
 
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2008 KLO 8.30 
 
ELISAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2007 
 
Vuosi 2007 
• Vuonna 2007 liikevaihto kasvoi 3,3 prosenttia 1 568 milj. euroon (1 518) 
• Kertaeristä puhdistettu käyttökate parani 10 prosenttia 491 milj. euroon (445) ja liikevoitto 25 

prosenttia 294 milj. euroon (236) 
• Tulos ennen veroja kasvoi 34 prosenttia 285 milj. euroon (212) 
• Osakekohtainen tulos parani 42 prosenttia ja oli 1,38 euroa (0,97) 
• Hallitus ehdottaa pääomanpalautusta osakkeenomistajille vuodelta 2007 1,80 euroa 

osakkeelta 
 
Loka-joulukuu 2007 
• Liikevaihto oli 402 miljoonaa euroa (401) 
• Kertaeristä puhdistettu käyttökate parani 8 prosenttia 128 miljoonaan euroon (119) ja 

liikevoitto 7 prosenttia 76 miljoonaan euroon (71) 
• Tulos ennen veroja oli 65 miljoonaa euroa (69) 
• Osakekohtainen tulos oli 0,32 euroa (0,31) 
 
• Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi edellisen vuosineljänneksen 29,9 eurosta 

30,1 euroon. Vaihtuvuus oli 12,6 prosenttia (11,2).  
• Viimeisen vuosineljänneksen aikana matkaviestinnän liittymäkanta kasvoi edelleen, mihin 

vaikuttivat erityisesti uudet 3G-asiakkaat  
• Laajakaistaliittymäkanta kasvoi edellisestä vuosineljänneksestä  
 
Keskeiset raportoidut tunnusluvut: 
Tuloslaskelma 
miljoonaa euroa 

10-12/2007 10-12/2006 1-12/2007 1-12/2006

Liikevaihto 402 401 1 568 1 518
Käyttökate 126 ¹) 118 ²)   499 ³) 434 4)

Liikevoitto 74 70 302 225
Tulos ennen veroja 65 69 285 212
Tulos/osake, euroa 0,32 0,31 1,38 0,97
Investoinnit 
käyttöomaisuuteen 69 70

 
206 207

 
Käyttökatteet ilman kertaeriä: 1) 128 milj. euroa, 2) 119 milj. euroa, 3) 491 milj. euroa ja 4) 445 milj. euroa. 
 
Rahoitusasemaa ja kassavirtaa kuvaavat tunnusluvut: 
Rahoitusasema 31.12.2007 31.12.2006 
Nettovelka 738 377 
Nettovelka / käyttökate 1) 1,5 0,9 
Velkaantumisaste (gearing), % 71,3 28,7 
Omavaraisuusaste, % 47,9 63,1 
 
Rahavirtalaskelma 
Kassavirta investointien jälkeen 

1-12/2007
114

 
1-12/2006 

118 
 
1) (korolliset velat – rahavarat) / (oikaistu käyttökate) 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2007 
perusteella jaetaan osakkeenomistajille pääomanpalautusta 1,80 euroa osakkeelta. 0,80 euroa 
osakkeelta on voitonjakopolitiikan mukaista ja 1,00 euroa ylimääräistä varojen jakoa 
pääomarakenteen kehittämiseksi. Hallitus ehdottaa, että pääomanpalautus jaetaan sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastosta. Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle 
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annetaan valtuutus 15 miljoonan oman osakkeen hankintaan, mikä vastaa 9 prosenttia 
osakekannasta. Hallitus päätti myös ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan 
valtuutus varojen jakamiseen kertyneiden voittovarojen tililtä tai sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastosta korkeintaan 250 miljoonaa euroa. 
 
Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:  
 
”Vuodesta 2007 tuli kannattavuudeltaan ja tulokseltaan historiamme paras. Tulos ennen veroja oli 
285 miljoonaa euroa, eli tulosparannus edelliseen vuoteen oli 35 prosenttia. Liikevaihtomme kasvoi 
yli 3 prosenttia, mikä on enemmän kuin eurooppalaisilla operaattoreilla keskimäärin.  
 
Matkaviestintäliittymäkantamme kasvoi lähes 7 prosentilla, eli noin 170 000 liittymällä edellisestä 
vuodesta. Vaihtuvuus laski yli prosenttiyksikön edellisestä vuodesta, ollen noin 12 prosenttia. 
Markkina-asemamme on vahvistunut entisestään, erityisesti 3G palvelujen ja laajakaistan osalta. 
Mobiilin internetin yleistymistä vauhditettiin kasvattamalla 3G-verkon peittoa, kuluttajaystävällisellä 
hinnoittelulla ja päätelaitteilla, jotka mahdollistavat yhä paremman internet-kokemuksen. 
 
Myös yritys- ja yhteisöasiakkaiden puolella vahvistimme markkina-asemaamme. Liikkuvan työn 
ratkaisut lisäävät yhä useamman asiakkaamme toiminnan tehokkuutta, saavutettavuutta ja työn 
joustavuutta. Asiakkaat ovat ottaneet älypuhelimet ja mobiililaajakaistan tuottavaan käyttöön sekä 
kotimarkkinoilla että kansainvälisesti Vodafone kumppanuuden mahdollistamana.  
 
Vuoden 2007 keskeinen investointikohteemme on ollut nopeamman mobiililaajakaistan 
mahdollistavan 3G-verkon rakentaminen. Vuoden 2007 loppuun mennessä Elisan 3G-verkko kattoi 
jo 75 prosenttia suomalaisista, ja se on kuuluvuudeltaan ja peitoltaan tutkitusti Suomen paras 
verkko. Elisalla on noin 50 prosentin markkinaosuus 3G-käyttäjistä. Miljoonannen 3G-asiakkaan 
rajan rikkoutuminen todistaa kytkykauppakiellon purkamisen myönteisen vaikutuksen koko 
markkinan kehitykseen.  
 
Olemme tehneet merkittäviä investointeja asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmiin. Olemme 
käyttöönotossa loppuvaiheessa. Maaliskuun loppuun mennessä laskutus on normaalissa rytmissä. 
Laskutuksen oikeellisuus on ollut hyvä alusta asti. Järjestelmämuutos on kuitenkin lisännyt 
asiakasyhteydenottojen määrää, minkä vuoksi puhelinpalvelumme jonoajat ovat valitettavasti olleet 
pitkiä. Asiakaspalvelu on meille erittäin tärkeä, ja sen vuoksi olemme lisänneet 
asiakaspalveluhenkilöiden määrää.  
 
Uskomme vuodesta 2008 tulevan entistä paremman. Kasvua kiihdyttävät liittymämäärien ja 
liikenteen kasvu sekä uudet palvelut. Näemme edelleen merkittäviä mahdollisuuksia tuottavuuden 
kehittämisessä ja jatkamme määrätietoisesti kannattavuuden parantamista. Panostamme myös 
yhä enemmän uusiin palveluihin strategiamme kolmannen vaiheen mukaisesti. Internetissä 
syntyvät uudet palvelut, yhteisöt ja ansaintalogiikat luovat mielenkiintoisia 
liiketoimintamahdollisuuksia myös Elisalle sekä kotimarkkinassa että uusilla markkina-alueilla.” 
 
ELISA OYJ 
 
Vesa Sahivirta 
Johtaja, IR- ja talousviestintä 
 
Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010 262 2635 
Talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen, puh. 010 262 9510 
IR- ja talousviestintäjohtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036  
 
Jakelu: 
Helsingin Arvopaperipörssi 
Keskeiset tiedotusvälineet
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Tilinpäätöstiedote 1.1.- 31.12.2007 
 
Tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita, mutta sen 
laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 standardin vaatimuksia.  
  
