 
asiakastoimituksista ympäri maailmaa. Comptel uudistuu 
jatkuvasti, mikä tarkoittaa osaamisen syventämistä, toiminnan 
järjestämistä kaikilta osiltaan asiakastarveohjautuvaksi sekä 
oikeiden partnerisuhteiden ylläpitoa ja kehittämistä .

Comptel tähtää jatkuvasti tuotteidensa ominaisuuksien 
paremmuuteen ja palvelujensa korkean laadun säilyttämiseen. 
Orgaaninen kasvu on yhtiön ensisijainen tavoite. Yritysostoilla 
voidaan strategiaa kuitenkin täydentää, samoin kuin kolmansien 
osapuolien tuote-edustuksilla.

Comptelin tavoitteena on kasvaa markkinoita nopeammin 
omalla kapealla toiminta-alueellaan huolehtien samalla siitä , 
että kannattavuus ja kassavirta ovat kaikissa olosuhteissa tur-
vattuja. Liiketoimintakumppanuudet ovat Comptelille tärkeitä 
sekä myyntikanavina että yhtiön teknologioiden ajantasaisuu-
den varmistamisessa. Kumppanuudet eivät kuitenkaan vaikuta 
Comptelin riippumattomuuteen ja sen valitsemaan strategiaan, 
jonka mukaan yhtiön ratkaisut soveltuvat kaikkiin asiakkaiden 
käyttämiin teknologiaympäristöihin.

Visio

Ihmiset käyttävät yhä 
enemmän erilaisia palveluita 
ajasta ja paikasta riippumatta. 
Olemme suunnannäyttäjänä 
rakentamassa kasvavia 
televiestinnän markkinoita. 
Toimimme maailman-
laajuisesti operaattoreiden ja 
palvelujen tarjoajien kanssa. 

Missio

Saamme asiakkaamme 
menestymään. Tarjoamme 
palvelujen hallintaa, käyttöä 
ja veloitusta tehostavia 
ohjelmistoratkaisuja yhdessä 
partnereidemme kanssa. 

Arvot

• Yksilön kunnioittaminen
• Innovatiivisuus
• Jatkuva kehittyminen
• Luotettavuus

Liikevaihdon jakautuminen, 
milj. euroa

Tuoteliiketoiminta:
Lisenssit

Tuoteliiketoiminta:
Palvelut ja ylläpito

Järjestelmäpalvelut
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Comptelin 
kehittyminen 
telemarkkinoiden 
evoluutiossa

ANALOGISET 
VERKKOTEKNOLOGIAT

1986 1991 19981992

KANSAINVÄLISTYMINEN 
JA OHJELMISTOJEN TUOTTEISTAMINEN

TELEMARKKINOIDEN SÄÄNTELYN VAPAUTUMINEN ALKAA

Comptelin ensimmäinen 
mediaattori-toimitus GSM-verkkoihin

• Maailman ensimmäinen GSM-  
 operaattori, suomalainen 
 Radiolinja, otti käyttöön 
 Comptelin mediaattoriratkaisun

Ensimmäinen vientitoimitus

• Comptelin tuotteisiin kiinnitettiin kansainvälistä
 huomiota. Merkittävä vientitoimitus toteutettiin
 hongkongilaiselle SmarTone operaattorille, jonka
 kanssa Comptel tekee edelleen tiivistä yhteistyötä.

Myynti partnereiden 
kautta ylittää suora-
myynnin

• Comptelille tärkeät 
 partnerit toimivat 
 yhtiön kansain-
 välisinä lähettiläinä 
 avaamassa ovia uusille  
 markkinoille.

DIGITAALISTEN VERKKOTEKNOLOGIOIDEN KÄYTTÖÖNOTTO    JA NIIDEN YLEISTYMINEN

Comptelin perustaminen

• Helsingin Puhelinyhdistyksen 
 atk-osasto eriytettiin
 itsenäiseksi yhtiöksi. 
 Comptel aloitti toimintansa 
 noin 30 työntekijän voimin.

Kaaviokuvassa on esitetty Comptelin kehitys kolmena eri 
aikajaksona. Yhtiö on 16-vuotisen olemassaolonsa aikana 
kehittänyt toimintaansa ja ratkaisujaan vastaamaan asiakkai-
den tarpeita. Comptelille operaattoreiden ja palveluntarjoajien 
liiketoimintamallien sekä teknologisen toimintaympäristön 
tuntemus on keskeinen menestystekijä , jota on syvennetty 
aina toimialan vaatimusten mukaan. Ratkaisujen oikea-aikainen 
markkinoille tuominen on myös ollut keskeinen tekijä 
Comptelin globaalissa liiketoiminnassa.  
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Tekstiviestipalveluista uusi 
kasvumarkkina operaattoreille

• Tekstiviestien osuus eräiden 
 operaattoreiden liike-
 vaihdosta on kasvanut 
 erittäin merkittäväksi. 
 Niiden osuus matka-
 viestinnän maailman-
 laajuisista markkinoista 
 oli noin 10 prosenttia 
 vuonna 2002.

2000 2001 20021999 2003

TELEMARKKINOIDEN SÄÄNTELYN VAPAUTUMINEN ALKAA

DIGITAALISTEN VERKKOTEKNOLOGIOIDEN KÄYTTÖÖNOTTO    JA NIIDEN YLEISTYMINEN

Comptel listautui 
Helsingin pörssiin

Ensimmäinen 
GPRS-asiakkuus100 

asiakkaan 
raja ylittyy

Ensimmäinen 
3G-asiakkuus

TELE-, IT- JA MEDIA- SEKÄ SISÄLTÖTEOLLISUUKSIEN KONVERGENSSI 

TUOTETARJONNAN LAAJENTAMINEN

Miljardin matkapuhelinkäyttäjän 
raja rikkoutuu

• Kahden miljardin rajan arvioidaan   
 rikkoutuvan seuraavan 
 vuosikymmen vaihteessa.

Kiinteät laajakaista-
ratkaisut yleistyvät

• Eräiden tutkimuslaitosten 
 mukaan vuonna 2006 
 Aasian markkinoilla 
 noin 75 prosenttia
 yritysliittymistä on 
 laajakaistaisia, mutta   
 Yhdysvalloissa vain 17 % 
 ja Euroopassa 7 %.

Operaattorit aloittavat
MMS-viestien tarjoamisen

• Johtavien matka-
 puhelinvalmistajien   
 mukaan kuvaviestien
 massamarkkinoiden
 avautumisen odotetaan
 ajoittuvan vuosille   
 2003 ja 2004. Eräiden 
 arvioiden mukaan 
 MMS-liiketoiminnan
 liikevaihto ylittää teksti-
 viestien liikevaihdon
 vuonna 2005. 

UUSIIN ASIAKASSEGMENTTEIHIN LAAJENTAMINEN

200 asiakkaan raja ylittyy

Ensimmäinen 
sisältöpalveluiden 
mediaattoriasiakkuus

Ensimmäiset asiakkuudet 
palveluntarjoajien segmentissä

• Teleoperaattoreiden lisäksi yritykset,  
 joiden liiketoiminta perustuu  
 tietoliikenteeseen, kiinnostuivat   
 Comptelin ratkaisuista. 
 Ensimmäiset sopimukset solmittiin 
 kuluvan vuoden aikana. 

Ensimmäinen 
prepaid- 
mediaattoritoimitus

2 mrd.

1 mrd.

2002 2010
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Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2002 oli Comptelille keskittymisen aikaa. Aloitimme toi-
menpiteet pitkän tähtäyksen kannattavuuden varmistamiseksi 
karsimalla kustannuksia sekä ydinliiketoimintaan kuulumatto-
mia toimintoja. Yhdistimme muun muassa palveluoperaattori-
ratkaisuista vastaavan tytäryhtiön Comptel PASSAGe Oy:n 
liiketoiminnot osaksi yhtiömme tuoteliiketoimintaa. Lisäksi 
Arcus-osakkuusyhtiön liiketoiminta lopetettiin.  

Uudelleenjärjestelyistä huolimatta panostimme edelleen 
voimakkaasti omien ydintuotteidemme ja palveluidemme 
tuotekehitykseen, myyntiin sekä niiden korkeaan laatuun. 
Näin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kapeassa mutta 
globaalissa markkinasegmentissä juuri heitä parhaiten tukevia 
ratkaisuja. Mediaattori- ja provisiointiohjelmistojen tarjoaminen 
on Comptelin ydinliiketoimintaa myös tulevaisuudessa.

