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ELISA TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 31.1.2019 KLO 8.30 
 
ELISAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2018 
 
Loka–joulukuu 2018 
• Liikevaihto oli 471 miljoonaa euroa (473) 
• Käyttökate: 158 miljoonaa euroa (151, vertailukelpoinen 154) ja liikevoitto 98 miljoonaa eu-

roa (93, vertailukelpoinen 95) 
• Osakekohtainen tulos: 0,49 euroa (0,45) ja vertailukelpoinen: 0,47 euroa (0,46) 
• Vertailukelpoinen kassavirta investointien jälkeen oli 58 miljoonaa euroa (48) 
 
• Mobiilin postpaid puheen ARPU oli 20,5 euroa (20,4 edellisellä neljänneksellä) 
• Mobiilin postpaid puheen vaihtuvuus oli 18,7 prosenttia (17,2 edellisellä neljänneksellä) 
• Mobiilipalveluiden liikevaihto kasvoi 1,5 prosenttia 205 miljoonaan euroon (202) 
• Elisan postpaid-mobiililiittymäkanta pieneni 4 700 liittymällä ja prepaid-liittymäkanta 14 300 

liittymällä vuosineljänneksen aikana 
• Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi 4 300 liittymällä neljänneksen aikana 
 
Vuosi 2018 
• Liikevaihto oli 1 832 miljoonaa euroa (1 787) 
• Käyttökate oli 640 miljoonaa euroa (608) ja liikevoitto 404 miljoonaa euroa (378) 
• Vertailukelp. käyttökate: 639 miljoonaa euroa (613) ja liikevoitto 403 miljoonaa euroa (384) 
• Osakekohtainen tulos: 1,98 euroa (2,11) ja vertailukelpoinen: 1,95 euroa (1,86) 
• Kassavirta investointien jälkeen oli 272 miljoonaa euroa (300), ja vertailukelpoinen kassa-

virta investointien jälkeen oli 282 miljoonaa euroa (246) 
• Nettovelka/käyttökate oli 1,7 (1,8) ja velkaantumisaste 95 prosenttia (103). 
 
Keskeiset tunnusluvut 
Milj. euroa 10-12/2018 10-12/2017 Δ % 1-12/2018 1-12/2017 Δ % 

Liikevaihto 471 473 -0,4 1 832 1 787 2,5 

Käyttökate 158 151 4,6 640 608 5,3 

Vertailukelp. käyttökate 158 154 3,0 639 613 4,2 

Liikevoitto 1) 98 93 6,4 404 378 6,8 

Tulos ennen veroja 1) 93 87 6,9 381 403 -5,5 

Tulos/osake, euroa1) 0,49 0,45 10,4 1,98 2,11 -6,3 

Käyttöom.investoinnit 2) 92 71 29,7 254 246 3,2 
1) Vertailukelpoiset luvut 10–12/2018: liikevoitto 98 milj. euroa (95), tulos ennen veroja 93 milj. euroa (89) ja osake-
kohtainen tulos 0,47 euroa (0,46); 1–12/2018: liikevoitto 403 milj. euroa (384), tulos ennen veroja 380 milj. euroa 
(364) ja osakekohtainen tulos 1,95 euroa (1,86). 2) 10–12/2018 ja 1–12/2018 käyttöomaisuusinvestoinnit sisältää 
26 milj. euron lisenssi-investoinnin. 

 
Rahoitusasema ja kassavirta 
Milj. euroa 31.12.2018 31.12.2017 

Nettovelka 1 068 1 073 
Nettovelka/käyttökate1) 1,7 1,8 
Velkaantumisaste, % 94,8 103,2 
Omavaraisuusaste, % 42,4 40,5 

 
Miljoonaa euroa 10-12/2018 10-12/2017 Δ % 1-12/2018 1-12/2017 Δ % 

Kassavirta investoin-
tien jälkeen2) 

 
52 

 
48 

 
8,4 

 
272 

 
300 

 
-9,2 

1) (korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate) 
2) Vertailukelpoinen kassavirta 1–12/2018 282 milj. euroa ja 1–12/2017 246 milj. euroa. Ks. sivu 5.  
 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 1,75 euroa osakkeelta. 
Hallitus on myös päättänyt ehdottaa, että hallitukselle annetaan valtuutus hankkia enintään  
5 miljoonaa omaa osaketta, mikä on 3 prosenttia koko osakekannasta. 
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Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: Elisalta vahva tulos panostamalla laatuun 

Elisan kilpailukyky on vahvistunut edelleen asiakaskokemuksen ja laadun jatkuvalla parantami-
sella. Vuonna 2018 sekä liikevaihto että tulos kasvoivat ollen näin kaikkien aikojen parhaat. 
Tulosta paransi Elisan operatiivisen toiminnan tuottavuuden parantaminen sekä digitaalisten 
palveluiden ja mobiilin palveluliikevaihdon kasvu.  
 
Mobiilin postpaid-liittymäkanta laski neljänneksen aikana 4 700 liittymällä ja prepaid-kanta  
14 300 liittymällä. Kiinteän verkon laajakaistaliittymäkanta kasvoi 4 300 liittymällä. Elisa avasi 
maailman ensimmäisen 5G-verkon Tampereelle ja Tallinnaan. 5G-verkkoja rakennettiin vuoden 
2018 aikana yhteensä viidessä kaupungissa: Tampereen ja Tallinnan lisäksi Turussa, Jyväsky-
lässä ja Helsingissä. 5G-valmiudet rakennettiin muun muassa Seinäjoelle. Vuoden 2019 aikana 
Elisa jatkaa edelleen 5G-verkkojen rakentamista uusiin kaupunkeihin.  
 
5G:n avulla Elisa mahdollistaa suomalaisten pysymisen mobiilipalvelujen kehityksen kärjessä. 
Erilaisia 5G-sovelluksia rakennetaan yhdessä eri kumppaneiden kesken. Yhteistyötä tehdään 
esimerkiksi suurkaupunkien ilmanlaadun parantamiseksi, kaupunkilaisten arjen helpotta-
miseksi, valmistavan teollisuuden prosessien kehittämisessä ja mobiilipelaamisen kulttuurin ke-
hittämisessä.   
 