Markkinatilanne 
 
Matkaviestinnän liittymäkanta ja datapalveluiden käyttö on kehittynyt Suomessa myönteiseen 
suuntaan. Merkittävä osa uusista liittymistä on 3G-liittymiä. Uusia palveluja tarjoavat 3G-liittymät 
ovat kasvattaneet palveluiden käyttöä. Liittymäkannan kasvuun on vaikuttanut myös useampien 
päätelaitteiden käyttö eri tarkoituksiin. Liittymien vaihtuvuus on ollut markkinatilanteeseen nähden 
normaalilla tasolla ja kilpailu on kohdistunut enemmän palveluihin.  
 
Kiinteän verkon liiketoiminnassa aiempi trendi jatkui: laajakaistaliittymien määrä kasvoi ja 
perinteisten liittymien määrä sekä käyttö vähenivät. Laajakaistamarkkina on jatkanut hienoista 
kasvuaan. 
 
Liikevaihdon, tuloksen ja taloudellisen aseman kehitys 
 
miljoonaa euroa 2007 2006 2005
Liikevaihto 1 568 1 518 1 337
Käyttökate * 499 434 446
Käyttökateprosentti * 31,8 28,6 33,4
Liikevoitto * 302 225 233
Liikevoittoprosentti* 19,3 14,8 17,4
Oman pääoman tuottoprosentti 18,8 12,1 15,9
Omavaraisuusaste, prosenttia 47,9 63,1 61,7

 
* Luvut ilman kertaeriä: Käyttökate 2007 491 milj. euroa, 2006 445 milj. euroa ja 2005 346 milj. euroa, 
käyttökateprosentti 2007 31,3%, 2006 29,3% ja 2005 25,9%, liikevoitto 2007 294 milj. euroa, 2006 236 milj. 
euroa ja 2005 133milj. euroa, sekä liikevoittoprosentti 2007 18,8%, 2006 15,5% ja 2005 9,9% 
 
Liikevaihdon kehitys segmenteittäin: 
 
miljoonaa euroa 1-12/2007 1-12/2006 
Matkaviestintä 980 930 
Kiinteä verkko 642 665 
Segmenttien välinen myynti -54 -77 
Yhteensä 1 568 1 518 

 
Elisan liikevaihto kasvoi 3 prosenttia vuonna 2007. Tähän vaikuttivat mm. laajakaista- ja 
matkaviestintäliittymäkannan sekä matkaviestintäpalveluiden käytön kasvu. Liikevaihtoa heikensi 
alhaisemmat yhdysliikenne- ja roaminghinnat, vähäisempi laitekauppa, sekä kiinteän verkon 
perinteisten liittyminen määrän ja liikenteen väheneminen.
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Tuloskehitys segmenteittäin: 
 
 Tilinpäätös Ilman kertaeriä 
miljoonaa euroa 1-12/2007 1-12/2006 1-12/2007* 1-12/2006**
Matkaviestintä 
 käyttökate 
 käyttökateprosentti 
 liikevoitto 

299
30,5
195

259
28

162

 
300 

30,7 
196 

263
28

166
Kiinteä verkko 
 käyttökate 
 käyttökateprosentti 
 liikevoitto 

206
32,1
113

181
27
71

 
197 

30,7 
104 

187
28
77

Konsernitoiminnot 
 käyttökate 
 liikevoitto 

-6
-6

-6
-7

 
-6 
-6 

-6
-7

Yhteensä 
 käyttökate 
 käyttökateprosentti 
 liikevoitto 

499
31,8
302

434
29

225

 
491 

31,3  
294 

445
29

236
 
*  Kiinteistöjen myyntivoitot 11 milj. euroa ja toimintojen uudelleenjärjestelyvaraus -3 milj. euroa.  
** Toimintojen uudelleenjärjestelyvaraus -10 milj. euroa 
  
Elisan käyttökate ilman kertaeriä kasvoi 10 prosenttia edellisestä vuodesta. Käyttökatteen nousuun 
vaikuttivat mm. matkaviestintäliiketoiminnan uudet palvelut ja liiketoiminnan 
tehostamistoimenpiteet. Kiinteän verkon kannattavuusparannukseen vaikuttivat 
laajakaistaliittymien hintamuutokset ja liittymämäärän kasvu, sekä kustannustehokkuuden 
parantuminen. 
 
Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -17 miljoonaa euroa (-14). Rahoituseriin sisältyy myös 13 
miljoonaa euroa Comptelin osakkeiden myyntivoittoa, sekä realisoitumaton, kassavirtaan 
vaikuttamaton, noin -2 miljoonan euron suuruinen johdannaisten käypien arvojen muutos. 
Vertailukelpoiset rahoitustuotot ja -kulut olivat siten -28 miljoonaa euroa (-14). Kasvu edellistä 
vuodesta johtui pääosin kasvaneesta nettovelasta. 
 
Tuloslaskelman tuloverot olivat -65 miljoonaa euroa (-50).  
 
Elisan tammi-joulukuun tulos verojen jälkeen oli 220 miljoonaa euroa (161). Konsernin tulos/osake 
oli 1,38 euroa (0,97). Konsernin oma pääoma/osake oli vuoden 2007 lopussa 6,53 euroa (8,07 
vuoden 2006 lopussa).  
 
Konsernirakenteen muutoksia 
 
Elisa osti helmikuussa Contact Center –järjestelmiä toimittavan  First Orange Contact Oy:n koko 
osakekannan 4,3 miljoonan euron hinnalla yhtiön toimivalta johdolta ja Aura Capital Oy:ltä. Yhtiö 
sulautui Elisaan 31.8.2007.  
 
Elisa ja Lounet Oy:n hallitukset allekirjoittivat 24.5. sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Lounet 
sulautuu Elisaan. 5.7.2007 Lounetin ylimääräinen yhtiökokous ja Elisan hallitus hyväksyivät 
sulautumisen, joka rekisteröitiin 30.9.2007.  
 
Elisa ja Oy L M Ericsson Ab allekirjoittivat sopimuksen Elisan yritysasiakkaiden 
puhelinjärjestelmien ja vaihdeasennusten etähallinnan ulkoistamisesta ja vaihdeasennusten 
kenttätoimintojen osittaisesta ulkoistamisesta Ericssonille. Liiketoiminnat siirtyivät 28.9.2007.  
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Elisan tytäryhtiön Saunalahti Oyj:n henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksella Elisan palvelukseen 
1.10.2007 alkaen. Liikkeenluovutuksessa Saunalahden noin 170 työntekijää siirtyi Elisan 
palvelukseen osaksi Elisan noin 900 henkilön henkilöasiakkaat ja yrittäjät –yksikköä.  
 
Matkaviestintäliiketoiminta  
 
 31.12.2007 31.12.2006
Kokonaisliittymämäärä 2 657 400 2 488 900
- Verkko-operaattori, Suomi 2 334 600 2 194 400
- Liittymämäärä, Viro 322 800 294 500

 
Käyttäjäkohtaiset tunnusluvut 1) 10-12/2007 10-12/2006 1-12/2007 1-12/2006
Keskim. liikevaihto/liittymä, €/kk 30,1 30,8 30,0 30,2
Vaihtuvuus vuositasolla, % 12,6 14,0 12,2 13,8
Lähtevät puhelut, min./liitt./kk 217 213 218 203
Tekstiviestit, kpl/liittymä/kk 57 54 53 50
Lisäarvopalvelut/liikevaihto,% 19 17 19 17

 
Verkon käytön tunnusluvut 2) 10-12/2007 10-12/2006 1-12/2007 1-12/2006
Lähtevät puhelut, milj. min. 1 447 1 330 5 661 4 888
Tekstiviestit, milj. kpl 407 336 1 550 1 193

 
1) Elisan palveluoperaattorit Suomessa (ei sisällä prepaid-liittymiä) 
2) Elisan verkko-operaattori Suomessa 
 
Elisan verkko-operaattorin liittymämäärä Suomessa kasvoi vuonna 2007 noin 140 000 liittymällä, 
johon vaikutti merkittävästi 3G-palvelupakettien, mobiililaajakaista- ja prepaidliittymien hyvä 
menestys. Liittymiä oli vuoden lopussa noin 2 334 600 kappaletta. Vuoden viimeisellä 
neljänneksellä liittymämäärä kasvoi noin 25 000 liittymällä. 
 