Asema vahvistui haasteellisilla markkinoilla

Kilpailutilanteen kiristymisestä huolimatta onnistuimme vah-
vistamaan suhteellista markkina-asemaamme erityisesti suurten 
operaattoreiden ja operaattoriryhmittymien ohjelmistotoimit-
tajana. Comptel on 16-vuotisen olemassaolonsa aikana sopinut 
toimituksista yli 210 asiakkaalle 64 maahan maailmanlaa-
juisesti. Vuoden 2002 aikana solmimme erittäin merkittäviä 
toimitussopimuksia ja saavutimme täysin uusia asiakasryhmiä 
ydintuotteillemme. Yhtiömme hyvä rahoitusasema oli todiste 

Comptel vastasi 
markkinoiden 
hitaampaan 
kasvuun 
keskittymällä 
ydinliike-
toimintaansa
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elinkelpoisuudestamme ja tuki siten liiketoimintaamme.
Vaikka teleinfrastruktuurimarkkinat eivät kokonaisuutena 

kasvaneet vuonna 2002, mediaattori- ja provisiointiohjelmisto-
jen merkitys operaattoreiden ja palveluntarjoajien liiketoimin-
nassa kasvoi edelleen. Teknologioiden monimutkaistuessa ja 
tarjottavien palveluiden määrän lisääntyessä operaattorit virta-
viivaistavat prosessejaan ja tehostavat tuotantoympäristöään. 
Näkemyksemme mukaan juuri tehokas palveluiden hallinta ja 
luotettava laskutusprosessi tulevat olemaan yhä keskeisemmässä 
asemassa operaattoreiden kilpailukyvyn kannalta. 

Operaattorit investoivat harkitusti uusiin teknologioihin, 
minkä vuoksi niiden käyttöönotto ja uusien palveluiden kehit-
täminen etenivät maltillisesti. Uusinvestointien väheneminen ja 
matkapuhelinkäyttäjien määrän kasvun hidastuminen edistyk-
sellisimmillä markkinoilla laski Comptelin uusien lisenssien ja 
lisenssipäivitysten myyntiä . Uusien lisenssien alhaisemmasta 
kysynnästä huolimatta asiakaspalveluiden ja ylläpidon liike-
vaihto säilyi vuoden 2001 tasolla. 

 Maantieteellisistä markkina-alueista menestyimme parhai-
ten Euroopassa, Lähi-idässä ja Etelä-Amerikassa. Aasian ja Poh-
jois-Amerikan markkinat olivat meille edelleen haasteellisimmat.

Partneriyhteistyössä keskityimme valikoidusti nykyisten 
liikesuhteiden syventämiseen ja uusien solmimiseen järjestel-
mäintegraattoreiden ja teknologisten kumppaneiden kanssa. 

Partnereiden merkitys oli vuoden 2002 aikana edelleen erittäin 
tärkeä Comptelin globaalin läsnäolon varmistamiseksi. 

Tavoitteet edelleen voimassa

Vuosi 2003 tulee näkemykseni mukaan olemaan edelleen 
haasteellinen televiestinnän markkinoilla. Useimmat operaat-
torit keskittyvät yhä enemmän uusien investointien asemasta 
kustannustehokkuutensa parantamiseen. Comptelin tuotteet ovat 
monissa tapauksissa tähän ratkaisu. Näin ollen emme ole täysin 
riippuvaisia operaattoreiden uusista investoinneista verkkotekno-
logioihin tai palveluihin. Tämän vuoksi yhtiöllä on edellytykset 
menestyä 2003. 

Tavoitteenamme on vahvistaa edelleen omaa globaalia ase-
maamme tarjoamalla markkinoiden laadukkaimpia mediaattori- ja 
provisiointiratkaisuja. Tämä edellyttää yhtiöltämme yhä voimak-
kaampaa panostusta henkilöstön ydinosaamisen kehittämiseen, 
tehokkuuden vaalimiseen sekä myyntiin ja markkinointiin. 

Kiitos

Kiitän kuluvasta vuodesta henkilöstöämme, asiakkaitamme, 
partnereitamme, osakkeenomistajiamme sekä hallitustamme siitä 
luottamuksesta, jota he ovat osoittaneet Comptelia kohtaan. 

Tero Laaksonen
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Yrityksissä suosittujen kiinteiden laajakaistaliittymien yleistyminen myös kodeissa ja julkishallinnossa  
parantaa merkittävästi mahdollisuuksia etäoppimiseen ja -opiskeluun. Oppilaitosten tietoliikenne-
yhteyksien hyödyntäminen opiskelutilanteissa tarjoaa opiskelijoille ikkunan tiedon lähteille. Käyttö-
tietojen keräämisessä ja verkon käytön optimoinnissa Comptelin ratkaisut ovat tukemassa myös 
operaattoreiden ja yhteisöjen tietoliikennekäytön kustannustehokkuutta. 

Älykkäät linkit 
käsittelevät ja 
välittävät tietoa

Tuotteet ja ratkaisut Comptel tarjoaa mediaattori- ja provisiointiohjelmistoja 
operaattoreille sekä tietoliikennepalveluiden tarjoajille. 
Yhtiön ratkaisut toimivat älykkäinä linkkeinä operaatto-
reiden asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmien sekä tieto-
liikenneverkon välillä . Vuoden 2003 alussa yhtiö nimesi 
keskeiset ratkaisunsa Comptel Link -tuoteperheeksi.

Mitä Comptelin tuotteet ovat?

Mediaattori- ja provisiointiohjelmistot käsittelevät ja välit-
tävät tietoa tietoliikenneverkon, esimerkiksi matkapuhelin-
verkon, ja operaattorin asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmien 
välillä . Ohjelmistot muodostavat näiden välille yhtenäisen 
rajapinnan ja yksinkertaistavat näin niiden välisiä yhteyksiä 
sekä helpottavat operaattorin toimintaympäristön muutok-
senhallintaa.

LIIKETOIMINNAN TIETOJÄRJESTELMÄT

TELEVERKOT JA PALVELUT

Palvelu- ja 
liikennekontrolli

Palvelut
Verkko-
elementit

Palveluiden 
aktivointi

Käyttötietojen 
hallinta

Interaktiivinen 
veloitus

Verkon- 
hallinta CRM Laskutus Prepaid
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Mediaattoriohjelmistojen perustoiminnallisuus on käyt-
täjätietojen kerääminen operaattorin verkosta ja niiden edelleen 
välittäminen esimerkiksi operaattorin laskutus- ja asiakas-
hallintajärjestelmiin. Provisiointiohjelmisto puolestaan 
aktivoi uusia käyttäjiä ja palveluita tietoliikenneverkkoon. 

Comptelin tuotteiden vahvuudet

Comptelin ohjelmistoratkaisut ovat alallaan johtavia maail-
massa. Ne ovat erittäin pitkälle tuotteistettuja, joten ne voidaan 
yhdistää helposti hyvin erilaisiin teknisiin ympäristöihin. 

Ratkaisut tarjoavat yli 300 erilaista rajapintaa operaatto-
reiden asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmiin sekä tietoliiken-
neverkkoihin, minkä ansiosta ne ovat riippumattomia kaikista 
asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmien sekä tietoliikenneverk-
kojen toimittajista. Ne sopivat yhteen niin 2G-, 2,5G-, 3G-, 
IP-, WLAN- ja TETRA-verkkojen, kiinteiden puhelinverkkojen, 
satelliittiverkkojen kuin palveluntarjoajien verkkojenkin kanssa.

Comptelin mediaattori- ja provisiointiohjelmistot tukevat 
paitsi operaattoreiden erilaisia teknologisia ympäristöjä, myös 
niiden erilaisia liiketoimintamalleja. Ratkaisut tukevat kaikkia 
operaattoreiden asiakkaiden maksutapoja (esimerkiksi puhelin-
lasku tai luottokortti) sekä kaikkia operaattoreiden veloitusmalleja 
(esimerkiksi ennakkoon maksettavat prepaid-liittymät tai kuu-
kausittain tapahtuva laskutus). Comptelin ratkaisut voivat käsi-
tellä sekä perinteisiä puhepalveluita että uusia sisältöpalveluita.

Comptelin keskeiset tuotteet 

KÄYTTÖTIETOJEN HALLINTA: COMPTEL EVENTLINKTM

Comptel EventLinkTM on mediaattoriohjelmisto, joka kerää 
käyttäjätietoja (esimerkiksi soitetuista puheluista, siirretyistä 
datapaketeista ja lähetetyistä multimediaviesteistä) tietoliikenne-
verkosta, tarkistaa ja muuntaa ne laskutettavaan muotoon sekä 
toimittaa ne edelleen operaattorin tietojärjestelmiin kuten lasku-
tus- ja asiakashallintajärjestelmiin. Mediaattoriohjelmisto auttaa 
operaattoria keräämään nopeasti tarvittavat tiedot asiakkaan 
käyttämistä palveluista ja siten laskuttamaan asiakasta oikein.

Mediaattoriohjelmiston välittämän reaaliaikaisen infor-
maation ansiosta operaattorit voivat seurata sitä, miten yksittäiset 
asiakkaat toimivat. Saatua informaatiota voidaan käyttää muun 
muassa uusien kuluttajaprofiilien ja hinnoittelurakenteiden luomi-
sessa sekä yksittäisten asiakkaiden palvelun parantamisessa. 

Comptel EventLink soveltuu myös tietoliikenneverkon 
liikenteen tarkkailuun ja hallintaan, sillä se antaa välitöntä 
tietoa verkon käytöstä ja mahdollistaa näin verkon kapasiteetin 
optimoinnin.

Comptel EventLink -mediaattoriohjelmisto on toiminnal-
lisuudeltaan Comptel MDS/AMD -ratkaisun evoluutioversio. 