Elisa panostaa laadukkaisiin sisältöihin ja asiakkaat ovat ottaneet ne kiinnostuneina vastaan. 
Kaksi kansainvälinen alkuperäissarjaa Bullets ja Ivalo saivat ensi-iltansa Elisa Viihteessä syk-
syn aikana. 2018 palvelussa julkaistiin kaiken kaikkiaan viisi kansainvälistä menestyssarjaa. 
Lisäksi alkuperäissarja Nyrkki, jonka kuvaukset alkoivat syyskuussa, valittiin Pohjoismaiden tär-
keimmän elokuvafestivaalin kilpasarjaan Suomen ehdokkaana. Elisa Kirja on Suomen suurin 
sähköisten kirjojen jälleenmyyjä Suomessa, ja erityisesti äänikirjat ovat vahvassa kasvussa. 
Vuoden aikana kirjavalikoimaa kasvatettiin edelleen uusilla mielenkiintoisilla ääni – ja e-kirjoilla 
mm. Tuntematon Kimi Räikkönen ja Perikato-teoksilla. 
 
Integroidut IT- ja tietoliikenneratkaisut tuovat selkeää lisäarvoa asiakkaille. Vahvistimme edel-
läkävijärooliamme muun muassa Fenix Solutions Oy -yritysostolla. Elisa on vahvistanut myös 
kumppanuuksia kyberturvatarjonnan laajentamisessa. Maailmanluokan tekoälytiimeille suun-
nattu Elisa AI Co-Creation Challenge -kilpailussa kehitettiin liiketoimintaa Elisan dataa hyödyn-
tämällä. Voittajaksi valikoitui Lifemoto, joka kehitti järjestelmän ennustamaan kodin WiFi-yhteyk-
sien häiriötilanteet. 
 
Elisan työntekijät valitsivat Elisan toistamiseen Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon. Eli-
san vahvuudeksi henkilöstö nosti luottamukseen perustuvan työkulttuurin. Elisan perustama 
säätiö ShedHelsinki antoi mahdollisuuden yli 130 ainutlaatuiselle nuorelle esiintyä musikaalin 
näyttämöllä.  
 
Asiakaskokemuksen ja laadun jatkuva parantaminen ovat keskeinen osa yrityskulttuuriamme ja 
keskitymme niihin jatkossakin vahvasti. Tuottavuuden lisääminen, digitaalisten liiketoimintojen 
kansainvälistäminen, arvon tuottaminen datalla sekä vahva investointikyky luovat hyvät lähtö-
kohdat kilpailukykyiselle arvonluonnille jatkossakin. 
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TILINPÄÄTÖS 2018 

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. 
 

Markkinatilanne 
 
Kilpailuympäristö on ollut tiukka ja aktiivinen. Matkaviestinliittymien vaihtuvuus on suurta kam-
panjoinnin takia. Älypuhelinten myynti jatkui vahvana. Myös datan ja suurempien 4G-nopeuk-
sien kysyntä on jatkunut voimakkaana. Kilpailu kiinteän laajakaistan markkinoista lähinnä kiin-
teistöliittymissä on ollut edelleen tiukkaa. Perinteisten kiinteän verkon liittymien lukumäärä ja 
käyttö on laskenut.  
 
Suotuisa kehitys IT- ja IPTV-viihdepalveluiden markkinoilla on jatkunut. Myös IoT- ja muiden 
digitaalisten palveluiden kysyntä kasvaa.  
 

Liikevaihto, tulos ja rahoitusasema 
 
Liikevaihto ja tulos  

Milj. euroa 2018 2017 Δ % 2016 

Liikevaihto 1 832 1 787 2,5 1 636 

Käyttökate 640 608 5,3 563 

Vertailukelpoinen käyttökate 1) 639 613 4,2 564 

Käyttökate-% 34,9 34,0  34,4 

Vertailukelpoinen käyttökate-% 34,9 34,3  34,5 

Liikevoitto 404 378 6,8 339 

Vertailukelpoinen liikevoitto 1) 403 384 5,1 349 

Liikevoitto-% 22,0 21,2  20,7 

Vertailukelpoinen liikevoitto-% 22,0 21,5  21,4 

Oman pääoman tuottoprosentti 29,2 33,5  27,1 
1) 2018 ei sisällä 4,7 milj. euron uudelleenjärjestelykuluja ja myydyistä liiketoiminnoista saatua 5,5 milj. euron myyn-
tivoittoa. 2017 ei sisällä 3,9 milj. euron uudelleenjärjestelykuluja, 3,1 milj. euron yrityshankintakuluja ja myydyistä 
liiketoiminnoista saatua 1,5 milj. euron myyntivoittoa. 
Muutokset on laskettu käyttämällä tarkkoja lukuja ennen pyöristystä. 

 
Vuosi 2018 
Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia. Yritysostot vuonna 2017 (Starman ja Santa Monica Networks), 
mobiilipalveluliiketoiminnan kasvu ja laitemyynti Suomessa ja Virossa sekä digitaaliset palvelut 
molemmissa asiakassegmenteissä kasvattivat liikevaihtoa. Liiketoimintojen myynti, mobiilin yh-
dysliikenteen ja roaming-liikevaihdon aleneminen ja perinteisten kiinteän verkon palvelujen käy-
tön ja liittymämäärän väheneminen molemmissa segmenteissä heikensivät liikevaihtoa. 
  
Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 4 prosenttia lähinnä hankintojen, liikevaihdon kasvun ja 
tuottavuuden tehostamistoimien seurauksena. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 5 prosenttia.  
 
Nettorahoitustuotot ja -kulut olivat -23 miljoonaa euroa (25). Vertailuvuoteen sisältyy Comptelin 
osakkeiden myynti 44 miljoonalla eurolla. Tuloslaskelman tuloverot laskivat -65 miljoonaan eu-
roon (-67) lähinnä hyödyntämällä 3 miljoonan euron verotukselliset tappiot, joiden osalta ei ollut 
kirjattu laskennallisia verosaamisia. Elisan nettotulos oli 316 miljoonaa euroa (337) ja osake-
kohtainen tulos oli 1,98 euroa (2,11). Vertailukelpoinen tulos ilman Comptelin osakkeiden myyn-
tiä vuonna 2017 ja muita eriä oli 312 miljoonaa euroa (297) ja osakekohtainen tulos oli 1,95 
euroa (1,86). 
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Loka–joulukuu 2018 
Liikevaihto laski 0,4 prosenttia 473 miljoonasta eurosta 471 miljoonaan euroon. Liikevaihtoa 
heikensivät liiketoimintojen myynnit sekä perinteisten kiinteän verkon palvelujen käytön ja liitty-
mämäärän väheneminen. Mobiilipalveluiden ja laitemyynnin kasvu sekä Suomessa että Virossa 
ja digitaaliset palvelut Henkilöasiakassegmentissä kasvattivat liikevaihtoa. 
 
Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 3 prosenttia 154 miljoonasta eurosta 158 miljoonaan euroon 
lähinnä tuottavuuden tehostamistoimien seurauksena. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 4 pro-
senttia.  
  
Nettorahoitustuotot ja -kulut olivat -6 miljoonaa euroa (-6). Tuloslaskelman tuloverot laskivat  
-13 miljoonaan euroon (-15) lähinnä hyödyntämällä 3 miljoonan euron verotukselliset tappiot, 
joiden osalta ei oltu kirjattu laskennallisia verosaamisia. Nettotulos oli 79 miljoonaa euroa (72) 
ja osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (0,45). Vertailukelpoinen nettotulos kasvoi 76 miljoonaan 
euroon (73) ja osakekohtainen tulos 0,47 euroon (0,46). 
 
Rahoitusasema 

Milj. euroa 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Nettovelka 1 068 1 073 1 124 
Nettovelka/käyttökate1) 1,7 1,8 2,0 
Velkaantumisaste, % 94,8 103,2 115,7 
Omavaraisuusaste, % 42,4 40,5 38,5 

 
Milj. euroa 2018 2017 2016 

Kassavirta investointien jälkeen 

Investoinnit osakkeisiin 
Osakkeiden ja liiketoimintojen myynti 
Lainajärjestelyt 

272 
11 
-1 
0 

300 
40 

-48 
-45 

65 
49 

 
167 

Vertailukelpoinen kassavirta investointien jäl-
keen 

282 246 281 

1) (korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate) 
 
Vuosi 2018 
Kassavirta investointien jälkeen oli 272 miljoonaa euroa (300), ja vertailukelpoinen kassavirta 
oli 282 miljoonaa euroa (246) ilman osakeinvestointeja ja osakkeiden myyntiä.  Vertailukelpoista 
kassavirtaa vahvistivat kasvanut käyttökate, nettokäyttöpääoman muutos ja pienemmät käyttö-
omaisuusinvestoinnit. 
 
Rahoitusasema ja maksuvalmius ovat hyvällä tasolla. Nettovelka oli 1 068 miljoonaa euroa 
(1 073). Käteisvarojen ja nostamattomien komittoitujen luottolimiittien määrä vuoden lopussa oli 
381 miljoonaa euroa (344). 
 
Loka–joulukuu 2018 
Vertailukelpoinen kassavirta investointien jälkeen oli 58 miljoonaa euroa (48). Kasvanut käyttö-
kate ja pienemmät käyttöomaisuusinvestoinnit vahvistivat kassavirtaa, kun taas nettokäyttöpää-
oman muutos heikensi sitä. 
 

Konsernirakenteen muutokset 
 
Maaliskuussa Elisan kokonaan omistama tytäryhtiö Tampereen Tietoverkko Oy sulautui Eli-
saan. 
 
Huhtikuussa Elisa osti 70 prosentin osuuden videoiden streaming-teknologia- ja palveluyhtiö 
Kepit Systems Oy:stä. 
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Toukokuussa Elisa myi yritysasiakkaiden ulkoistetun asiakaspalvelun ja yritysten puhelinvaih-
deliiketoiminnan Oy Eniro Finland Ab:lle. 
 
Kesäkuussa Elisa osti Ukkoverkot Oy:ltä 2,6 GHz:n Band 38 -taajuuden ja sopi vuokraavansa 
kapasiteetin Ukkoverkoille muutamilla maantieteellisillä alueilla. Transaktiossa Elisa osti Ukko-
net Oy:n osakekannan Ukkoverkoilta. Ukkonet hallinnoi lisenssiä ja se yhdisteltiin Elisaan 
1.7.2018 alkaen. 
 
Kesäkuussa Elisan osuus Sulake Oy:ssä laski 49 prosenttiin Orangegames Holding B.V:hen 
kohdistetun osakeannin myötä. Sulake pyörittää kahta sosiaalista pelialustaa – Habboa ja  

Hideawayta. Elisalla on mahdollisuus laskea omistusosuuttaan edelleen 30 prosenttiin. 
 
Syyskuussa Elisa siirsi suorat osakeomistuksensa Elisa Eesti AS:ssä ja Santa Monica Networks 
AS:ssä kokonaan omistamalleen tytäryhtiölle Elisa Teleteenused AS:lle. 
 
Lokakuussa Elisa osti Fenix Solutions Oy:n, joka on erikoistunut tarjoamaan yritysasiakkaille 
Dynamics 365 CRM -asiantuntijapalveluita. 
 
Elisa Appelsiini Oy sulautui Elisaan joulukuussa 2018. 
 

Henkilöasiakkaat 
 
Milj. euroa 10-12/2018 10-12/2017 Δ % 1-12/2018 1-12/2017 Δ % 

Liikevaihto 296 294 0,6 1 150 1 125 2,2 
Käyttökate 104 96 7,9 416 388 7,1 
Vertailukelp.käyttökate 104 97 7,2 415 391 6,1 
Käyttökate-% 35,0 32,6  36,2 34,5  
Vert.kelp.käyttökate-% 35,0 32,9  36,1 34,8  
Liikevoitto 66 60 10,8 268 247 8,7 
Vertailukelp. liikevoitto 66 61 9,6 268 250 7,1 
Käyttöom.investoinnit 57 48 19,6 166 164 1,1 

Muutokset on laskettu käyttämällä tarkkoja lukuja ennen pyöristystä. 

 
Vuosi 2018 
Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia. Hankinnoilla, mobiilipalveluilla, laitemyynnillä ja digitaalisten pal-
veluiden kasvulla oli positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Liikevaihtoa heikensivät perinteisen kiin-
teän verkon käytön ja liittymämäärän väheneminen, liiketoimintojen myynti sekä mobiilin yhdys-
liikenteen ja roaming-liikevaihdon aleneminen.  
 
Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 6 prosenttia lähinnä liikevaihdon kasvun ja tuottavuuden 
tehostamistoimien seurauksena.  
 
Loka–joulukuu 2018 
Liikevaihto kasvoi 1 prosenttia pääasiassa hankintojen sekä mobiilipalvelujen, laitemyynnin ja 
uusien palvelujen kasvun vuoksi. Perinteisen kiinteän verkon palvelujen käytön laskulla ja liike-
toimintojen myynnillä oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 7 prosenttia lähinnä liikevaihdon kasvun ja tuottavuuden 
tehostamistoimien seurauksena. 
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Yritysasiakkaat 
 
Milj. euroa 10-12/2018 10-12/2017 Δ % 1-12/2018 1-12/2017 Δ % 

Liikevaihto 174 178 -2,1 681 663 2,8 
Käyttökate 54 55 -1,1 224 219 2,1 
Vertailukelp. käyttökate 54 57 -4,2 224 222 0,9 
Käyttökate-% 31,2 30,9  32,9 33,1  
Vert.kelp.käyttökate-% 31,2 31,9  32,9 33,5  
Liikevoitto 32 33 -1,8 135 131 3,3 
Vertailukelp. liikevoitto 32 34 -6,9 135 134 1,3 
Käyttöom.investoinnit 35 23 50,3 88 82 7,4 

Muutokset on laskettu käyttämällä tarkkoja lukuja ennen pyöristystä. 