Vuonna 2007 Elisan omien palveluoperaattoreiden soitettujen puheminuuttien määrä liittymää 
kohden kasvoi noin 7 prosenttia ja lähetettyjen tekstiviestien määrä nousi noin 6 prosenttia 
edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaispuheluminuuttien määrä kasvoi 16 prosenttia ja 
tekstiviestit 30 prosenttia, mihin vaikutti Elisan palveluoperaattorin liittymämäärän kasvu. 
  
Matkaviestinnän liikevaihto kasvoi 5 prosenttia alentuneista yhdysliikennehinnoista ja 
vähäisemmästä laitekaupasta huolimatta. Liittymäkohtainen liikevaihto laski vajaan prosentin 
edelliseen vuoteen verrattuna, mikä johtui vuoden alusta voimaan tulleista alhaisemmista 
yhdysliikennehinnoista ja roaming-hintojen alentumisesta syyskuussa.  
 
Elisan henkilöasiakasliittymien matkapuheluiden hinnoittelumalli muuttui vuonna 2007, kun 
kotimaassa soitetuissa matkapuheluissa otettiin käyttöön 0,049 euron suuruinen aloitusmaksu. 
Liittymien minuuttihinnat säilyivät ennallaan. 
 
Elisa sopi muiden matkaviestintäoperaattoreiden kanssa uusista yhdysliikennemaksuista vuosille 
2007-2008 sekä niiden määräytymisperiaatteista osapuolten välillä 2009-2010. Operaattoreiden 
toisiltaan perimät yhdysliikennemaksut alenevat ja erot kaventuvat. Tasamaksut tulevat voimaan 
1.12.2009. Elisan uusi yhdysliikennemaksu oli 1.1.2007 alkaen 7,0 senttiä minuutilta ja vuonna 
2008 5,1 senttiä minuutilta. 
 
Saunalahti aloitti ensimmäisenä Suomessa MobiiliVoIP-liittymien myynnin. Saunalahden palvelu 
perustuu standardoituun UMA-teknologiaan. UMA (Unlicensed Mobile Access) yhdistää GSM-
verkon ja langattomat WLAN-lähiverkot saumattomaksi kokonaisuudeksi mahdollistaen liittymän 
käyttäjälle jopa ilmaisten puheluiden soittamisen. 
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Elisa uudisti Mobiililaajakaistan hintoja 1.8. alkaen ja roaming-hintojaan Euroopan Unioniin 
kuuluvissa maissa 30.8. alkaen.  
 
Elisan 3G-verkon kuuluvuus ja peitto ovat tutkitusti toimialan parhaat. Suomalaisista noin 75 
prosenttia yli 120 kunnassa oli 2007 lopussa Elisan 3G-palveluiden piirissä. Elisan ensimmäisenä 
maailmassa kaupallistama UMTS900-tekniikka mahdollistaa 3G-verkon rakentamisen myös haja-
asutusalueille ja tuo 3G-palvelut lähivuosina koko Suomeen. Vuoden 2008 aikana Elisan 3G-
verkon nopeus tulee kasvamaan merkittävästi, jolloin mobiililaajakaista vastaa jo erittäin nopeaa 
kiinteää laajakaistaa. Jatkossa mobiililaajakaistan avulla etätyöskentely on mahdollista lähes koko 
Suomessa. 
 
Elisa toi joulukuussa asiakkailleen multiSIM-palvelun, joka mahdollistaa saman puhelinnumeron 
kahteen eri matkapuhelimeen, ja Saunalahti-liittymällä jopa viiteen eri matkapuhelimeen. 
Palvelussa matkapuhelinliittymän SIM-korttiin liitetään rinnakkaiskortti, jossa on sama 
puhelinnumero.  
  
Elisan Virossa toimivan tytäryhtiön matkaviestintäliiketoiminta jatkoi kasvuaan niin liikevaihdon kuin 
liittymämärän osalta. Liikevaihto kasvoi 113,1 miljoonaan euroon (102,9), käyttökate 36,2 
miljoonaan euroon (32,6) ja liikevoitto 25,2 miljoonaan euroon (22,5). Liittymämäärä oli vuoden 
2007 lopussa 322 800 (294 500). 
  
Kiinteän verkon liiketoiminta  
 
kappaletta 31.12.2007 31.12.2006 muutos, %
Laajakaistaliittymät  521 844 496 300 5 
ISDN kanavat 70 815 76 200 -7 
Kaapeli-TV –liittymät 237 109 226 000 5 
Analogiset ja muut liittymät 471 542 521 100 -10 
Liittymät yhteensä 1 301 310 1 319 600 -1 

 
Elisan laajakaistaliittymien kasvu jatkui koko vuoden 2007. Lisäystä vuoden takaisesta 
liittymämäärästä oli noin 25 600 liittymää, eli 5 prosenttia. Vuoden viimeisellä neljänneksellä 
laajakaistaliittymämäärä kasvoi noin 3 400 liittymällä. Elisa jatkoi Suomen 
laajakaistamarkkinajohtajana.  
 
Perinteisten liittymien määrä jatkoi edelleen laskuaan puheen siirtyessä matkaviestintäverkkoon ja 
datan siirtyessä laajakaistaliittymiin. 
 
Elisa uudisti heinäkuun alussa henkilö- ja yritysasiakkaiden lankapuheluhinnoittelua 
valtakunnallisesti. Muutoksessa hinnoittelurakennetta yhtenäistettiin siten, että 
lankapuhelinliittymistä soitetut lähipuhelut ja paikallisverkkomaksu ovat jatkossa saman hintaisia 
kaikilla Elisan alueilla. Lisäksi lähipuheluiden aloitusmaksu ja minuuttiveloitus muuttuivat. 
 
Elisa ja Microsoft aloittivat kumppanuuden, jonka myötä Elisa tarjosi palveluna yritysasiakkailleen 
Microsoftin yritystuotteita, jotka mahdollistavat reaaliaikaisen työskentelymahdollisuuden 
verkottuneessa yritysympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta. Yhteistyössä tarjotut ratkaisut on 
suunnattu erityisesti pk-yrityksille. 
 
Cisco myönsi Elisalle arvostetun Cisco Gold Certified Partner –sertifikaatin osoituksena Elisan 
osaamisesta sekä panostuksesta innovatiivisten kommunikaatioratkaisujen kehittämiseen ja 
asiakastyytyväisyyteen. Gold-partneri hallitsee verkon suunnittelun, hallinnan ja tukipalvelut myös 
vaativissa ympäristöissä. 
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Saunalahti toi markkinoille uudenlaisen digi-tv-sovittimen. Normaalissa tv-katselussa SaunaVisio-
digiboksi toimii kuten mikä tahansa antenniverkon digivastaanotin, mutta tallennettaessa ohjelmia 
niitä ei taltioida sovittimen omaan muistiin, vaan verkossa sijaitsevalle virtuaalilevylle. Käyttäjillä on 
mahdollisuus tallentaa ohjelmia viiden teratavun (5000 Gt) edestä. 
 