TILAAJATIETOJEN HALLINTA JA PALVELUIDEN AKTIVOINTI: 
COMPTEL INSTANTLINKTM

Comptel InstantLinkTM on provisiointiohjelmisto, jonka perustoi-
minnallisuuteen kuuluu uusien asiakkaiden ja näiden operaatto-
rilta tilaamien palveluiden aktivoiminen tietoliikenneverkkoon. 

Kun operaattori hankkii uuden asiakkaan, se syöttää 
asiakkaan ja hänen tilaamiensa palveluiden tiedot asiakashallin-
tajärjestelmäänsä. Provisiointiohjelmisto välittää nämä tiedot 

tietoliikenneverkkoon, jolloin se aktivoi liittymän ja tilatut 
palvelut, esimerkiksi multimediaviesti-, tekstiviesti- tai 
datapalvelut, asiakkaan käyttöön.

Comptelin provisiointiohjelmiston avulla operaattorit 
voivat joustavasti laajentaa ja räätälöidä palvelutarjontaansa 
erilaisten asiakasryhmien tarpeiden mukaisiksi. Comptel 
InstantLink mahdollistaa operaattoreille myös entistä moni-
puolisemman raportoinnin siitä , miten palveluiden aktivointi 
tietoliikenneverkkoon on onnistunut. Palveluiden luotettava 
aktivointi ja hallinta ovat tärkeitä edellytyksiä operaattoreiden 
asiakastyytyväisyyden ja kustannustehokkuuden kehittymiselle.

Comptel InstantLink -ratkaisun aiempi nimi oli Comptel 
MDS/SAS.

MOBIILIEN PREPAID-PALVELUIDEN HALLINTA: COMPTEL ONLINELINKTM

Comptel OnlineLinkTM on mediaattoriohjelmisto prepaid- eli 
ennalta maksettujen mobiililiittymien hallintaan. Sen avulla ope-
raattori voi laskuttaa prepaid-asiakkaitaan niin tekstiviestien, multi-
mediaviestien, GPRS-yhteyden kuin sisältöpalveluidenkin käytöstä. 

Prepaid-maksutapa on yleistynyt voimakkaasti eri puolilla 
maailmaa ja saavuttanut vankan aseman operaattoreiden asiak-
kaiden keskuudessa. Samaan aikaan uusien sisältöpalveluiden, 
kuten multimediaviestien, merkitys operaattoreiden liiketoimin-
nassa on kasvussa. Sisältöpalveluiden veloittaminen prepaid-
asiakkailta on operaattoreille suuri haaste, johon Comptel 
OnlineLink tarjoaa ratkaisun.

Comptel OnlineLink varmistaa, että asiakkaan tilillä 
on riittävä saldo sekä ennen tiedon tai sisällön siirtoa että 
sen aikana. Lisäksi ratkaisu seuraa prepaid-tilin saldoa 
reaaliaikaisesti ja varmistaa sen, että asiakkaan käyttöoikeus 
mobiilipalveluihin loppuu heti saldon loppuessa.

Comptel OnlineLink -ratkaisun aiempi nimi oli Comptel 
Prepaid Mediation.

MOBIILIEN SISÄLTÖPALVELUIDEN HALLINTA: COMPTEL SERVICELINKTM

Comptel ServiceLinkTM on mediaattoriohjelmisto mobiilien 
sisältöpalveluiden hallintaan. Ohjelmiston avulla operaattorit 
voivat veloittaa asiakkaitaan esimerkiksi multimediaviestien ja 
WAP-palveluiden käytöstä . Comptel ServiceLink -ratkaisun 
avulla operaattorit voivat nopeasti tarjota uusia palveluita sekä 
prepaid-asiakkailleen että laskutusasiakkailleen. Comptel 
ServiceLink ja Comptel OnlineLink ovat sisältöpalveluiden 
hallinnassa toisiaan täydentäviä tuotteita.

Comptel ServiceLink -ratkaisu tarjoaa operaattoreille 
selkeän ja interaktiivisen sisältöpalveluiden veloitusmallin. 
Operaattorin asiakkaiden kannalta on tärkeää, että ohjelmisto 
käsittelee jokaisen palvelupyynnön omana tapahtumanaan, 
jonka hinta määräytyy ennakolta sovittujen sääntöjen mukaan. 
Tämän ansiosta operaattorin asiakkaat tietävät koko ajan, mitä 
kukin sisältöpalvelu maksaa eikä puhelinlaskuihin pääse synty-
mään odottamattomia yllätyksiä .

Operaattorin kannalta on tärkeää, että Comptel Service-
Link -ratkaisun voi palvelupyynnön yhteydessä varmistaa, onko 
asiakkaalla käyttöoikeus palveluihin. Tämän ansiosta väärin-
käytösten mahdollisuus on erittäin pieni.

Comptel ServiceLink on uusi tuote Comptelin tarjonnassa ja se 
pohjautuu aiemmin julkistettuun Comptel Chinchilla -ratkaisuun.
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Tutkimus ja tuotekehitys

Liiketoiminnan tukijalka

Erilaisten teknologioiden käyttöönotto, hyödyntäminen ja arkipäiväistyminen tarjoaa uusia, lupaavia liiketoiminta-
mahdollisuuksia muun muassa langattomiin paikannus- ja karttapalveluihin. Asiakkaiden käyttötottumusten ja niiden perusteella 
kehitettävien käyttöprofiilien tavoitteena on helpottaa arkipäivän toimia ajasta ja paikasta riippumatta. Comptelin tuotteiden 
ja ratkaisujen avulla teknologinen moninaisuus voidaan toteuttaa helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti.

T&K -kulujen kehitys,  % liikevaihdosta

7,0 9,2 14,7 21,1

*) Pro forma -luvut ovat tilintarkastamattomia.

99 00 01* 02
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 Comptelin tutkimus ja tuotekehitys (T&K) luo ja kehittää 
edelleen tuotteita ja ratkaisuja, joiden avulla operaattorit voivat 
kustannustehokkaasti ja luotettavasti hallita palvelujaan ja 
veloittaa niiden käytöstä . 

Vuonna 2002 Comptel jatkoi voimakasta panostustaan 
tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Suorat T&K -investoinnit 
kasvoivat 22,1 prosenttia edellisvuodesta ja olivat 10,4 miljoo-
naa euroa. Niiden osuus yhtiön koko liikevaihdosta oli 
21,1 prosenttia.

Keskeisiä tuotejulkistuksia

Comptel julkisti vuonna 2002 uudet versiot molemmista 
päätuotteistaan sekä kokonaan uuden prepaid-mediaattorirat-
kaisun. 

Comptel EventLinkTM -mediaattoriohjelmisto (Comptel 
MDS/AMD -ohjelmiston seuraaja) tukee laajasti muun muassa 
IP-verkkoja, niiden palveluja sekä standardoituja rajapintoja. 
Yhtiö sai vuoden aikana IPDR.org -järjestön arvostetun ”IPDR 
Compliant” -sertifikaatin IP-pohjaisten mediaattoriratkaisujen 
kehittämisestä .

Comptel InstantLinkTM -provisiointiohjelmiston (aiem-
min Comptel MDS/SAS) avulla operaattorit voivat joustavasti 
laajentaa ja räätälöidä tuotetarjontaansa erilaisten asiakasprofii-
lien mukaisiksi. Ohjelmisto tukee myös IP/VPN -palveluiden 
hallintaa.

Comptel OnlineLinkTM (aiemmin Comptel Prepaid Media-
tion) on mediaattoriohjelmisto prepaid- eli ennakolta maksettavien 
liittymien sisältöpalveluiden hallintaan. Se kattaa GPRS-palvelui-
den, tekstiviestien ja multimediaviestien medioinnin.

Laajaa tutkimustyötä

Tutkimustoiminnassaan Comptel keskittyi vuonna 2002 uusien 
operaattoripalveluiden provisiointi- ja laskutusmallien analy-
soimiseen seuraavan sukupolven kiinteissä ja langattomissa 
verkoissa. Comptel teki tutkimustyötä läheisessä yhteistyössä 
Elisa Communicationsin kanssa. 

Comptel oli mukana eMporio-yhteishankkeessa selvittä-
mässä eurooppalaisten operaattoreiden kanssa sisältöpalvelui-
hin liittyviä laskutusmalleja. Tekesin W-VAS II -projektissa 
tutkimuskohteena oli langaton tietoturva ja langattomien palve-
luiden käytöstä syntyvien laskutustapahtumien käsittely. Lisäksi 
Comptel osallistui Tekesin projektiin, joka käsitteli maksamisen 
ja mikromaksamisen mobiili- ja verkkoratkaisuja, sekä Elisa 
Innovationsin seuraavan sukupolven verkkoja koskeneeseen Next 
Generation Networks -tutkimushankkeeseen.

Yhtiön sisäisiä tutkimushankkeita olivat muun muassa 
mobiili- ja langattomien (3G, WLAN) teknologioiden, liike-
toimintamallien ja palveluiden evoluutio, sovellusten väliset 
integraatioalustat (Enterprise Application Integration) sekä 
MMS-kuvaviestipalvelun provisiointi- ja veloitusmallit.

Comptel jätti vuonna 2002 kymmenen patenttihakemusta.