 
Vuosi 2018 
Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia. Liikevaihtoa kasvattivat hankinnat, laitemyynti sekä mobiili- ja 
digitaalisten palveluiden kasvu. Liiketoimintojen myynti, mobiilin yhdysliikenteen ja roaming  
-liikevaihdon aleneminen sekä perinteisten kiinteän verkon palveluiden käytön ja liittymämäärän 
väheneminen heikensivät liikevaihtoa.  
 
Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 1 prosenttia lähinnä liikevaihdon kasvun ja tuottavuuden 
tehostamistoimien seurauksena. 
 
Loka–joulukuu 2018 
Liikevaihto laski 2 prosenttia. Liiketoimintojen myynti, perinteisten kiinteän verkon ja digitaalis-
ten palvelujen käytön ja liittymämäärän väheneminen heikensivät liikevaihtoa. Liikevaihtoa kas-
vattivat hankinnat, laitemyynti sekä mobiilipalveluiden kasvu. 
 
Vertailukelpoinen käyttökate laski 4 prosenttia pääasiassa liikevaihdon laskun seurauksena. 

 
Henkilöstö 
 
Vuonna 2018 Elisan henkilöstömäärä oli keskimäärin 4 814 (4 614). Työsuhde-etuuksista ai-
heutuvat kulut olivat 311 miljoonaa euroa (304). Vuoden 2018 lopussa henkilöstömäärä oli 
4 787 (4 715). Henkilöstömäärät segmenteittäin kauden lopussa olivat seuraavat: 
 
  31.12.2018 31.12.2017 

Henkilöasiakkaat 2 754 2 793 

Yritysasiakkaat 2 033 1 922 

Yhteensä 4 787 4 715 

 
Investoinnit 
 
Milj. euroa 10-12/2018 1) 10-12/2017 1-12/2018 1) 1-12/2017 

Investoinnit käyttöomaisuuteen  
– Henkilöasiakkaat 
– Yritysasiakkaat 

92 
57 
35 

71 
48 
23 

254 
166 
88 

246 
164 
82 

Osakkeet 6 0 14 104 

Yhteensä 98 71 268 350 
1) 10–12/2018 ja 1–12/2018 sisältää 26 milj. euron 3,5 GHz:n taajuuden lisenssi-investoinnin  
 
Vuosi 2018 
Pääinvestoinnit liittyivät 4G-verkkojen kapasiteetin ja peittoalueen kasvattamiseen sekä muihin 
verkkoihin ja IT-investointeihin.  
 



    

      
 

8                         Elisa Oyj | TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2018 
 
 

Loka–joulukuu 2018 
Pääinvestoinnit liittyivät 4G-verkkojen kapasiteetin ja peittoalueen kasvattamiseen sekä muihin 
verkkoihin ja IT-investointeihin.  

 
Rahoitusjärjestelyt ja luokitukset 
 
Voimassa olevat rahoitusjärjestelyt 
Milj. euroa Enimmäismäärä Käytössä 31.12.2018 

Komittoidut luottolimiitit 300 0 
Yritystodistusohjelma ¹)  350 107 
EMTN-ohjelma ²) 1 500 780 

1) Kotimainen yritystodistusohjelma, ei komittoitu 
2) Eurooppalainen joukkovelkakirjaohjelma, ei komittoitu 

 
Pitkien lainojen luokitukset 

Luokittaja Luokitus Näkymä 

Moody’s Investor Services Baa2 Vakaa 

S&P Global Ratings BBB+ Vakaa 

 
Konsernin käteisvarojen ja nostamattomien komittoitujen luottolimiittien määrä 31.12.2018 oli 
381 miljoonaa euroa (344). 
 
Standard & Poor's vahvisti Elisan BBB+-luokituksen ja näkymät vakaiksi 9.8.2018. Moody's  
Investor Service vahvisti Elisan Baa2-luokituksen ja näkymät vakaiksi 24.4.2018. 
 

Osakkeet 
 
Osakkeiden vaihto perustuu Nasdaq Helsingissä ja vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla tehtyihin 
kauppoihin. Päätöskurssit perustuvat Nasdaq Helsingin tietoihin. 
 
Osakevaihto  10-12/2018 10-12/2017 1-12/2018 1-12/2017 

Nasdaq Helsinki, milj. euroa 27,9 26,5 103,9 104,5 

Muut markkinapaikat, milj.  
euroa 1) 

47,3 33,8 197,8 151,9 

Kokonaisvaihto, milj. euroa  75,2 60,3 301,7 256,5 
Vaihto, milj. euroa 2 724,8 2 084,4 11 003,9 8 627,8 

% osakkeista 44,9 36,1 180,3 153,3 

 
Osakkeet ja markkina-arvot 31.12.2018 31.12.2017 

Osakkeet, kpl 167 335 073 167 335 073 
Omat osakkeet 7 611 821 7 801 397 
Ulkona olevat osakkeet 159 723 252 159 533 676 
Päätöskurssi, euroa 36,08 32,72 
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 6 037 5 475 
Omat osakkeet, % 4,55 4,66 

1) Muut markkinapaikat Fidessa Fragmentation -raportin mukaan. 
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Osakkeita Osakkeet, kpl Omat osakkeet Ulkona olevat 
osakkeet 

Osakkeet 31.12.2017 167 335 073 7 801 397 159 533 676 
Osakepalkkiojärjestelmä  
5.2.2018 1) 

 -228 543 228 543 

Siirto omien osakkeiden rahas-
toon  5.12.2018 2)  41 267 -41 267 

Sitouttava osakepalkkiojärjes-
telmä 17.12.2018 3)  -2 300 2 300 

Osakkeet 31.12.2018 167 335 073 7 611 821 159 723 252 
1)

 Pörssitiedote 5.2.2018, 2)
 Pörssitiedote 5.12.2018, 3) Pörssitiedote 17.12.2018 

 
Tutkimus ja kehitys 
 
Palveluja kehitetään pääasiassa tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä, jolloin se lasketaan 
normaaleihin liiketoimintakuluihin. Elisa käytti tutkimus- ja kehittämistoimintaan 8 miljoonaa eu-
roa (10), josta 7 miljoonaa euroa (8) on aktivoitu vuonna 2018, mikä on 0,5 prosenttia (0,6) 
liikevaihdosta.  
 