Elisa aloitti 3.9.2007 HDTV- eli teräväpiirtolähetykset kaapelitelevisioverkossaan. HDTV-kanavia 
on tarjolla aluksi kaksi mutta jatkossa tarjontaa tullaan oleellisesti lisäämään. Elisan 
valtakunnallisessa kaapeli-tv-verkossa on noin 237 000 kotitaloutta. 
 
Laajakaista Super –palvelu avattiin syyskuussa. Se tarjoaa kotitalouksille maksimissaan 100 Mbit/s 
–yhteysnopeuden ja  mahdollistaa siten yhä nopeampia yhteyksiä vaativien palvelujen, kuten TV- 
ja tilausvideopalveluiden, hyödyntämisen. Laajakaista Super on tilattavissa huoneistokohtaisesti 
kiinteistöissä, jotka kuuluvat Elisan valokuituyhteydellä toteutetun laajakaistaverkon piiriin.  
 
Elisa otti marraskuussa käyttöön puheentunnistukseen perustuvan häiriöilmoitusautomaatin, johon 
asiakkaat voivat tehdä laajakaistaliittymien häiriöilmoituksia. Ratkaisu tarjoaa asiakkaille helpon ja 
nopean väylän ilmoitusten tekemiseksi, sillä jonottaa ei tarvitse ja palvelu on käytettävissä ympäri 
vuorokauden. 
 
Suomalaisen Wippies-nettiyhteisön keväällä 2007 perustama World Wide Wippies -yhteisö laajeni 
vahvasti. Vuoden lopussa Wippiesillä oli noin 9 000 World Wide Wippies -verkkoa Suomessa ja 
Ruotsissa. Wippies toimii myös Virossa ja tulee jatkossa laajenemaan muihinkin maihin. 
 
Joulukuussa Elisa julkisti uuden Traxmeet-urheilupalvelun, joka on Internet-pohjainen harjoitteluun, 
valmennukseen, virtuaalikilpailuihin ja urheiluyhteisöjen sisäiseen yhteydenpitoon tarkoitettu, 
urheilutietokoneen avulla käytettävä palvelu.  
  
Henkilöstö 
 
Elisan palveluksessa oli vuonna 2007 keskimäärin 3 299 henkilöä (2006 keskimäärin 4 086 
henkilöä ja 2005 keskimäärin 4 989 henkilöä). Palkat ja palkkiot vuonna 2007 olivat yhteensä 148 
miljoonaa euroa (2006 173 miljoonaa euroa, 2005 194 miljoonaa euroa).  Vuoden 2007 lopussa 
henkilömäärä oli 3 015 (3 592). 
 
Henkilömäärä  segmenteittäin: 
 31.12. 2007 31.12. 2006 31.12. 2005
Matkaviestintä 1 252 1 329 1 629
Kiinteä verkko 1 727 2 224 3 001
Muu liiketoiminta - - -
Konsernitoiminnot 36 38 51
Yhteensä  3 015 3 592 4 681

 
Elisassa jatkettiin vuonna 2007 toimintojen uudelleenjärjestelyjä. Elisa ja Barona Solutions Oy 
sopivat  Elisan yritysasiakkaiden tilauskäsittelyyn ja laskutukseen liittyvien toimintojen 
ulkoistamisesta Baronalle 1.2.2007 alkaen. Siirron yhteydessä yhteensä 187 henkilöä siirtyi 
Elisalta ns. vanhoina työntekijöinä Baronan palvelukseen. Elisan helmikuussa hankkiman First 
Orange Contact Oy:n 16 työntekijää sisältyvät yllä oleviin lukuihin.  
 
Elisa ulkoisti kiinteän puhelinverkon keskusten suunnittelu- ja operointitoiminnan Nokia Siemens 
Networksille 1.5.2007. Ulkoistuksen myötä Elisasta siirtyi 46 henkilöä Nokia Siemens Networksin 
palvelukseen. 
 
Elisan Yritysasiakkaat-yksikön puhelinvaihteiden etähallintojen siirron yhteydessä yhteensä 56 
henkilöä siirtyi Ericssonin palvelukseen.  
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Joulukuun alussa Elisa ulkoisti Tampereen ja Jyväskylän asiakaspalveluun liittyvät Contact Center 
–toiminnot Teleperformance Finland Oy:lle. Ulkoistuksen yhteydessä Elisasta siirtyi 61 työntekijää.  
 
Elisan integrointi- ja tehostamistoimiin liittyvät Henkilöasiakkaat ja Yrittäjät -yksikön 
yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut päättyivät 4.12.2007. Yt-neuvotteluiden tuloksena yksiköstä 
väheni 52 henkilöä. Alustava vähennystarve oli 80 henkilöä. Vähennykset eivät kohdistuneet 
välittömissä asiakaspalvelutehtävissä oleviin henkilöihin. 
 
Tilikauden tuloksesta siirretään henkilöstörahastoon 4,3 miljoonaa euroa. 
 
Elisan hallitus päätti joulukuussa optio-oikeuksien antamisesta Elisan ja sen tytäryhtiöiden 
avainhenkilöille sekä yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optiojärjestelmän kohteena ovat 
ne noin 150-200 avainhenkilöä,  jotka eivät kuulu vuonna 2006 päätetyn ylimmän johdon 
osakepalkkiojärjestelmän piiriin. Sama henkilö ei voi kuulua sekä optiojärjestelmän että 
osakepalkkiojärjestelmän piiriin. 
  
Investoinnit 
 
miljoonaa euroa 1-12/2007 1-12/2006 1-12/2005
Investoinnit käyttöomaisuuteen, josta 
- matkaviestintäliiketoiminta 
- GSM-rahoitussopimusten takaisinostot 
- kiinteän verkon liiketoiminta 
- muut 

206
91

2
113

207 
78 

2 
127 

 

204
86

4
112

2
Osakkeet 
 - josta osakevaihdolla hankittu 

12
5

10 
 

415
361

Yhteensä 218 218 619
 
Investointien pääasialliset kohteet olivat 3G-verkon laajennus, laajakaistaverkon nopeuksien ja 
kapasiteetin kasvattaminen sekä uusi laskutus- ja asiakashallintajärjestelmä, jonka ensimmäinen 
vaihe on otettu käyttöön.  
 
Rahoitusasema 
 
Pääomarakennetta on kehitetty asetettujen tavoitteiden mukaisesti jakamalla osinkoa 401 
miljoonaa euroa ja hankkimalla omia osakkeita 86 miljoonalla eurolla. Näillä toimenpiteillä 
pääomarakenne on saatu tavoitetasolle. Elisan rahoitusasema ja likviditeetti säilyivät vakaina. 
Kassavirta investointien jälkeen oli 114 miljoonaa euroa (118).  
 
Elisa sopi 15.2.2007 kahden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta. Lainojen määrä oli 
yhteensä 350 miljoonaa euroa. Kolmivuotisen vaihtuvakorkoisen lainan määrä on 50 miljoonaa 
euroa ja seitsenvuotisen lainan määrä on 300 miljoonaa euroa. Lainat laskettiin liikkeelle yhtiön 
Eurooppalaisen joukkovelkakirjaohjelman (EMTN) puitteissa. Samassa yhteydessä Elisa solmi 
seitsenvuotisen koronvaihtosopimuksen, jossa 150 miljoonaa euroa vaihdettiin kiinteäkorkoisesta 
vaihtuvakorkoiseksi. 
 
Elisa teki maaliskuussa järjestelyn, jolla se suojasi vuonna 1999 tehtyyn ns. QTE-järjestelyyn 
liittyvän rahoituslaitosriskin. Riskin suojaus tehtiin CDS-velkajohdannaisella. Suojaus katettiin 
alkuperäistä riskiä vastaavan luottoluokituksen omaavalla noin 100 liikkeeseenlaskijan CDO-
velkajohdannaisportfoliolla. Järjestelystä ei odoteta aiheutuvan oleellisia kassa- tai 
tulosvaikutuksia. 
 