Yhteistyötä aitiopaikoilla

Comptel on jäsenenä GSM Associationissa ja IPDR.org 
-järjestössä ja seuraa myös muuten aktiivisesti alan standar-
dointikehitystä . Comptelilla on mahdollisuus osallistua useiden 
standardointiorganisaatioiden toimintaan Elisa Communications 
Oyj:n koko konsernin kattavien jäsenyyksien kautta.

Verkkoteknologioiden analysointi ja operaattoreiden liike-
toimintamallien selvittäminen luovat pohjan Comptelin 

tuotteiden määrityksille muun muassa eri verkkotekno-
logioissa. Asiantuntijatiimien tavoitteena on löytää uusia 
ratkaisuja, joiden avulla sekä operaattorit että palvelun-
tarjoajat voivat tehostaa toimintaansa sekä luoda uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia. Comptelin ohjelmistotuottei-
den käyttöliittymien testaus on keskeinen vaihe tuotteiden 

käyttömukavuuden varmistamisessa eri päätelaitteilla.
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Tuoteliiketoiminta

Uusia päänavauksia
ydinliiketoiminnassa

Eri toimialojen yhdentyminen murtaa perinteisiä toimialarajoja. Esimerkiksi media- ja 
viihdeliiketoiminta, jota muun muassa musiikkiteollisuus hyödyntää niin paikallisesti kuin 
globaalistikin, soveltaa jakelukanavanaan uusia tietoliikenneteknologioita. Niiden ansiosta 
tuotteet saadaan nopeammin ja laajemmin markkinoille. Comptel oli tukemassa eri alojen välistä 
konvergenssia ja solmi vuoden 2002 aikana ensimmäiset sopimukset palveluntarjoajien kanssa.
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Comptelin tuoteliiketoiminta vastaa globaalisti yhtiön mediaat-
tori-, provisiointi- ja veloituksenhallintaratkaisujen kehittämi-
sestä operaattoreille ja palveluntarjoajille. 

Vuonna 2002 tuoteliiketoiminta muodosti 77,9 prosenttia 
Comptelin kokonaisliikevaihdosta. Tuoteliiketoiminnan liikevaihto 
laski 14,3 prosenttia edellisvuodesta ja oli 38,4 miljoonaa euroa. 
Tämä koostui lisenssimyynneistä ja -päivityksistä, joiden osuus oli 
17,9 miljoonaa euroa (46,6 prosenttia tuoteliiketoiminnan liikevaih-
dosta) sekä palveluista ja ylläpidosta, joiden osuus oli 20,5 miljoo-
naa euroa (53,4 prosenttia tuoteliiketoiminnan liikevaihdosta).

Comptelin palveluoperaattoriratkaisuista vastannut tytär-
yhtiö Comptel PASSAGe sulautettiin emoyhtiöön heinäkuussa 
2002. Yhdistämisen päämääränä oli tehostaa yhtiön toimintaa 
ja selkeyttää prosesseja sekä asiakkaiden että yhteistyökumppa-
neiden suuntaan. 

Vuoden 2002 lopussa Comptelilla oli yli 210 asiakasta 
64 maassa.

Eurooppa edelleen keskeisin markkina-alue

Tuoteliiketoiminnan liikevaihto jakautui maantieteellisesti seu-
raavasti: Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 72,8 prosenttia; Aasia 
ja Tyynenmeren alue 16,7 prosenttia sekä Pohjois-, Väli- ja 
Etelä-Amerikka 10,5 prosenttia. 

Comptelilla on kahdeksan toimipistettä eri puolilla maa-
ilmaa: Helsingissä, Düsseldorfissa (Saksa), Kuala Lumpurissa 
(Malesia), Beijingissä ja  Hongkongissa (Kiina), Sydneyssä (Aust-
ralia), Arlingtonissa Virginiassa (Yhdysvallat) sekä São Paulossa 
(Brasilia). 

EUROOPPA, LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA 

Euroopassa suurten operaattoriryhmittymien merkitys Comptelin 
liiketoiminnassa kasvoi, sillä ne jatkoivat keskeisten tietojärjes-
telmiensä, kuten mediaattori- ja provisiointiohjelmistojensa, 
yhdenmukaistamista ja ulkoistamista.

Comptel solmi vuonna 2002 useita sopimuksia suu-
riin ryhmittymiin kuuluvien operaattoreiden kanssa. Näihin 
lukeutuivat muun muassa Vodafone Omnitel (Italia), mmO2 -
ryhmän operaattorit Alankomaissa, Irlannissa, Iso-Britanniassa 
ja Saksassa sekä Deutsche Telekom -ryhmään kuuluvat Westel 
(Unkari) ja Slovenské Telekomunikácie (Slovakia).

Comptel sai jalansijaa myös uusissa asiakassegmenteissä . 
Se solmi sopimuksen Suomen Erillisverkkojen kanssa, joka 

valitsi Comptelin asiakashallintaratkaisun TETRA-viran-
omaisverkkoonsa. Tuotetoimitusten osalta tärkein päänavaus 
oli yhtiön ensimmäisen prepaid-mediaattoriratkaisun toimitus 
P&TLuxembourgille.

Euroopan ohella Lähi-itä kuului Comptelin menestyksek-
käimpiin markkina-alueisiin.

AASIAN JA TYYNENMEREN ALUE

Aasian ja Tyynenmeren markkinat olivat Comptelille edelleen 
haasteelliset, sillä monet operaattorit lykkäsivät laajennus-
hankkeitaan. Kapasiteetin laajentamisen ohella operaattoreiden 
haasteet liittyivät palveluiden ja sisällön tarjonnan monipuolis-
tamiseen. 

Osassa aluetta, esimerkiksi Thaimaassa, Intiassa ja Indo-
nesiassa, tilaajamäärien kasvu jatkui voimakkaana ja prepaid-
asiakkaiden merkitys operaattoreille kasvoi edelleen. Edisty-
neimmillä markkinoilla, esimerkiksi Taiwanissa, Singaporessa 
ja Australiassa, asiakasmäärien kasvu sen sijaan hidastui. 

POHJOIS-, VÄLI- JA ETELÄ-AMERIKKA

Amerikan markkinat olivat Comptelin kannalta kaksijakoiset. 
Etelä-Amerikassa investoinnit jatkuivat ja markkinatilanne oli 
hyvä. Pohjois-Amerikan markkinat olivat sen sijaan haasteelli-
set, koska operaattorit lykkäsivät edelleen investointejaan. 

Vuoden 2002 alussa Comptel vahvisti paikallista läs-
näoloaan latinalaisessa Amerikassa perustamalla uuden 
myyntitoimiston Brasilian São Pauloon sekä solmimalla uusia 
asiakkuuksia. Näihin sisältyi muun muassa TIM Perun kanssa 
tehty toimitussopimus Comptel Balance Management -saldon-
hallintaratkaisusta.

Vahva asema säilyi pirstaloituneilla markkinoilla 

Telekommunikaatioalan yleistä markkinatilannetta leimasi 
vuonna 2002 operaattoreiden investointipäätösten viivästy-
minen, mikä johtui suurelta osin uuden sukupolven verkkojen 
ja palveluiden hitaasta käyttöönotosta. Tämä laski Comptelin 
lisenssien ja lisenssipäivitysten myyntiä .

Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta Comptel ylläpiti 
vahvan asemansa mediaattorimarkkinoilla. Telekommunikaa-
tioalan konsulttiyhtiö Chorleywood julkisti vuonna 2002 tut-
kimuksen, jonka mukaan Comptel oli julkistettujen sopimusten 
lukumäärän perusteella maailmanlaajuisesti johtava mediaatto-

Asiakkaiden lukumäärän kehitys 1986–2002
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ritoimittaja ajanjaksolla tammikuusta 2000 huhtikuuhun 2002. 
Mediaattori- ja provisiointimarkkinat olivat edelleen pirs-

taloituneet, ja alalla arvioitiin olevan yli 40 ohjelmistotoimitta-
jaa maailmanlaajuisesti. Kilpailijakentässä tapahtui kuitenkin 
myös vuonna 2002 konsolidoitumista.

Korkean laadun säilyttäminen ohjaa asiakaspalvelua 

Comptel tarjoaa asiakkailleen toimitus-, tuki-, koulutus- ja 
konsultointipalveluita. 

Toimituspalvelut takaavat, että Comptelin asiakkaat saavat 
hankkimansa tuoteratkaisun laadukkaasti ja tehokkaasti omaan 
ympäristöönsä toimitettuna. Tuki- ja ylläpitopalvelut ovat asi-
akkaiden saatavilla 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena 
päivänä riippumatta siitä , missä päin maailmaa he sijaitsevat. 
Koulutuspalveluihin kuuluvat Comptelin tuotteiden käyttö-, 
kehitys- ja ylläpitokoulutus, räätälöidyt koulutuspaketit sekä 
Comptel Competence Centre -osaamiskeskukset partnereiden 
ja asiakkaiden tiloissa. Konsultointipalvelut sisältävät tilanne- 
ja tarvekartoituksiin, järjestelmäsuunnitteluun sekä teknisiin 
evaluointeihin liittyviä palveluita. 