Varsinainen yhtiökokous ja hallituksen järjestäytymiskokous 
 
Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 12.4.2018, että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 
31.12.2017 perusteella jaetaan osinkoa 1,65 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomista-
jille 24.4.2018.  
 
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2017. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myön-
nettiin vastuuvapaus vuodelta 2017. 

 
Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallitukseen valittiin seuraavaan varsi-
naiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Raimo 
Lind, Clarisse Berggårdh, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen ja Antti Vasara sekä 
uutena jäsenenä Anssi Vanjoki. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Lind ja varapuheenjoh-
tajaksi Anssi Vanjoki. 
 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana 
toimii KHT Toni Aaltonen. 

 
Yhtiökokous päätti poistaa yhtiöjärjestyksen 3 §:n ”Osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismäärä”. Yh-
tiöjärjestyksen 10 §:ää ”Tilintarkastus” muutettiin siten, että yhtiöllä on vain yksi tilintarkastaja, joka 
on tilintarkastusyhteisö. Myös yhtiöjärjestyksen 12 §:ää "Varsinainen yhtiökokous" muutettiin vas-
taamaan 10 §:n uutta sanamuotoa. 

 
Yhtiökokous päätti, että Lounet Oy:n tai siihen aiemmin sulautuneiden yhtiöiden (esimerkiksi Lou-
nais-Suomen Puhelin Oy, Paimion Puhelin Oy, Piikkiön Puhelin Oy, Piikkiön Puhelinosuuskunta, 
Liedon Puhelin Oy, Liedon Puhelinosuuskunta) osakkeenomistajien oikeus saada Elisa Oyj:n osak-
keita sulautumisvastikkeena ja osakkeisiin perustuvat oikeudet päättyivät 12.4.2018. Osakkeista tuli 
Elisan omia osakkeita. Lisätietoja Elisan pörssitiedotteessa 12.4.2018 Elisan varsinaisen yhtiöko-
kouksen päätökset 2018.  
 
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan kompensaatio- ja nimitysvaliokuntaan 
Raimo Lindin (pj), Petteri Koposen ja Leena Niemistön. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Seija Turunen 
(pj), Clarisse Berggårdh, Anssi Vanjoki  ja Antti Vasara.   
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Hallituksen valtuutukset 
 
Vuoden 2018 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yh-
tiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakkeisiin oikeutettavien erityis-
ten oikeuksien antamisesta. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin suunnattuna. Valtuutuksen 
enimmäismäärä on 15 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka. Tämän 
valtuutuksen puitteissa on laskettu liikkeelle 2 300 osaketta. Tämän valtuutuksen puitteissa on 
luovutettu 2 300 omaa osaketta. Vuonna 2018 on luovutettu 228 543 omaa osaketta vuoden 
2016 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen puitteissa, joka on ollut voimassa 12.4.2018 
saakka. 
 
Vuoden 2018 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai 
pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voidaan toteuttaa suun-
nattuna. Valtuutuksen enimmäismäärää on 5 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 
30.6.2019 saakka. Valtuutusta ei ole käytetty. 
 

Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunta 
 
Elisan Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on ollut 3.9.2018 lähtien seu-
raava: 
- Antti Mäkinen, toimitusjohtaja, nimeäjä Solidium Oy 
- Reima Rytsölä, varatoimitusjohtaja, nimeäjä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 
- Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, nimeäjä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 
- Hanna Hiidenpalo, johtaja, sijoitukset, nimeäjänä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 
- Raimo Lind, Elisan hallituksen puheenjohtaja 
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valitsi Antti Mäkisen puheenjohtajaksi. 
  
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asettamisesta päätti Elisan yhtiökokous vuonna 2012. 
Sen tehtävänä on valmistella hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seu-
raavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. 

 
Merkittävät oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät asiat 
 
Maaliskuussa 2018 Viestintävirasto antoi tilaajayhteys- ja bitstream-markkinoita koskevat 
huomattavan markkinavoiman päätökset. Päätöksiin sisältyy enimmäistukkuhintavelvoite, joita 
kolmen suurimman teleyrityksen on noudatettava vuokratessaan kuitutilaajayhteyksiä alueilla, 
joita velvoite koskee. 15.6.2018 alkaen korkein sallittu kuukausihinta Elisan verkossa on 17 
euroa FTTH-yhteydestä ja 23 euroa FTTB-yhteydestä. Nämä enimmäishinnat ovat voimassa 
kolme vuotta. Elisa on valittanut Viestintäviraston päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Korkeimman hallinto-oikeuden kesäkuussa antamassa päätöksessä ei myönnetty Elisalle 
täytäntöönpanokieltoa, jota Elisa oli hakenut Viestintäviraston 15.3.2018 antamaan 
huomattavaa markkinavoimaa koskevaan päätökseen. 
 
Elisa sopi muiden suomalaisten mobiilioperaattoreiden kanssa uusista yhdysliikennemaksuista. 
Kaikilla operaattoreilla on sama hinta, tällä hetkellä 1,25 senttiä minuutilta. 1.12.2018 uusi 
yhdysliikennemaksu laski 0,93 senttiin minuutilta, 1.12.2019 se laskee 0,89 senttiin minuutilta 
ja 1.12.2020 0,82 senttiin minuutilta. Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta Elisan tulokseen.  
 
Viestintävirasto myönsi huhtikuussa Elisalle uuden luvan periä lisämaksuja kuluttajien datasiir-
rosta EU- ja ETA-maissa. Uusi lupa tuli voimaan 15.6.2018 ja se on voimassa 14.6.2019 
saakka. 
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Viron kansallinen viranomainen (Estonian Technical Surveillance Agency) myönsi toukokuussa 
Elisa Eesti AS:lle uuden luvan periä lisämaksua verkkovierailusta EU- ja ETA-maissa. Uusi lupa 
tuli voimaan 15.6.2018 ja se on voimassa 14.6.2019 saakka. 
 