Elisa myi syyskuussa 7 miljoonaa Comptel Oyj:n osaketta, jolloin Elisan omistus Comptelissa laski 
19,9 prosentista 13,4 prosenttiin.  Osakkeiden myyntihinta oli 13,2 miljoonaa euroa, josta 13,1 
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miljoonaa euroa oli verovapaata myyntivoittoa. Myyntivoitto kirjattiin kertaluonteiseksi eräksi 
rahoitustuottoihin 
 
Elisa allekirjoitti 23.11.2007 seitsenvuotisen 130 miljoonan euron syndikoidun lainajärjestelyn. 
Lainajärjestely on komittoitu luottolimiitti, ja se on tarkoitettu yrityksen yleisiin rahoitustarpeisiin. 
 
Rahoituksen keskeiset tunnusluvut: 
miljoonaa euroa  31.12.2007 31.12.2006 
Nettovelka 738 377 
Gearing, prosenttia 71,3 28,7 
Omavaraisuusaste, prosenttia 47,9 63,1 
  
 1-12/2007 1-12/2006 
Kassavirta investointien jälkeen 114 118 

 
Voimassaolevat rahoitusjärjestelyt: 
miljoonaa euroa Enimmäis-

määrä
Käytössä 

31.12.2007 
Komittoidut luottolimiitit 300 0 
Yritystodistusohjelma 1) 250 92 
EMTN-ohjelma 2) 1 000 666 

 
1) Ohjelma ei ole komittoitu 
2) Eurooppalainen joukkovelkakirjaohjelma, ei komittoitu.  
 
Pitkien lainojen luokitukset: 
Luokittaja Luokitus Luokituksen 

näkymä 
Moody’s Investor Services Baa2 vakaa 
Standard & Poor’s BBB vakaa 

 
Osake 
 
Elisan kokonaisosakemäärä oli vuoden lopussa 166 307 586 (166 066 016) kappaletta, jotka kaikki 
ovat samanlajisia. Osakkeen päätöskurssi oli 21,00 euroa (20,75), nousua 1,2 prosenttia. Elisan 
ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo oli vuoden lopussa  3 323 miljoonaa euroa (3 360).  
 
Vuonna 2007 Elisa jakoi osinkoa yhteensä 401 miljoonaa euroa, eli 2,50 euroa osakkeelta. Yhtiö 
hankki tilikauden aikana 4 miljoonaa omaa osaketta. 
 
Lounetin sulautumisvastikkeena annettiin 241 570 uutta Elisan osaketta, jotka tulivat 
kaupankäynnin kohteeksi 1.10.2007.  
 
Elisan osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä vuoden 2007 aikana kaikkiaan 316 
miljoonaa kappaletta (247) 6 737 miljoonan euron kokonaishintaan (4 218). Vaihto oli 199,7 
prosenttia ulkona olevien osakkeiden määrästä (153). Omistukset hallintarekisterissä laskivat 47 
prosentista 38 prosenttiin. Elisan osakkeella käydään kauppaa myös muilla säännellyillä 
markkinapaikoilla. 
 
Elisalla oli vuoden 2007 lopussa voimassa olevia optio-oikeuksia enintään 2 550 000 osaketta 
vastaava määrä. Optiot jakaantuivat A, B- ja C-optioihin, joita kutakin on 850 000 kappaletta. 
Osakkeen merkintähinnat määräytyvät kullekin optiolle marraskuun vaihdolla painotetulla 
keskikurssilla. A-optioiden hinnaksi määräytyi vuonna 2007 20,84 euroa osakkeelta. B- ja C-
optioiden hinnat lasketaan vastaavasti vuosina 2008 ja 2009. Osakkeiden merkintäaika ajoittuu 
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välille 1.12.2009 - 31.5.2013. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava 
taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustus- 
ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. 
 
Yhtiökokous antoi 19.3.2007 valtuutuksen hallitukselle enintään 16 000 000 oman osakkeen 
hankkimisesta. Elisan omistuksessa oli vuoden lopussa 8 049 976 osaketta (vuoden 2006 lopussa 
yhtiön ja sen tytäryhtiöiden omistuksessa 4 125 000), joiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 4,02 
miljoonaa euroa ja osuus osake- ja äänimäärästä oli 4,84 prosenttia. 
 
Hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla oli tilinpäätöshetkellä Elisan osakkeita 52 870 kpl, joka 
vastaa 0,03 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. 
 
Elisa vastaanotti 13.12.2007 arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen  
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta, Valtion 
eläkerahastolta, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralta ja Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-
Fennialta. Ilmoituksen mukaan ilmoittajilla oli yhteensä yli kahdeskymmenesosan (5 prosenttia) 
osuus Elisa Oyj:n osake- ja äänimäärästä. Ilmoituksessa kerrottiin yhdenmukaisesta 
äänestyskäyttäytymisestä sekä valtakirjojen keräämisestä Elisa Oyj:n ylimääräiseen 
yhtiökokoukseen 21.1.2008. Elisa vastaanotti 22.1.2008 ilmoituksen, että 13.12.2007 annetussa 
liputusilmoituksessa mainittu liputusperuste päättyi ylimääräisen yhtiökokouksen tultua pidetyksi 
21.1.2008. 
 
Osakkeenomistuksen jakautuminen omistajaryhmittäin ja suuruusluokittain, sekä suurimmat 
osakkeenomistajat on esitetty tilinpäätöksen osassa ”Osakkeet ja osakkeenomistajat”. 
 
Jakokelpoiset varat 
 
Elisan yhtiökokous 28.6.2007 teki päätöksen 530 miljoonan euron ylikurssirahaston siirtämisestä 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Siirto toteutettiin 5.11.2007. 
 
Elisa Oyj:n jakokelpoiset varat olivat vuoden lopussa noin 657 miljoonaa euroa. 
 
Tutkimus ja kehitys 
 
Konsernissa käytettiin vuonna 2007 tutkimus- ja kehittämistoimintaan 8 miljoonaa euroa  (6 milj. 
euroa 2006 ja 8 milj. euroa 2005), mikä vastaa 0,5 prosenttia liikevaihdosta (0,4 prosenttia 2006 ja 
0,6 prosenttia 2005). Yritysrakenteen muutosten takia luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia 
edellisten vuosien kanssa. 
 
Elisan yhtiökokous 
 
Elisa varsinainen yhtiökokous päätti 19.3.2007 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 
2006 maksetaan osinkona 0,50 euroa osakkeelta ja lisäosinkona 1,00 euroa osakkeelta, yhteensä 
1,50 euroa osakkeelta. Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi ja siihen valittiin 
uudelleen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi Mika Ihamuotila, 
Pekka Ketonen, Lasse Kurkilahti, Matti Manner ja Ossi Virolainen sekä uutena jäsenenä Risto 
Siilasmaa.  
 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, päävastuullinen tilintarkastaja Pekka 
Pajamo, KHT. 
 
Hallituksen valtuudet 
 
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista 
ja erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 31.3.2009 saakka ja sen nojalla 
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annettavien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 30 miljoonaa kappaletta. 
Valtuutuksesta on käytetty optiojärjestelmään 2 550 000 kappaletta ja Lounetin sulautumiseen 
241 570 kappaletta, eli yhteensä 2 797 500 kappaletta. 
 
Yhtiökokous päätti valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on muuten 
hallituksen alkuperäisen ehdotuksen mukainen, mutta hankintavaltuutuksen osakemäärää 
korotettiin enintään 16.000.000 osakkeeseen. Valtuutuksesta on käytetty 4 miljoonaa osaketta ja 
se on voimassa 31.8.2008 saakka.  
 