Tärkein asiakaspalveluiden toimintaa ohjaava tekijä on 
palveluiden korkea laatu. Vuonna 2002 tehtyjen toimitusten 
osalta keskimääräinen asiakastyytyväisyys vaihteli hyvän ja 
erinomaisen välillä . Laadun jatkuvuus on varmistettu panos-
tamalla systemaattisesti tuotealue- ja teknologiaosaamiseen, 
keskeisiin prosesseihin ja työkaluihin sekä operaattoreiden 
liiketoiminnan ja sen taustalla olevien tietojärjestelmien 
tuntemukseen.

Vuonna 2002 suurin osa asiakaspalveluhenkilöstöstä 
työskenteli Helsingissä ja Kuala Lumpurissa. Tämän lisäksi 
asiakaspalvelua hoidettiin Comptelin muissa toimipisteissä 
sekä asiakkaiden tiloissa. 

Keskeisiä partnerisuhteita syvennettiin

Partnerit ovat tärkeä markkinointi-, myynti- ja tukikanava 
Comptelin ratkaisuille. Comptelin partnerit ovat järjestel-
mäintegraattoreita, ohjelmistotoimittajia sekä laitealusta- ja 
verkkoteknologiatoimittajia. Vuonna 2002 partnereiden osuus 
Comptelin viennistä oli 42,6 prosenttia.

Vuonna 2002 Comptel allekirjoitti brittiläisen järjes-
telmätoimittaja Logican kanssa globaalin VAR (Value Added 
Reseller) -sopimuksen, joka syventää yhtiöiden pitkäaikaista 
yhteistyötä. Sopimuksen mukaan Logica markkinoi ja toimit-
taa Comptelin mediaattori- ja provisiointiratkaisuja globaalisti 
sekä tarjoaa operaattoreille niiden ylläpitopalveluita. Comptel 
syvensi yhteistyötään myös Deutsche Telekom -konserniin 
kuuluvan T-Systemsin kanssa, joka avasi Saksaan Comptel-
osaamiskeskuksen (Comptel Competence Centre). Osaamis-
keskuksen ansiosta T-Systems voi entistä paremmin hyödyntää 
Comptelin tuotetarjontaa omissa liiketoiminnoissaan.

Comptel allekirjoitti vuoden aikana merkittävän yhteis-
työsopimuksen integrointiohjelmistojen johtavan toimittajan 
webMethodsin kanssa. Sen mukaan Comptel hyödyntää 
webMethodsin kehittämää integrointialustaa yhdistääkseen 
provisiointi- ja mediaattoriratkaisunsa operaattoreiden muihin 
ohjelmistosovelluksiin.

Tuoteliiketoiminnan liikevaihdon 
osuus markkina-alueittain 2002

Eurooppa, Lähi-itä 
ja Afrikka 72,8 %

Aasia ja Tyynen-
meren alue 16,7 %

Pohjois-, Väli- ja 
Etelä-Amerikka 10,5 %

Tuoteliiketoiminnan viennin jakauma, 
miljoonaa euroa
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Järjestelmäpalveluiden kehittämiä asiakaskohtaisia sovellusratkaisuja käytetään laajasti 
suomalaisten operaattoreiden liiketoiminnan ydinalueilla kuten myynnissä , toimitusten 
ohjauksessa, laskutuksessa sekä televerkon suunnittelussa ja dokumentoinnissa.

Comptelin järjestelmäpalvelut-liiketoiminta kehittää asiakaskoh-
taisia sovellusratkaisuja suomalaisten teleoperaattoreiden liike-
toiminnan ydinalueille. Monet Elisa Communications -konsernin 
operaattorit käyttävät tällä hetkellä laajasti Comptelin Järjestelmä-
palveluiden kehittämiä järjestelmiä muun muassa myynnissä, toi-
mitusten ohjauksessa, laskutuksessa sekä televerkon suunnittelussa 
ja dokumentoinnissa.

Teleoperaattoreiden tiukka IT-investointipolitiikka heijas-
tui myös järjestelmäpalveluiden liiketoimintaan. Liiketoimin-
nan vuoden 2002 liikevaihto laski 8,5 prosenttia edellisvuodesta 
ja oli 10,7 miljoonaa euroa. Järjestelmäpalvelut muodostivat 
21,7 prosenttia Comptelin kokonaisliikevaihdosta.

Järjestelmäpalveluiden keskeisiä hankkeita vuonna 2002 
olivat hinnoittelujärjestelmäprojekti sekä laskutusjärjestelmän 
kehittämiseksi käynnistetty projekti Elisa-ryhmän laskutusyh-
tiö Invoicialle. Toisen suuren toimintakokonaisuuden muo-
dostivat asiakkaiden uusiin tuotteisiin ja palveluihin liittyneet 
kehitysprojektit sekä toimitettujen järjestelmien ylläpito- ja 
integrointipalvelut.

Järjestelmäpalvelut jatkoi voimakasta panostustaan henkilös-
tön J2EE-teknologian koulutukseen, ja tätä teknologiaa käytettiin 
laajasti uusissa sovellushankkeissa. J2EE on Javaan pohjautuva, yri-
tysten internet-sovellusten rakentamiseen soveltuva arkkitehtuuri.

Järjestelmäpalvelut oli merkittävässä roolissa, kun Comptel 
otti käyttöön SAP-ohjelmiston. SAP toimii yhtiön toiminnan-
ohjauksen tukijärjestelmänä.

Ratkaisuja 
suomalaisille 
operaattoreille

Järjestelmäpalvelut
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Muutosten vuosi

 

Latinalaisen Amerikan 
markkinoilla on merkittävää
kasvupotentiaalia Comptelin 
Arlingtonin tytäryhtiölle.

Vuoden 2002 lopussa Comptel-konsernissa työskenteli 595 
henkilöä eli 29 henkilöä (4,7 %) vähemmän kuin vuotta 
aiemmin. Comptelin henkilöstö on sijoittunut Suomen lisäksi 
kahdeksaan toimipisteeseen eri puolille maailmaa ja edustaa 
yli 20 eri kansallisuutta.

Telekommunikaatioalan vaikea markkinatilanne vaikutti 
kuluneena vuonna myös konsernin henkilöstöön. Comptel 
käynnisti syyskuussa säästö- ja sopeuttamistoimenpiteet, jolloin 
konsernin henkilöstömäärän vähennystavoitteeksi ilmoitettiin 
15 prosenttia. Tähän tavoitteeseen päästäneen erilaisten toi-
menpiteiden avulla vuoden 2003 alkupuolella.

Kehittäminen ja kannustaminen

Henkilöstön kehittämisen tukipilareita ovat erilaiset koulutus-
ohjelmat (esimerkiksi teknologia-, projektityö- ja kielikoulu-
tus) sekä pyrkimys tukea työntekijöiden kehittymistä omissa 
tehtävissään. Jokainen comptelilainen käy esimiehensä kanssa 

Henkilöstö
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Henkilöstön määrä tilikauden lopussa

Tytäryhtiö Kuala
Lumpurissa on 
Comptelin suurin 
ulkomainen toimipiste 
ja Helsingin ohella 
toinen tutkimusta 
ja tuotekehitystä 
tekevä yksikkö.

säännöllisesti kehityskeskusteluja, joissa kartoitetaan yksilölliset 
kehittymismahdollisuudet ja -tavoitteet.

Comptel otti marraskuussa käyttöön toiminnanohjauksen 
tukijärjestelmänä toimivan SAP-ohjelmiston, joka tukee yhtiön 
pitkän tähtäimen henkilöstösuunnittelua.

Comptelissa käytössä olevia henkilöstön kannustinjärjestelmiä 
ovat optiot, tulospalkkiot sekä henkilökohtaiset suoritepalkkiot.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Comptelin henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua yhtiön 
henkilöstökerhon Sportelin toimintaan. Sportelin toiminta 
koostuu urheilu- ja kulttuurikerhoista, joiden toiminnasta  
vastaavat Comptelin työntekijät.

Comptel Oyj:ssä tehtiin päättyneenä vuonna työsuojelu-
tarkastus, jossa yhtiö sai kiitosta muun muassa hyvin hoidetusta 
henkilöstön näyttöpääte-ergonomiasta.

Comptel otti käyttöön toiminnan- 
ohjauksen tukijärjestelmänä 
toimivan SAP-ohjelmiston, joka 
tukee yhtiön pitkän tähtäimen 
henkilöstösuunnittelua. Se 
mahdollistaa aiempaa paremmin 
erilaisten henkilöstöanalyysien 
tekemisen. 

Henkilöstön koulutustausta

Yliopisto/
korkeakoulu 33 %

Opistotaso 27 %

Ammatti-
korkeakoulu 25 %

Muu 15 %
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Henkilöstön keski-ikä on
 34 vuotta

Henkilöstöstä on
 miehiä 70 %  
 naisia 30 % 

Henkilöstöstä työskentelee
 Suomessa 83 %
 muissa maissa 17 %
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Ann-Maj Majuri-Ahonen 
(s. 1946) 
Kauppatieteiden maisteri 
Elisa Communications 
Oyj:n johtaja, vastuualueena 
yrityssuunnittelu 
Hallituksen jäsen vuodesta 1994 

Muita luottamustehtäviä 
Hallituksen puheenjohtaja: 
Elisa Ventures Oy
Hallituksen jäsen: Rahoituslinkki Oy

Yhtiön hallinto
Osakeyhtiölain ja Comptelin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön 
valvonta ja hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja 
toimitusjohtajan kesken.