Joulukuussa EU hyväksyi eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstöä koskevan direktii-
vin, joka uudistaa EU:n telelainsäädäntöä. EU:n uusi sääntely koskee muun muassa taajuuksia, 
markkinasääntelyä, käyttäjien oikeuksia ja yleispalvelua. Jäsenvaltiot saattavat sääntelyn voi-
maan osaksi kansallista lainsäädäntöä 24 kuukauden täytäntöönpanoajan kuluessa. Lisäksi uu-
distus sisältää EU:n sisäisten puheluiden ja tekstiviestien vähittäishintasääntelyn, joka tulee voi-
maan toukokuussa 2019. Tällä vähittäishintasääntelyllä voi olla joitain taloudellisia vaikutuksia 
Elisalle.  
 
Suomessa 900, 1 800 ja 2 100 MHz:n lisenssit, joiden oli määrä umpeutua vuonna 2019, uusit-
tiin vertailevassa menettelyssä. Lisenssit ovat voimassa 31.12.2033 saakka. 
 
Suomen 3,5 GHz:n taajuushuutokauppa päättyi 1.10.2018. Elisa voitti tavoittelemansa 
130 MHz:n taajuuden. Lisenssin hinta on 26 miljoonaa euroa, ja se maksetaan viidessä vuosit-
taisessa erässä. Lisenssi on voimassa 1.1.2019–31.12.2033. 
 

Elisan toimintaan liittyvät oleelliset riskit ja epävarmuustekijät 
 
Riskienhallinta on osa Elisan sisäistä valvontajärjestelmää. Sen avulla pyritään varmistamaan, 
että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan. 
Yhtiö jakaa liiketoimintaan vaikuttavat riskinsä strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä va-
hinko- ja rahoitusriskeihin. 
 
Strategiset ja operatiiviset riskit:  
Televiestintäala on erityisen kilpailtu Elisan päämarkkina-alueilla, mikä voi vaikuttaa Elisan lii-
ketoimintaan. Lisäksi ala on voimakkaasti säännelty. Elisaa ja sen liiketoimintaa valvovat ja 
sääntelevät useat viranomaiset. Sääntely vaikuttaa joidenkin Elisan tuotteiden ja palveluiden 
hintoihin. Se voi myös vaatia pitkäkestoisia investointeja. 
 
Elisa käsittelee erilaisia tietoja, kuten henkilötietoja ja liikennetietoja. Tämän takia sovellettavalla 
tietosuojalainsäädännöllä, erityisesti EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella, on merkittävä vaiku-
tus Elisaan ja sen liiketoimintaan. 
 
Tietoliikenneteknologian nopea kehitys voi vaikuttaa merkittävästi Elisan liiketoimintaan. 
 
Elisan päämarkkina-alue on Suomi, missä matkapuhelinten määrä asukasta kohden on maail-
man suurimpia ja liittymämäärän kasvu siksi rajallista. Lisäksi kiinteän verkon puhelinliikenteen 
volyymi on vähentynyt viime vuosina. Nämä tekijät voivat rajoittaa kasvumahdollisuuksia. 
 
Vahinkoriskit:  
Yhtiön ydintoiminnot on vakuutettu onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen ja keskeytymisten 
varalta. Vahinkoriskejä ovat myös oikeudenkäynnit ja kanteet.  
 
Rahoitusriskit:  
Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin lainat ja sijoitukset on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakor-
koisiin instrumentteihin. Korkoriskin hallitsemiseksi voidaan käyttää korkojohdannaisia.  
 
Elisan liiketoimintoihin liittyvistä varoista ja kassavirroista valtaosa on euromääräistä, joten va-
luuttariski on vähäinen.  
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Likviditeettiriskien hallinnan tavoitteena on varmistaa konsernin rahoitus kaikissa tilanteissa. Eli-
salla on käteisvaroja, komittoituja luottojärjestelyjä ja jatkuva kassavirta, jotka riittävät katta-
maan ennakoitavissa olevat rahoitustarpeet.  
 
Likvidien varojen sijoitukset tehdään vahvistettujen limiittien rajoissa taloudellisesti vakaisiin 
pankkeihin, kotimaisiin yrityksiin ja instituutioihin. Myyntisaamisten luottoriskikeskittymät ovat 
vähäisiä asiakaskannan suuruuden ansiosta.  
 
Rahoitusriskien hallinta on selostettu vuoden 2017 vuosikertomuksen liitetiedossa 34. 
 

Yritysvastuu ja muiden kuin taloudellisten tunnuslukujen raportointi 
 
Elisa julkistaa kuudennen varmennetun vastuuraporttinsa osana vuoden 2018 vuosikertomus-
taan viikolla 11 Vastuuraportti laaditaan GRI-ohjeiston mukaisesti, ja se täyttää ei-taloudellisen 
tiedon raportointia koskevat vaatimukset. Raportti sisältää välitavoitteet, suorituskyvyn ja mitta-
rit. 
 
Raportissa huomioidaan Elisan yritysvastuun kannalta olennaiset asiat, kuten yhtiön merkittä-
vimmät taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset ja yhtiön riskit, sekä muut  
toimialan kannalta merkittävät trendit. Johdon kuvaus yritysvastuusta on saatavilla yrityksen  
sivustolla. 
 

Vuoden 2018 vuosikertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 
 
Elisan selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan 31.1.2019. Elisa julkistaa vuoden 
2018 vuosikertomuksen, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöstiedotteen vuodelta 
2018 sekä erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä viikolla 11 (joka alkaa 11.3.2019) 
sivustollaan osoitteessa www.elisa.fi. 
 

Tilikauden jälkeiset tapahtumat 
 
Elisa Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 3.4.2019 kokoontuvalle varsinaiselle yh-
tiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärän pysymistä ennallaan seitsemässä (7) jäsenessä. 
Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Raimo Lind on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudel-
leenvalintaan vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa. 
 
Nimitystoimikunta ehdottaa Clarisse Berggårdhin, Petteri Koposen, Leena Niemistön, Seija Turusen, 
Anssi Vanjoen ja Antti Vasaran uudelleenvalintaa. Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen 
valitaan uutena jäsenenä Kim Ignatius. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiöko-
koukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Petteri 
Koponen. Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osak-
keenomistajista. 
 

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2019  

Suomen makrotaloudellisen ympäristön positiivinen kehitys on hidastunut. Kilpailutilanne Suo-
men televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena. 
 
Liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman korkeampi. Matkaviestinpalve-
luiden ja digitaalisten palveluiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen käyttö-
katteen arvioidaan olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman korkeampi. Ensimmäisen neljännek-
sen käyttökatteen odotetaan olevan edellisen vuoden tasolla. Käyttöomaisuusinvestointien odo-
tetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta. 
 
Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-ana-
lytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Elisan 
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jatkuvat laadun parantamistoimet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta ja pienentävät 
kustannuksia. 
 
Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä 
jatkuu. Pitkän ajan kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden 
kasvuun ja uusiin digitaalisiin online- ja ICT-palveluihin. 

 
Voitonjako 
 
Elisan voitonjakopolitiikan mukaisesti varsinainen voitonjako on 80–100 prosenttia edellisen ti-
likauden tuloksesta. Tämän lisäksi osakkeenomistajille voidaan jakaa mahdollinen ylimääräinen 
pääoma. Päätöstä tehdessään hallitus ottaa huomioon yhtiön taloudellisen aseman, tulevat ra-
hoitustarpeet ja asetetut taloudelliset tavoitteet. Voitonjakoon kuuluvat osinko, pääomanpalau-
tus ja omien osakkeiden osto. 
 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 1,75 euroa osakkeelta. 
Osingonjako on 90 prosenttia tilikauden vertailukelpoisesta nettotuloksesta. 
 
Oikeus yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti jaettaviin varoihin on osakkeenomistajilla, jotka 
on 5.4.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdot-
tama maksupäivä on 16.4.2019. Tilikauden voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin. 
 
Hallitus päätti myös ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuutus enintään 5 
miljoonan oman osakkeen hankintaan, mikä on 3 prosenttia osakekannasta. 
 
 
HALLITUS 
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Tässä tiedotteessa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen.

Tilintarkastuskertomus on annettu 30.1.2019.

Konsernin tuloslaskelma

10-12 10-12 1-12 1-12

milj. euroa Liite 2018 2017 2018 2017

Liikevaihto 1 470,6 472,5 1 831,5 1 787,4

Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 2,6 9,8 5,7

Materiaalit ja palvelut -185,1 -190,2 -704,4 -695,6

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -80,3 -82,5 -311,4 -304,0

Liiketoiminnan muut kulut -47,9 -51,3 -185,4 -185,8

Käyttökate 1 158,1 151,2 640,1 607,7

Poistot ja arvonalentumiset 1 -59,7 -58,6 -236,2 -229,7

Liikevoitto 1 98,4 92,6 403,8 378,0

Rahoitustuotot 0,6 0,5 2,4 49,1

Rahoituskulut -6,3 -6,4 -25,0 -23,9

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,2 -0,1 -0,4 0,0

Tulos ennen veroja 92,6 86,6 381,0 403,2

Tuloverot -13,4 -15,1 -65,0 -66,5

Tilikauden tulos 79,2 71,5 316,0 336,7

Tilikauden tuloksen jakautuminen

  Emoyhtiön omistajille 79,1 71,5 315,8 336,6

  Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,0 0,2 0,1

79,2 71,5 316,0 336,7

Tulos/osake (euroa) 

Laimentamaton 0,49 0,45 1,98 2,11

Laimennettu 0,49 0,45 1,98 2,11

Ulkona olevia osakkeita keskimäärin (1000 osaketta)

Laimentamaton 159 751 159 538 159 737 159 607

Laimennettu 159 751 159 538 159 737 159 607

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tilikauden tulos 79,2 71,5 316,0 336,7

Muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioituna

Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

Muut sijoitukset -34,7

Rahavirran suojaukset 0,1 0,2 0,5 0,3

Muuntoerot -0,1 0,0 -0,1 -0,2

0,0 0,1 0,4 -34,6

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,7 0,3 0,7 0,3

Laajan tuloslaskelman tulos 79,8 72,0 317,0 302,4

Laajan tuloslaskelman tuloksen jakautuminen

  Emoyhtiön omistajille 79,8 72,0 316,9 302,4

  Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,0 0,2 0,1

79,8 72,0 317,0 302,4
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Konsernin tase

31.12. 31.12.

milj. euroa Liite 2018 2017

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3 751,6 758,1

Liikearvo 3 1 020,7 1 013,5

Muut aineettomat hyödykkeet 3 206,7 177,1

Osuudet osakkuusyrityksissä 12 2,7 1,9

Muut sijoitukset 4 9,6 7,8

Laskennalliset verosaamiset 16,5 16,9

Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 93,8 83,7

2 101,6 2 058,9

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 65,4 68,3

Myyntisaamiset ja muut saamiset 416,6 407,6

Tuloverosaamiset 4,3 1,2

Rahavarat 80,9 44,3

567,2 521,5

Varat yhteensä 2 668,8 2 580,4

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 6 1 126,3 1 039,6

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,5 0,1

Oma pääoma yhteensä 1 126,9 1 039,7

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat 25,7 23,5

Eläkevelvoitteet 15,2 16,0

Varaukset 8 2,3 2,5

Rahoitusvelat 4, 7 861,3 939,6

Ostovelat ja muut velat 4, 5 36,3 25,1

940,8 1 006,8

Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut velat 4, 5 309,3 349,8

Tuloverovelat 1,7 0,1

Varaukset 8 2,7 6,2

Rahoitusvelat 4, 7 287,4 177,8

601,1 533,8

Oma pääoma ja velat yhteensä 2 668,8 2 580,4
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Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma

1-12 1-12

milj. euroa 2018 2017

Liiketoiminnan rahavirrat

Tulos ennen veroja 381,0 403,2

Oikaisut

Poistot ja arvonalentumiset 236,2 229,7

Muut oikaisut 4,4 -28,7

240,6 201,0

Käyttöpääoman muutos

Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 6,1 -59,2

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys(+) 3,1 -10,5

Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys(-) -30,3 45,0

-21,1 -24,7

Rahoituserät, netto -16,9 -15,1

Maksetut verot -68,2 -63,6

Liiketoiminnan nettorahavirta 515,4 500,8

Investointien rahavirrat

Investoinnit käyttöomaisuuteen -235,6 -254,8

Investoinnit osakkeisiin ja liiketoimintoihin -10,5 -39,5

Lainasaamisten takaisinmaksut 44,8

Omaisuuden myynnit 3,0 48,4

Investointien nettorahavirta -243,2 -201,1

Rahavirta ennen rahoitusta 272,2 299,7

Rahoituksen rahavirrat

Pitkäaikaisten lainojen nostot 100,0 169,8

Pitkäaikaisten lainojen maksut -59,5 -11,1

Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-) -9,6 -214,0

Rahoitusleasingvelkojen maksut -3,4 -3,8

Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta -1,2

Maksetut osingot -263,1 -239,6

Rahoituksen nettorahavirta -235,6 -299,9

Rahavarojen muutos 36,6 -0,2

Rahavarat tilikauden alussa 44,3 44,5

Rahavarat tilikauden lopussa 80,9 44,3
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Sijoitetun