Elisa ylimääräinen yhtiökokous 
 
Elisa Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 28.6.2007 hallituksen ehdotuksen mukaisesti alentaa 
yhtiön taseen 31.12.2006 mukaista ylikurssirahastoa 530.412.283,69 eurolla siirtämällä kaikki 
taseen 31.12.2006 mukaisessa ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon.  
 
Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään varsinaisen yhtiökokouksen 
19.3.2007 tekemän osingonjakopäätöksen lisäksi osingon jakamisesta korkeintaan 165.000.000 
euroon saakka. Osinko voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Hallituksella on oikeus 
päättää muista osingonjakoon liittyvistä asioista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen 
yhtiökokoukseen alkuun saakka. 
 
Hallitus päätti 31.7.2007 yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti 1,00 euron ylimääräisen 
osakekohtaisen osingon jakamisesta. Osinko maksettiin 25.10.2007, yhteensä 158 miljoonaa 
euroa.  
 
Merkittävät oikeudelliset asiat 
 
Helsingin käräjäoikeus antoi 31.10.2007 päätöksen oikeudenkäynnissä, joka koski Jippii Groupin 
pörssitiedottamista vuonna 2001. Syyttäjä oli vaatinut asiassa Elisan tytäryhtiö Saunalahti Group 
Oyj:lle 800.000 euron yhteisösakkoa ja noin 215.000 euron menettämisseuraamusta. Käräjäoikeus 
ei päätöksessään tuominnut yhtiölle yhteisösakkoa tai menettämisseuraamusta. Syyttäjä on 
valittanut päätöksestä hovioikeuteen. 
 
Viron viestintäasioista vastaava viranomainen on antanut päätöksen yhdysliikennekorvauksien 
tasosta. Elisa on valittanut tästä päätöksestä ja prosessi on vireillä. Elion Ettevõtted AS on 
esittänyt yhdysliikennekorvausten hinnaneroon perustuvan noin 1,8 miljoonan euron vaatimuksen 
liikaa perittyjen yhteenliittämismaksujen palauttamisesta sekä vaatinut muuta vahingonkorvausta. 
Elisa on kiistänyt korvausvaatimuksen. 
 
Kilpailuvirasto selvittää Elisan laajakaistahinnoittelua. 
  
Elisan toimintaan liittyvät olennaiset riskit 
 
Riskienhallinta on osa Elisan sisäistä valvontajärjestelmää, jonka avulla pyritään varmistamaan, 
että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan. Yritys 
jakaa liiketoimintaan vaikuttavat riskinsä strategisiin, operatiivisiin ja vakuutettavissa oleviin 
riskeihin sekä rahoitusriskeihin. 
 
Strategiset ja operatiiviset riskit: 
 
Telekommunikaatiotoimiala on erityisen kilpailtu Elisan päämarkkina-alueilla, mikä voi vaikuttaa 
Elisan liiketoimintaan. Telekommunikaatioala on voimakkaasti säännelty. Elisaa ja sen 
liiketoimintaa valvovat ja säätelevät useat viranomaistahot. Nämä tahot mm. säätelevät joidenkin 
Elisan tuotteiden ja palvelujen hintatasoja. 
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Tietoliikennetoiminnan nopealla teknologisella kehityksellä voi olla merkittäviä vaikutuksia 
liiketoimintaan.  
 
Elisan päämarkkina-alue on Suomi, jossa matkapuhelimien määrä asukasta kohden on suuri, joten 
liittymien kasvu on rajallista. Lisäksi Elisan kiinteän verkon puhelinliikenteen volyymi on vähentynyt 
viime vuosina. Nämä tekijät voivat rajoittaa kasvumahdollisuuksia. 
 
Vahinkoriskit: 
 
Yhtiön toiminta on olennaisilta osin katettu vakuutuksin onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen 
ja keskeytymisen varalta. Vahinkoriskeihin sisältyvät myös oikeudenkäynnit ja kanteet. 
 
Rahoitusriskit: 
 
Elisan riskienhallintapolitiikassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 2007. Rahoitusriskejä 
selostetaan tarkemmin yhtiön tilinpäätöksessä. 
 
Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin lainanotto ja sijoitukset on hajautettu kiinteä- ja 
vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Korkoriskin hallitsemiseksi käytettiin korkojohdannaisia. 
 
Elisa-konsernin kassavirroista valtaosa on euromääräistä, joten valuuttariski on vähäinen.  
 
Likviditeettiriskin hallinnan tavoitteena on konsernin rahoituksen varmentaminen kaikissa 
tilanteissa. Konsernin likvidien varojen, komittoitujen luottolimiittien ja sijoitusten määrä oli vuoden 
2007 lopussa 317  miljoonaa euroa (192).  
 
Likvidien varojen sijoitukset tehdään vahvistettujen limiittien rajoissa kohteisiin, joiden 
luottokelpoisuus on hyvä. Liiketoimintayksiköt vastaavat myyntisaamisiin liittyvästä luottoriskistä. 
Myyntisaamisten luottoriskikeskittymät ovat vähäisiä suuren asiakaskannan takia. 
 
Vastapuoliriskien hallitsemiseksi yhtiö käytti luottojohdannaisia. 
 
Ympäristöasiat 
 
Elisa toteuttaa korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä tietoliikennepalveluja. Palveluja 
hyödyntämällä vähennetään ihmisten ja tavaroiden liikuttamisen tarvetta ja siten vähennetään 
liikennettä.  
 
Elisa seuraa toimintojensa ympäristövaikutuksia ja pyrkii jatkuvasti parantamaan niiden 
ympäristöystävällisyyttä. Ympäristöasiat huomioidaan yhtenä tekijänä Elisan tavara- ja 
palvelutoimittajia sekä alihankkijoita koskevissa päätöksissä. Henkilöstön ympäristöasioiden 
tietoutta lisätään jatkuvasti myös avoimella tiedotuksella ympäristövaikutuksista. 
 
Elisan ympäristöryhmä keräsi ympäristön kuormitustietoja (energian ja veden kulutustiedot, 
polttoaineiden käyttö, jätteet), seurasi ympäristölainsäädännön ja muuta kehitystä sekä lisäsi 
henkilöstön ympäristötietoutta ohjeistamalla niitä toimintoja, jotka vaikuttavat ympäristön 
kuormittamiseen.  
 
Kuluneen vuoden keskeisiä hankkeita ovat olleet standardisoidun ympäristöjärjestelmän 
suunnittelun jatkaminen, ympäristökuormitustietojen raportointijärjestelmän edelleen kehittäminen, 
jätteiden lajittelun parantaminen sekä tuotantojäteprosessien kehittäminen.  
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Yhteistyö ympäristöhuoltoyhtiöiden kanssa on jatkunut monipuolisena. Elisa toimii 
ympäristöasioissa yhteistyössä Vodafonen, Suomen ympäristöjohtamisen yhdistyksen (www.yjy.fi) 
ja Ekokumppanit Klubi ry:n (Pirkanmaa) kanssa. 
 
Tilikauden jälkeiset tapahtumat 
 
Elisa ylimääräinen yhtiökokous 21.1.2008 
 
Novator Finland Oy:n pyynnöstä 22.11.2007 koolle kutsuttu Elisan ylimääräinen yhtiökokous päätti 
21.1.2008 hylätä Novatorin esityksen mukaisen ehdotuksen vapauttaa Elisan nykyisen hallituksen 
jäsenet tehtävistään.  
 
Muut tilikauden jälkeiset tapahtumat 
 
Teleyritysten toisiltaan perimät tukkuhinnat alenivat 1.2.2008 noin kolmanneksen aiemmasta 
tasosta. Tämä näkyi mm. yritysnumeroihin soitettujen puhelujen vähittäishintojen laskuna. 
 