Yhtiökokous

Yhtiökokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuva-
paudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle sekä vahvis-
tetun taseen mukaisen voiton tai tappion aiheuttamista toimenpi-
teistä, oman pääoman korotuksista ja alennuksista sekä lahjoi-
tuksista. Yhtiökokous valitsee hallituksen varsinaiset jäsenet sekä 
tilintarkastajat ja varatilintarkastajat tai tilintarkastusyhteisön.

Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiökokouksen päättämä määrä 
jäseniä, vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä . Hallitus 

COMPTEL OYJ:N HALLITUS

Erik Anderson 
(s. 1943) 
Varatuomari 
Eläkkeellä 
Hallituksen varapuheenjohtaja 
vuodesta 2000 

Muita luottamustehtäviä
Hallituksen jäsen: 
Stockmann Oyj Abp

Vesa-Pekka Silaskivi 
(s. 1966) 
Kauppatieteiden lisensiaatti, 
oikeustieteen kandidaatti, 
Elisa Communications Oyj:n johtaja, 
vastuualueena konsernin rahoitus  
Hallituksen jäsen vuodesta 2000 

Muita luottamustehtäviä
Hallituksen jäsen: 
Elisa Kommunikation GmbH, 
Yomi Oyj

Markku Alava
(s. 1943) 
Filosofian kandidaatti 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian 
varatoimitusjohtaja
Hallituksen jäsen vuodesta 2002

Muita luottamustehtäviä
Hallituksen puheenjohtaja: eFennia Oy
Hallituksen varajäsen:
Vakuutusyhtiö Henki-Fennia

valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin 
yhtiön asiat sitä vaativat. Osakeyhtiölain mukaan hallitus 
huolehtii yhtiön hallinnosta sekä toiminnan ja kirjanpidon ja 
varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä . 

Toimitusjohtaja

Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa 
hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukai-
sesti. Toimitusjohtaja vastaa, että kirjanpito on järjestetty lain 
mukaisesti ja varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla.

Tilintarkastajat

KHT-Yhteisö SVH PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuul-
lisena tilintarkastajana Henrik Sormunen, KHT.

Matti Mattheiszen 
(s. 1942) 
Diplomi-insinööri 
Elisa Communications Oyj:n 
toimitusjohtaja, 
Hallituksen puheenjohtaja 
vuodesta 2000

Muita luottamustehtäviä 
Hallituksen puheenjohtaja: Elisa Networks 
Oy, ElisaCom Oy
Hallituksen jäsen: Radiolinja Oy
Hallintoneuvoston jäsen: Lounet Oy, 
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo, 
Suomen Messut Oy
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COMPTEL-KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Harri Palviainen
(s. 1968) 
Filosofian maisteri 
(tietotekniikka)
Johtaja, toimitukset ja palvelut 
Johtoryhmässä vuodesta 2000

Tero Laaksonen
(s. 1946) 
Filosofian maisteri 
(matematiikka)
Toimitusjohtaja 
Johtoryhmässä vuodesta 2002, 
Johtoryhmän puheenjohtajana 
vuodesta 2002 

Markku Penttinen 
(s. 1961) 
Diplomi-insinööri 
Johtaja, myynti ja markkinointi 
Johtoryhmässä vuodesta 1999

Leena Suviranta 
(s. 1954) 
Kauppatieteiden maisteri, MBA 
Henkilöstöjohtaja
Johtoryhmässä vuodesta 2002

Katri Sahlman 
(s. 1967) 
Datanomi
Johtaja, tuoteliiketoiminta
Johtoryhmässä vuodesta 2002

Ilkka Salonen 
(s. 1965) 
Kauppatieteiden 
maisteri, CEFA 
Rahoitusjohtaja,
toimitusjohtajan sijainen 
Johtoryhmässä vuodesta 
2000

Jarkko Jylhä 
(s. 1949) 
Filosofian kandidaatti 
(tietotekniikka)
Varatoimitusjohtaja, 
järjestelmäpalvelut ja T&K
Johtoryhmässä vuodesta 1986
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Olemme tarkastaneet Comptel Oyj:n kirjanpidon, tilin-
päätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. - 31.12.2002. 
Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää 
toimintakertomuksen sekä konsernin ja emoyhtiön 
tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme 
tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilin-
päätöksestä ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan 
mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimis-
periaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu 
riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös 
sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkas-
tuksessa on selvitetty emoyhtiön hallituksen jäsenten sekä 
toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiö-
lain säännösten perusteella.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös on laadittu 
kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien 
muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös 
antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät 
tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös konsernitilinpää-
töksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää 
emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 
tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys jako-
kelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen.

Helsingissä 3. päivänä maaliskuuta 2003
PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Henrik Sormunen
KHT

Comptel Oyj:n 
osakkeenomistajille

Tilintarkastuskertomus
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Osakkeet ja 
osakkeenomistajat

Osakkeet ja äänioikeus

Comptelilla on yksi osakelaji. Jokaisella osakkeella on yhtiöko-
kouksessa yksi (1) ääni. 

Yhtiöjärjestyksen mukainen vähimmäispääoma on 
2,1 miljoonaa euroa ja enimmäispääoma 8,4 miljoonaa euroa. 
Näissä rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa 
yhtiöjärjestystä muuttamatta. Yhtiön osakepääoma 31.12.2002 
oli 2 141 096,10 euroa sekä osakkeiden kokonaisäänimäärä 
107 054 805 ääntä.

Hallituksen valtuutukset

VALTUUTUS KOROTTAA OSAKEPÄÄOMAA

Varsinainen yhtiökokous päätti 20.3.2002 valtuuttaa halli-
tuksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai 
useammalla uusmerkinnällä , päättämään yhden tai useamman 
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien 
antamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien, vaihto-
velkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla 
merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla 
enintään 21 400 000 kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi 
korottua yhteensä enintään 428 000 eurolla. Valtuutus on 
voimassa vuoden 2003 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, 

kuitenkin enintään 
yhden vuoden tästä 
yhtiökokouksesta lukien.

Yhtiön osakkeen-
omistajat valtuuttivat 
20.3.2002 pidetyssä 
varsinaisessa yhtiöko-
kouksessa hallituksen 
päättämään osakepää-
oman korottamisesta 
yhdellä tai useammalla 

uusmerkinnällä , päättämään yhden tai useamman vaihtovel-
kakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta 
siten, että uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja 
vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien 
uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 
21 400 000 kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi korottua 
yhteensä enintään 428 000 eurolla. Valtuutus on voimassa 
vuoden 2003 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin 
enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksesta lukien.

Samalla yhtiökokous päätti, että valtuutus oikeuttaa 
poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä 
uusia osakkeita, vaihtovelkakirjoja ja/tai optio-oikeuksia 
sekä päättämään merkintähinnan määrittämisperusteista 
ja merkintähinnasta, uusien osakkeiden merkintäehdoista 
sekä vaihtovelkakirjalainan ja/tai optio-oikeuksien ehdoista. 
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan valtuuksia 
käyttäen poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta 
painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai muiden 
yhteistoimintajärjestelyiden rahoittaminen, toimeenpaneminen 
tai mahdollistaminen, yhtiön rahoitus- tai pääomarakenteen 
vahvistaminen tai kehittäminen taikka muu yhtiön liiketoi-

 1.1.-31.12.2002 1.1-31.12.2001

Vuoden päätöskurssi 1,00 3,12

Vuoden ylin hinta 3,93 15,6

Vuoden alin hinta 0,69 1,5

Vaihdolla painotettu keskihinta 1,75 6,54

Osakevaihto, (1000 kpl) 53 811,8 87 474,0

Osakevaihto, Me 94,4 572,0

Markkina-arvo vuoden lopussa, Me 107,1 334,0

Osakkeiden kurssikehitys 2002

Comptel ( EUR)

HEX: Tietoliikenne  
ja elektroniikka ( PISTETTÄ)

HEX: Yleisindeksi ( PISTETTÄ)
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minnan kehittämiseen liittyvä järjestely. Hallitus on oikeutettu 
päättämään merkintään oikeutetuista, mutta päätöstä ei saa 
tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Hallitus on oikeu-
tettu päättämään, että uusmerkinnässä annettavia osakkeita, 
vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia voidaan merkitä 
apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka 
käyttämällä kuittausoikeutta.

MUUT VALTUUTUKSET

Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 20.3.2002 pidetyssä 
varsinaisessa yhtiökokouksessa  hallituksen päättämään enin-
tään 5,35 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta ja samojen 
osakkeiden luovuttamisesta. Näiden valtuutusten puitteissa ei 
hankittu tai luovutettu yhtään omaa osaketta vuonna 2002. 
Hankintavaltuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen 
päätöksestä lukien. Luovutusvaltuutus on voimassa vuoden 
2003 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 
yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Optiotodistukset ja optio-oikeudet

OPTIO-OHJELMA 1999

Hallitus sai 8.11.1999 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouk-
sessa valtuudet jakaa henkilöstölle 400 000 optio-oikeutta. 
Kukin optiotodistus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään viisi 
(5) kappaletta 0,02 euron vasta-arvoisia yhtiön osakkeita. 
Yhtiön osakepääoma voi nousta merkintöjen seurauksena 
enintään 2 000 000 uudella osakkeella, eli enintään 40 000 
eurolla. Osakkeiden merkintä alkoi optiotodistuksella A 
15.6.2001 ja alkaa optiotodistuksella B 15.12.2002. Osakkeiden 
merkintäaika päättyy kaikilla optiotodistuksilla 15.6.2004. 
Viiden osakkeen yhteenlaskettu merkintähinta on kaikilla 
optiotodistuksilla 20,89 euroa*). Osakkeen merkintähintaa 
alennetaan ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä 
kunkin osingon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on 
kuitenkin aina vähintään kaupparekisteriin merkityn kirjan-
pidollisen vasta-arvon suuruinen. Katsauskauden lopussa näitä 
optio-oikeuksia oli jaettu 400 000 kpl, joilla voidaan merkitä 
2 000 000 Comptel Oyj:n osaketta. Näistä optiotodistuksista 
oli käytetty osakemerkintään 200 kpl vuonna 2001, jolloin 
1000 uutta osaketta oli laskettu liikkeeseen ja osakepääomaa 
korotettu 20 eurolla.

Comptel Oyj:n optiotodistus A ja B on listattu Helsingin 
Arvopaperi- ja johdannaispörssiin tunnuksella CTL1VEW199. 
Katsastuskauden kokonaisvaihtomäärä oli 37 265 kpl ja päätös-
kurssi 0,25 euroa.

OPTIO-OHJELMA 2000

Hallitus sai 3.4.2000 pidetyssä yhtiökokouksessa valtuudet 
jakaa Comptel-konsernin avainhenkilöstölle sekä Comptel Oyj:
n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle optio-oikeuksia. Osak-
keenomistajien merkintäoikeudesta päätettiin poiketa, koska 
optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöstön kannus-
tusjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on 1 000 000 kappa-
letta. Optio-oikeuksista 200 000 merkitään kirjaimella A, 
400 000 kirjaimella B ja 400 000 kirjaimella C. Optio-oikeuk-
silla voi merkitä Comptel Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 

1 000 000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta on optio-
oikeudella A osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsin-
gin Pörssissä huhtikuussa 2000 (19,36 euroa), optio-oikeudella 
B osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 
huhtikuussa 2001 (8,96 euroa) ja optio-oikeudella C osakkeen 
vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä huhti-
kuussa 2002 (2,44 euroa). Osakkeen merkintähintaa alennetaan 
merkintähinnan määräytymisjakson jälkeen ja ennen osake-
merkintää jaettavien osakekohtaisten käteisosinkojen määrällä 
kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintä-
aika alkaa porrastetusti 1.12.2001 (optio-oikeus A), 1.12.2002 
(optio-oikeus B) ja 1.12.2003 (optio-oikeus C) ja päättyy kai-
killa optio-oikeuksilla 31.1.2006. Comptel Oyj:n osakepääoma 
voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 1.000.000 uudella 
osakkeella eli enintään 20 000 eurolla. Katsauskauden lopussa 
näitä optioita oli jaettu 1 000 000 kpl, joilla voidaan merkitä 
1 000 000 Comptel Oyj:n osaketta.

OPTIO-OHJELMA 2001

Varsinainen yhtiökokous päätti 27.3.2001, että Comptel-
konsernin henkilöstölle sekä Comptel Oyj:n kokonaan omis-
tamalle tytäryhtiölle annetaan optio-oikeuksia. Osakkeen-
omistajien merkintäetuoikeudesta päätettiin poiketa, koska 
optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi henkilöstön kannustus-
järjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on 4 000 000 kappa-
letta. Optio-oikeuksista 1 000 000 merkitään kirjaimella A, 
1 000 000 kirjaimella B, 1 000 000 kirjaimella C ja 1 000 000 
kirjaimella D. Optio-oikeuksilla voi merkitä Comptel Oyj:n 
osakkeita yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta. Optio-
oikeuksien A ja D osalta osakkeen merkintähinta on osakkeen 
vaihdolla 1.2.–31.3.2001 välisenä aikana Helsingin Pörssissä 
painotettu keskikurssi lisättynä 15 prosentilla (10,11 euroa). 
Optio-oikeuksien B ja C osalta osakkeen merkintähinta on 
osakkeen vaihdolla 1.5.–31.5.2002 välisenä aikana Helsingin 
Pörssissä painotettu keskikurssi lisättynä 15 prosentilla (2,51 euroa). 
Optioilla tapahtuva osakkeiden merkintäaika alkaa porraste-
tusti 15.6.2003 (optio-oikeus A), 15.6.2004 (optio-oikeus B), 
15.6.2005 (optio-oikeus C) ja 15.6.2006 (optio-oikeus D) ja 
päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.12.2008. Comptel Oyj:n
osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 
4 000 000 uudella osakkeella eli enintään 80 000 eurolla. 
Katsastuskauden lopussa näitä optioita oli jaettu 4 000 000 kpl, 
joilla voidaan merkitä 4 000 000 Comptel Oyj:n osaketta.

Hallituksen ja toimitusjohtajan osakkeenomistus

Hallituksen ja toimitusjohtajan yhteenlaskettu osuus:
• yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista 
 ja optio-oikeuksista 0,113 prosenttia
• yhtiön osakkeiden äänimääristä 
 ja osakepääomasta 0,093 prosenttia
• äänimääristä ja osakepääomasta, jonka he voivat 
 saada optio-oikeuksien nojalla 0,026 prosenttia

Noteeraus ja vaihto

Comptel Oyj:n osake noteerataan Hex Oyj:n, Helsingin 
Arvopaperi- ja johdannaispörssin, päälistalla tunnuksella 
CTL 1V. 

*) Vuosien 1999, 2000 ja 2001 osingot huomioitu
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OMISTAJARYHMITTÄIN OSAKKEET % OSAKEKANNASTA

Julkiset yritykset 52 575 0,05

Yksityiset yritykset 68 099 556 63,61

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 9 050 768 8,45

Julkisyhteisöt 5 327 005 4,98

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 779 246 1,66

Kotitaloudet 22 566 458 21,08

Ulkomaat 179 197 0,17

Hallintarekisteri 4 234 366 3,96

Yhteisillä ja odotusluettelolla 0 0

Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä 107 054 805 100

Osakeomistuksen jakauma 
31.12.2002

OSAKKEIDEN MÄÄRÄ OMISTUKSIA % OSAKKEITA %

1–10 96 0,29 687 0,00

11–25 612 1,82 14 722 0,01

26–50 1 031 3,06 49 922 0,05

51–100 2 046 6,08 189 215 0,18

101–500 21 065 62,62 4 046 699 3,78

501–1 000 3 580 10,64 2 949 251 2,75

1 001–5 000 4 272 12,70 9 772 850 9,13

5 001–10 000 516 1,53 3 840 471 3,59

10 001–100 000 378 1,12 9 047 439 8,45

100 001–1 000 000 41 0,12 10 243 995 9,57

yli 1 000 000 3 0,01 66 899 554 62,49

Yhteensä 33 640 100,00 107 054 805 100,00

 
Suurimmat osakkeenomistajat OSAKKEET % KOKO OSAKE-

31.12.2002  JA ÄÄNIMÄÄRÄSTÄ

1. Elisa Communications Oyj 62 250 000 58,1

2. Valtion Eläkerahasto 1 170 000 1,1

3. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 821 425 0,8

4. Etola Erkki Olavi 506 100  0,5

5. Kuntien Eläkevakuutus 420 925 0,4

6. Placeringsfonden Aktia Secura 407 575 0,4

7. Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 400 000 0,4

8. Vakuutusyhtiö Suomi 400 000 0,4

9. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 340 000 0,3

10. Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto 333 075 0,3

11. Fortumin Eläkesäätiö 303 000 0,3   

12. Kirkon Keskusrahasto 301 400 0,3

13. Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola 300 000 0,3

14. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 284 900 0,3

15. Forssan Seudun Puhelin 277 350 0,3

16. Suomen Postin Eläkesäätiö 266 976 0,2

17. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 253 375 0,2

18. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 249 575 0,2

19. Rautaruukin Toimihenkilöiden Eläkesäätiö 234 500 0,2

20. Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola 225 000 0,2 

Hallintarekisteri ja ulkomainen omistus  4 413 563 4,1
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Tietoja 
osakkeenomistajille

Yhtiökokous

Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 
21.3.2003 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksessa, osoitteessa 
Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Yhtiökokoukseen on ilmoittau-
duttava viimeistään 11.3.2003 klo 17.00 mennessä joko puheli-
mitse numeroon 0800 98733, lähettämällä faksi numeroon 
010 262 2727 tai kirjallisesti osoitteeseen Comptel Oyj, 
Ruoholahdenkatu 4, 00180 Helsinki. 

Halutessaan osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen 
osakkeenomistajan tulee olla merkittynä Suomen Arvopaperi-
keskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tiistaina 
11.3.2003. Mahdolliset valtakirjat pyydetään jättämään 
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä .

Osinko

Comptel Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, 
että osinkoa vuodelta 2002 ei makseta. 