Näkymät vuodelle 2008 
 
Suomen telekommunikaatiomarkkinoiden haasteellinen kilpailutilanne jatkuu edelleen painopisteen 
ollessa enemmän palveluissa. Matkaviestinnän ja laajakaistatuotteiden käyttö jatkaa kasvuaan. 
Elisan tavoitteena on edelleen vahvistaa asemaansa palvelujohtajana. 
 
Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta. Kertaluonteisista eristä 
puhdistetun käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta. Tähän 
vaikuttavat mm. 3G-markkinan kasvu ja tehostamistoimenpiteet.  
 
Koko vuoden käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan 10-12 prosenttia liikevaihdosta ja 
kassavirta paranee merkittävästi edellisestä vuodesta mm. nettokäyttöpääoman muutoksen takia. 
 
Pääomanpalautus 
 
Elisan voitonjakopolitiikan mukaan voitonjako on 40 - 60 prosenttia tilikauden tuloksesta. 
Voitonjakoon kuuluvat osingon maksu, pääomanpalautus ja omien osakkeiden osto.  
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2007 
perusteella jaetaan osakkeenomistajille pääomanpalautusta 1,80 euroa osakkeelta. 0,80 euroa 
osakkeelta on voitonjakopolitiikan mukaista ja 1,00 euroa ylimääräistä varojen jakoa 
pääomarakenteen kehittämiseksi. Pääomanpalautus vastaa 130 prosenttia tilikauden tuloksesta. 
Hallitus ehdottaa, että varat jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Oikeus 
yhtiökokouksen päättämään varojen jakamiseen on osakkeenomistajalla, joka on 25.3.2008 
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa 
maksupäiväksi 1.4.2008. Tilikauden voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin. 
 
Hallitus päätti myös ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuutus 15 miljoonan 
oman osakkeen hankintaan, mikä vastaa 9 prosenttia osakekannasta.  
 
Hallitus päätti myös ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuutus varojen 
jakamiseen kertyneiden voittovarojen tililtä tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 
korkeintaan 250 miljoonaa euroa. 
 
Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat vuoden lopussa olivat 657 miljoonaa euroa. 
 
HALLITUS 
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Elisa Oyj
1.1. - 31.12.2007
Tässä tiedotteessa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen.
Tilintarkastuskertomus on annettu 11.2.2008.

KONSERNIN TULOSLASKELMA
10-12 10-12 1-12 1-12

milj. euroa Liite 2007 2006 2007 2006

Liikevaihto 1 402,1 400,7 1 568,4 1 518,4

Liiketoiminnan muut tuotot 1,3 2,0 21,0 8,7

Materiaalit ja palvelut -177,3 -182,4 -707,0 -689,3
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -50,7 -53,7 -181,2 -213,9
Liiketoiminnan muut kulut -49,3 -48,4 -201,8 -189,4
Käyttökate 1 126,0 118,2 499,4 434,5

Poistot -51,9 -47,8 -197,4 -209,1
Liikevoitto 1 74,2 70,4 302,0 225,4

Rahoitustuotot 3,8 4,2 27,9 9,8
Rahoituskulut -12,6 -5,6 -44,7 -23,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,1 0,0 0,1
Voitto ennen veroja 65,4 69,1 285,2 211,8

Tuloverot -15,2 -18,1 -64,9 -50,4
Tilikauden voitto 50,2 51,0 220,3 161,4

Tilikauden voiton jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 50,1 50,7 219,8 160,3
  Vähemmistölle 0,1 0,3 0,5 1,1

50,2 51,0 220,3 161,4

Tulos/osake (euroa) 
Laimentamaton 0,32 0,31 1,38 0,97
Laimennettu 0,32 0,31 1,38 0,97

Ulkona olevia osakkeita keskimäärin (1000 osaketta)
Laimentamaton 158 258 163 885 159 417 165 417
Laimennettu 158 258 163 885 159 417 165 417  
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KONSERNIN TASE
31.12. 31.12.

milj. euroa 2007 2006
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 637,3 645,5
Liikearvo 773,6 772,3
Muut aineettomat hyödykkeet 194,5 190,4
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,1 0,4
Myytävissä olevat sijoitukset 30,9 48,4
Saamiset 7,3 4,8
Laskennalliset verosaamiset 31,7 33,7

1 675,4 1 695,5
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 28,5 38,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 454,8 334,8
Rahavarat 16,9 22,2

500,2 395,4

Varat yhteensä 2 175,6 2 090,9

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 033,4 1 307,6
Vähemmistön osuus 2,0 4,7
Oma pääoma yhteensä 1 035,4 1 312,3

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 34,9 36,3
Varaukset 7,3 8,2
Korolliset velat 627,3 321,1
Muut velat 24,6 16,1

694,1 381,7
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 303,2 287,5
Tuloverovelat 10,8 28,7
Varaukset 4,1 2,7
Korolliset velat 128,0 78,0

446,1 396,9

Oma pääoma ja velat yhteensä 2 175,6 2 090,9  
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Sijoitetun

vapaan
oman Vähem- Oma

Osake- Ylikurssi- Omat Muut pääoman Kertyneet mistön pääoma
milj. euroa pääoma rahasto osakkeet rahastot rahasto voittovarat osuus yhteensä
Oma pääoma 1.1.2006 83,0 530,4 -2,5 418,9 307,5 12,4 1 349,7
Myytävissä olevat sijoitukset 3,4 3,4
Muut muutokset -0,2 -0,5 -0,7
Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät 3,2 -0,5 2,7
Tilikauden voitto 160,3 1,1 161,4
Kaudella kirjatut tuotot ja kulut 3,2 159,8 1,1 164,1
Tytäryritysten hankinnat -0,2 -5,8 -6,0
Osingonjako -116,2 -3,0 -119,2
Omien osakkeiden osto -79,4 -79,4
Omien osakkeiden myynti 0,8 0,1 0,9
Osakepalkitseminen 2,2 2,2
Oma pääoma 31.12.2006 83,0 530,4 -81,3 422,1 353,4 4,7 1 312,3

Oma pääoma 1.1.2007 83,0 530,4 -81,3 422,1 353,4 4,7 1 312,3
Ylikurssirahaston alentaminen
ja siirto
Myytävissä olevat sijoitukset -18,2 -18,2
Muut muutokset 1,6 1,6
Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät -530,4 -18,2 530,4 1,6 -16,6
Tilikauden voitto 219,8 0,5 220,3
Kaudella kirjatut tuotot ja kulut -530,4 -18,2 530,4 221,4 0,5 203,7
Tytäryritysten hankinnat 5,3 -0,8 -2,8 1,7
Osingonjako -401,7 -0,4 -402,1
Omien osakkeiden osto -85,6 -85,6
Omien osakkeiden myynti 1,1 0,4 1,5
Osakepalkitseminen 3,9 3,9
Oma pääoma 31.12.2007 83,0 -165,8 403,9 535,7 176,6 2,0 1 035,4

-530,4 530,4
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
1-12 1-12

milj. euroa 2007 2006
Liiketoiminnan rahavirrat
Voitto ennen veroja 285,2 211,8
Oikaisut

Poistot 197,4 209,1
Rahoitustuotot ja -kulut 16,8 13,7
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot -14,7 -3,2
Osakkeiden myyntivoitot ja -tappiot -0,1 -0,9
Varausten muutos tuloslaskelmassa 0,5 -1,9
Muut oikaisut 1,1 0,6

201,0 217,4
Käyttöpääoman muutos

Myynti- ja muiden saamisten muutos -116,0 -95,4
Vaihto-omaisuuden muutos 10,0 -18,1
Osto- ja muiden velkojen muutos 6,5 36,7