Henkilö- ja osoitetietojen muutokset

Henkilö- ja osoitetietojen muutokset tulee ilmoittaa siihen 
arvo-osuusrekisteriin, jossa osakkaalla on arvo-osuustili.

Osakkeet

Yhtiöllä oli tilikauden lopussa 107 054 805 osaketta. Osake-
pääoma oli 2 141 096,10 euroa. Osakkeen kirjanpidollinen 
vasta-arvo on 0,02 euroa. Yksityiskohtaiset tiedot Comptel Oyj:n 
osakkeista on esitetty vuosikertomuksen sivuilla 43–45. 
Comptelin osakkeet noterataan HEX Oyj:ssä .



46 Comptel 2002    47

Aktia Securities 

Paavo Ahonen
Puh. 010 247 6581
paavo.ahonen@aktia.fi

Alfred Berg Finland

Mikael Rönnblad
Puh. (09) 228 32 706
mikael.ronnblad@alfredberg.fi

Conventum Pankkiiriliike

Marko Maunula
Puh. (09) 2312 3323
marko.maunula@conventum.fi

Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux

Sasu Ristimäki
Puh. +468 723 5178
sristimaki@indocdv.com

D. Carnegie AB Finland

Raoul Konnos
Puh. (09) 61 8711
raoul.konnos@carnegie.fi

Deutsche Bank

Ronny Ruohomaa
Puh. +44 20 7545 3934
ronny.ruohomaa@db.com

Pontus Grönlund
Puh. +358-9-2525 2552
pontus.gronlund@db.com 

Enskilda Securities

Mikko Koskela
Puh. (09) 6162 8718
mikko.koskela@enskilda.se

Evli Pankki Oyj

Karri Rinta
Puh. (09) 4766 9641
karri.rinta@evli.com

FIM Pankkiiriliike

Hannu Rauhala
Puh. (09) 613 4600
hannu.rauhala@fim.com

Handelsbanken Securities

Mikko Vanhala
Puh. 010 44 411
mikko.vanhala@handelsbanken.fi

HSBC Investment Bank

Viking Kjellström
Puh. +44 207 336 3138
viking.kjellstrom@hsbcib.com

Mandatum Pankkiiriliike

Mikael Ilmari
Puh. 010 236 4708
mikael.ilmari@mandatum.fi

Opstock Investment Banking

Michael Schröder
Puh. (09) 404 4351
michael.schroder@opstock.fi

West LB Asset Management

Thomas Langer
Puh. +49 211 826 6938
thomas.langer@westlbpanmure.com

Comptelia 
seuraavat
analyytikot
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Sanastoa

2G. "2nd Generation". Toisen sukupolven matkaviestinjärjestelmä. 
Yleisiä standardeja GSM ja CDMA (Code Division Multiple Access).

2,5G. "2.5 Generation". Kehitysvaihe, jolla tuodaan toisen sukupolven 
matkaviestinverkkoihin edistyneempiä datansiirto-ominaisuuksia jo 
ennen kolmatta sukupolvea. Yleinen standardi GPRS.

3G. "3rd Generation". Kolmannen sukupolven laajakaistainen 
matkaviestinjärjestelmä. Euroopassa tunnettu standardi UMTS 
(Universal Mobile Telecommunications System).

Comptel Balance Management . Saldonhallinta. Comptelin tuote, 
jonka avulla operaattori voi tarjota asiakkailleen esimerkiksi kuukausi-
pohjaista palvelun käytön seurantaa. 

Comptel EventLinkTM. Comptelin mediaattorituote käyttötietojen 
keruuseen ja hallintaan.

Comptel InstantLinkTM. Comptelin provisiointituote tilaajatietojen 
hallintaan ja palveluiden aktivointiin. 

Comptel Online LinkTM. Comptelin mediaattorituote mobiilien 
prepaid-palveluiden hallintaan.

Comptel ServiceLinkTM. Comptelin mediaattorituote mobiilien 
sisältöpalveluiden hallintaan

Corporate Licence. Konsernilisenssi. Konsernilisenssin avulla 
konserni voi lisensioida Comptelin ratkaisun kaikkien konserni-
yhtiöiden käyttöön yhteisellä sopimuksella.

EAI . Enterprise Application Integration. Eri sovelluksia yhdistävä 
integraatioalusta.

GPRS . General Packet Radio Service. Pakettikytkentäinen 
matkaviestinjärjestelmä, joka mahdollistaa esimerkiksi jatkuvan 
yhteyden Internetiin. Käytetään usein myös lyhennettä 2,5G.

IP. Internet Protocol. Pakettivälitteiseen tiedonsiirtoon pohjautuva 
Internetissä ja lähiverkoissa käytetty yhteyskäytäntö.

J2EE . Java 2 Platform, Enterprise Edition. Web-pohjaisten sovellusten 
rakentamiseen soveltuva ympäristö.

Mediaattori, mediointi. Perinteisesti mediaattori on tarkoittanut 
ohjelmistoa, joka kerää asiakkaan käyttötietoja operaattorin verkosta 
ja välittää ne edelleen operaattorin laskutusjärjestelmään. Comptel 
on laajentanut mediaattorin käsitettä kattamaan myös tilaajatietojen 
aktivoinnin sekä sisältö- ja palvelutietojen hallinnan. Comptelin 
tuotevalikoimaan kuuluu myös muita kuin mediaattoriohjelmistoja.

MMS. Multimedia Messaging Service. Viesti, jossa yhdistetään useita 
tiedon esitystapoja, esimerkiksi tekstiä , ääntä sekä kiinteää ja liikkuvaa 
kuvaa.

Postpaid. Laskutus. Asiakkaalle säännöllisesti lähetettävä lasku käytetyistä
palveluista (esimerkiksi kuukausittainen puhelinlasku). Vrt. prepaid.

Prepaid. Ennakkomaksuratkaisu. Operaattorin asiakas voi maksaa 
käyttämistään sisältöpalveluista reaaliaikaisesti verkkotililtä , jolle hän 
on etukäteen ladannut rahaa. Vrt. postpaid.

Provisiointi. Tilaajatietojen hallinta ja palveluiden aktivointi. Provisiointi-
ohjelmisto aktivoi uusia asiakkaita ja näiden operaattoreilta tilaamia 
palveluita tietoliikenneverkkoon.

SMS. Short Message Service. Tekstiviestipalvelu.

VAR . Value Added Reseller. Järjestely, jossa yritys myy toisen 
yrityksen tuotetta alkuperäisen valmistajan tuotemerkillä ja sen 
ohella esimerkiksi sitä täydentäviä tuotteita ja palveluita. 

TETRA . Terrestrial Trunked Mobile Radio. Digitaalinen yhteis-
käyttöinen radioverkko, joka soveltuu myös monen osapuolen 
väliseen yhteydenpitoon.

WAP. Wireless Application Protocol. Mahdollistaa internet-palvelujen 
kaltaisten palvelujen käytön langattomilla päätelaitteilla.

WLAN . Wireless Local Area Network. Laajakaistainen 
langaton lähiverkko.
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Pääkonttori

Comptel Oyj
Postiosoite: Ruoholahdenkatu 4, 00180 Helsinki
Käyntiosoite: Lapinrinne 3, 00180 Helsinki
Puh. (09) 700 1131
Fax (09) 700 11375
info@comptel.com

Sijoittajasuhteet

Ilkka Salonen
Rahoitusjohtaja
Puh. (09) 700 11461
Fax (09) 700 11491
ilkka.salonen@comptel.com

Pellervo Hämäläinen
Viestintäpäällikkö, konserniviestintä
Puh. (09) 700 11787
Fax (09) 700 11367
pellervo.hamalainen@comptel.com

Myyntitoimistot

Comptel Communications
Prinzenallee 5
D-40549 Düsseldorf
Puh. +49 211 522 8060
Fax +49 211 522 80666
emea@comptel.com

Comptel Communications Inc.
1655 North Fort Myer Drive, Suite 700
Arlington, Virginia, 22209 USA
Puh. +1 703 351 1141
Fax +1 703 351 1143
americas@comptel.com

Comptel Communications
World Trade Center São Paulo
Av. das Nações Unidas, 12.551 - 9º andar - room 931
Cep: 04578-903 - São Paulo - Brasil
Puh. +55 11 3443-7459
Fax +55 11 3443-7607
americas@comptel.com

Comptel Communications Sdn Bhd
Unit 819, Block A, Kelana Centre Point
SS7 / 19 Kelana Jaya
47301 Petaling Jaya, Malaysia
Puh. +60 3 7803 1998
Fax +60 3 7804 0407
asia@comptel.com

Comptel Communications
Air China Plaza Room 809 
Xiaoyun Road No 36
Chaoyang District (100027) Beijing, China
Puh. +86 10 8447 5050 
Fax  +86 10 8447 5060
asia@comptel.com

Comptel Communications
Room 1001, 10/F, 1 Lyndhurst Tower
1-7 Lyndhurst Terrace, Central, Hong Kong
Puh. +852 2530 0879
Fax +852 2530 0325
asia@comptel.com

Comptel Communications
Level 11, Suite 15, 100 Walker Street
North Sydney NSW 2060, Australia.
Puh. +61 2 9956 7855
Fax +61 2 9956 7955
asia@comptel.com

Yhteystiedot
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