-99,5 -76,8
Saadut osingot 1,2 1,0
Saadut korot 6,8 7,3
Maksetut korot -26,9 -25,8
Maksetut verot -82,2 -0,3
Liiketoiminnan nettorahavirta 285,6 334,6

Investointien rahavirrat
-4,2 -25,3

Investoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin -203,7 -205,7
Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin -2,0 -0,1

4,5
Osakkuusyritysten myynti 0,3
Käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 23,8 5,1
Myytävissä olevien sijoitusten myynti 14,1 1,1
Pitkäaikaiset saamiset 4,2
Investointien nettorahavirta -171,7 -216,2

Rahoituksen rahavirrat
Omien osakkeiden hankinta -85,6 -79,4
Omien osakkeiden myynti 1,7 1,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 350,0
Pitkäaikaisten lainojen maksut -44,2 -122,4
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-) 67,0 25,0
Rahoitusleasingvelkojen maksut -6,7 -9,5
Maksetut osingot -401,4 -123,6
Rahoituksen nettorahavirta -119,2 -308,9

Rahavarojen muutos -5,3 -190,5
Rahavarat tilikauden alussa 22,2 212,7
Rahavarat tilikauden lopussa 16,9 22,2

Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla

Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla
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LIITETIEDOT

LASKENTAPERIAATTEET
Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta
sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 standardin vaatimuksia.
Tiedot on laadittu niiden voimassa olevien kansainvälisten tilinpäätösstadardien
(International Financial Reporting Standards) mukaisesti, jotka Euroopan unionissa
on hyväksytty sovellettavaksi. Laatimisperiaatteet ovat samat kuin  31.12.2006 tilinpäätöksessä.

Uusia 1.1.2007 käyttöönotettuja standardeja, standardien muutoksia ja tulkintoja ovat:
IFRS 7 Rahoitusinstrumentit; tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen; tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot
IFRIC 8 IFRS2:n soveltamisala
IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi
IFRIC 10 Osavuosikatsaukset ja arvonalentumiset

Uusilla käyttöönotetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta tilinpäätöstiedotteen tietoihin.

1. TIEDOT LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

10-12/2007 Matka- Kiinteä Muu Kohdista- Konserni
milj.euroa viestintä verkko toiminta mattomat Eliminoinnit yhteensä
Myynti konsernin ulkopuolelle 247,7 154,4 402,1
Segmenttien välinen myynti 5,1 7,3 -12,4 0,0
Liikevaihto 252,8 161,7 -12,4 402,1
Käyttökate 79,6 46,7 -0,3 126,0
Liikevoitto 51,7 22,8 -0,3 74,2
Rahoitustuotot ja -kulut -8,8 -8,8
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0
Voitto ennen veroja 65,4

10-12/2006 Matka- Kiinteä Muu Kohdista- Konserni
milj.euroa viestintä verkko toiminta mattomat Eliminoinnit yhteensä
Myynti konsernin ulkopuolelle 247,7 153,0 400,7
Segmenttien välinen myynti 5,1 9,3 -14,4 0,0
Liikevaihto 252,8 162,3 -14,4 400,7
Käyttökate 76,4 43,4 -1,6 118,2
Liikevoitto 53,8 18,8 -2,2 70,4
Rahoitustuotot ja -kulut -1,4 -1,4
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,1 0,1
Voitto ennen veroja 69,1  
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1-12/2007 Matka- Kiinteä Muu Kohdista- Konserni
milj.euroa viestintä verkko toiminta mattomat Eliminoinnit yhteensä
Myynti konsernin ulkopuolelle 959,7 608,7 1 568,4
Segmenttien välinen myynti 20,2 33,5 -53,7 0,0
Liikevaihto 979,9 642,2 -53,7 1 568,4
Käyttökate 299,5 206,0 -6,1 499,4
Liikevoitto 194,8 113,4 -6,2 302,0
Rahoitustuotot ja -kulut -16,8 -16,8
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0
Voitto ennen veroja 285,2

Osuudet osakkuusyrityksissä 0,1 0,1
Varat yhteensä 1 516,6 571,9 87,1 2 175,6
Velat yhteensä 174,9 162,3 803,0 1 140,2
Investoinnit 92,8 113,6 206,4

1-12/2006 Matka- Kiinteä Muu Kohdista- Konserni
milj.euroa viestintä verkko toiminta mattomat Eliminoinnit yhteensä
Myynti konsernin ulkopuolelle 905,5 612,8 0,1 1 518,4
Segmenttien välinen myynti 24,4 52,2 -76,6 0,0
Liikevaihto 929,9 665,0 0,1 -76,6 1 518,4
Käyttökate 259,0 181,1 -5,6 434,5
Liikevoitto 161,7 70,6 -6,9 225,4
Rahoitustuotot ja -kulut -13,7 -13,7
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,1 0,1
Voitto ennen veroja 211,8

Osuudet osakkuusyrityksissä 0,4 0,4
Varat yhteensä 1 384,2 597,0 109,7 2 090,9
Velat yhteensä 181,2 170,8 426,6 778,6
Investoinnit 80,0 127,4 207,4  
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2. MUUT VUOKRASOPIMUKSET
31.12. 31.12.

milj. euroa 2007 2006
Erääntyy alle 1 vuoden kuluttua 16,3 21,5
Erääntyy 1 - 5 vuoden kuluttua 35,3 37,8
Erääntyy yli 5 vuoden kuluttua 21,1 21,4
Yhteensä 72,7 80,7

3. EHDOLLISET VELAT
31.12. 31.12.

milj. euroa 2007 2006
Kiinnitykset, pantit ja takaukset
Annetut pantit
  Vakuudeksi annetut talletukset 1,3 0,7
Annetut takaukset
  Muiden puolesta (* 42,3 0,5
Kiinnitykset, pantit ja takaukset yhteensä 43,6 1,2

Muut sopimusvelvoitteet
Takaisinostovastuut 0,2 0,4

QTE-sopimuksen vastuut
Järjestelyn kokonaisarvo 137,9 154,1
Keskeytysriski 14,5 18,6

*) Annetuista takauksista 40,8 milj. euroa liittyy
QTE-sopimuksen takaajapankkiriskin suojaamiseen.

4. JOHDANNAISSOPIMUKSET
31.12. 31.12.

milj. euroa 2007 2006
Koronvaihtosopimukset
  Nimellisarvo 150,0
  Käypä arvo taseessa -3,0
Luottoriskin vaihtosopimus (CDS) (*
  Nimellisarvo 45,6
  Käypä arvo taseessa 1,0

*)  Tehty luottoriskin vaihtosopimus (CDS) liittyy 
QTE-sopimuksen takaajapankkiriskin suojaamiseen.  
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TUNNUSLUVUT
1-12 1-12

milj. euroa 2007 2006

Oma pääoma/osake, (euroa) 6,53 8,07
Korollinen nettovelka 738,4 376,9
Gearing 71,3 % 28,7 %
Omavaraisuusaste 47,9 % 63,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) *) 18,8 % 13,2 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 206,4 207,4
josta rahoitusleasingilla hankittu osuus 2,7 1,7
Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta 13,2 % 13,7 %
Sijoitukset osakkeisiin 12,4 10,3
Henkilöstö keskimäärin 3 299 4 086

*) laskennassa käytetty rullaavaa 12 kk tulosta

Tunnuslukujen laskentakaavat

Korolliset velat  - rahavarat
Gearing  % ------------------------------------- x 100

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma yhteensä
Omavaraisuusaste % ---------------------------------- x 100

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) ------------------------------------------------------------------- x 100

Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)

Korollinen nettovelka Korolliset velat - rahavarat

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Oma pääoma/osake --------------------------------------------------------------

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto
Tulos/osake ---------------------------------------------------

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin  
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