vapaan Määräys-

oman vallattomien Oma

Osake- Omat pääoman Muut Kertyneet omistajien pääoma

milj. euroa pääoma osakkeet rahasto rahastot voittovarat osuus yhteensä

Oma pääoma 1.1.2017 83,0 -142,9 90,9 405,7 534,1 0,5 971,3

Kauden tulos 336,6 0,1 336,7

Muuntoerot -0,2 -0,2

Muut sijoitukset -34,7 -34,7

Rahavirran suojaukset 0,3 0,3

0,3 0,3

Laaja tulos -34,1 336,4 0,1 302,4

Osingonjako -239,6 -0,3 -240,0

Osakepalkitseminen 2,7 6,7 9,4

Tytäryritysomistuksen lisäys ilman määräysvallan muutosta -1,1 -0,1 -1,2

Muut muutokset -2,2 0,1 -2,1

Oma pääoma 31.12.2017 83,0 -140,2 90,9 371,6 634,2 0,1 1 039,7

milj. euroa

Oma pääoma 1.1.2018 83,0 -140,2 90,9 371,6 634,2 0,1 1 039,7

IFRS 15 käyttöönotto 7,5 7,5

IFRS 9 käyttöönotto 4,2 4,2

IFRS 2 standardimuutos 14,5 14,5

Oma pääoma 1.1.2018 83,0 -140,2 90,9 371,6 660,4 0,1 1 065,9

Kauden tulos 315,8 0,2 316,0

Muuntoerot -0,1 -0,1

Rahavirran suojaukset 0,5 0,5

0,7 0,7

Laaja tulos 1,2 315,7 0,2 317,0

Osingonjako -263,6 -263,6

Osakepalkitseminen 4,6 7,6 12,2

Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta 0,2 0,2

Muut muutokset -4,9 -4,9

Oma pääoma 31.12.2018 83,0 -135,6 90,9 372,8 715,2 0,5 1 126,9

Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen 

määrittämisestä johtuvat erät

Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen 

määrittämisestä johtuvat erät
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Liitetiedot

LAATIMISPERIAATTEET

Tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia. Tiedot on laadittu niiden voimassa olevien 

kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti, jotka Euroopan unionissa on 

hyväksytty sovellettaviksi. Alla mainittuja laatimisperiaatteiden muutoksia lukuunottamatta tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen 

31.12.2017 tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.

Muutokset laatimisperiaatteissa

1.1.2018 käyttöön otettuja standardeja, standardien muutoksia ja muutettuja tulkintoja ovat:

• IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista.  Standardi sisältää viisivaiheisen myyntituottojen tuloutusmallin. Myyntituotot 

kohdistetaan suoritevelvoitteille suhteellisten erillismyyntihintojen perusteella. Myynnin kirjaaminen tapahtuu ajan kuluessa tai tiettynä 

ajankohtana ja keskeisenä kriteerinä on määräysvallan siirtyminen.

Elisa on soveltanut standardin käyttöönoton yhteydessä mukautettua takautuvaa lähestymistapaa ja IFRS 15 standardin vaatimuksia 

on sovellettu ainoastaan 1.1.2018 avoinna oleviin sopimuksiin. Soveltamisen aloittamisesta aiheutunut vaikutus, 7,5 milj. euroa, on 

kirjattu kertyneiden voittovarojen alkusaldon oikaisuksi. Oikaisuvaikutus avaavan taseen lyhytaikaisiin saamisiin on 10,3 milj. euroa, 

laskennallisiin verosaamisiin 0,1 milj. euroa, lyhytaikaisiin velkoihin 0,8 milj. euroa ja laskennallisiin verovelkoihin 2,0 milj. euroa. 

Vertailuvuoden tietoja ei ole oikaistu.

Konsernin määräaikaiset palvelusopimukset tuloutuvat sopimuskauden aikana ja aikaisemmista tuloutusperiaatteista poiketen 

määräaikaisten sopimusten avausmaksut sekä näihin liittyvät kulut samoin kuin annetut alennukset ja myyntipalkkiot jaksottuvat koko 

sopimuskaudelle. Määräaikaisten sopimusten myyntipalkkioiden oikaisuvaikutus avaavan taseen kertyneisiin voittovaroihin on 4,5 milj. 

euroa. Määräaikaisten sopimusten alennusten, avausmaksujen sekä näihin liittyvien kulujen oikaisuvaikutus avaavan taseen 

kertyneisiin voittovaroihin on 3,0 milj. euroa.

Konsernin toistaiseksi voimassa olevat sopimukset tuloutuvat IFRS 15 standardin sekä aikaisemman tuloutuskäytännön mukaisesti 

ajan kuluessa ja myyntituotot kirjataan vähennettynä myönnetyillä alennuksilla. Avausmaksut sekä näihin liittyvät kulut tuloutuvat 

kytkentähetkellä. Standardimuutoksella ei ole vaikutusta konsernin toistaiseksi voimassa olevien sopimusten tuloutukseen.

IFRS 15 standardin vaikutus konsernin 1-12/2018 liikevaihtoon on 0,2 milj.euroa ja liikevoittoon 0,5 milj. euroa. 31.12.2018 

asiakassopimuksiin liittyvät saamiset ovat 10,0 milj. euroa ja asiakassopimuksiin liittyvät velat 0,2 milj. euroa. Standardimuutoksella ei 

ole rahavirtavaikutusta.  

• IFRS 9 Rahoitusinstrumentit . Uusi standardi sisältää ohjeistuksen rahoitusinstrumenttien kirjaamisesta ja arvostamisesta, uudet 

suojauslaskentaa koskevat säännökset sekä uuden luottotappioita koskevan kirjanpitokäsittelymallin, joka perustuu odotettuihin 

luottotappioihin ja jota sovelletaan rahoitusvaroista kirjattavien arvonalentumisten määrittämiseen.

Uuden standardin mukaan tilanteissa, joissa jaksotettuun hankintamenoon arvostettavan rahoitusvelan ehtoja muutetaan siten, että 

muutos ei johda velan kirjaamiseen taseesta, konsernin on kuitenkin kirjattava tulosvaikutteinen voitto tai tappio, joka lasketaan 

alkuperäisten sopimukseen perustuvien rahavirtojen ja alkuperäisellä efektiivisellä korolla diskontattujen muutettujen sopimusehtojen 

mukaisten rahavarojen välisenä erotuksena. Aikaisemman IAS 39 -standardin mukaan rahavirtojen välinen erotus on jaksotettu velan 

jäljellä olevalle juoksuajalle määrittämällä efektiivinen korko uudelleen.

Konsernin rahoitusvarat ja -velat on luokitetu IFRS 9 käyttöönoton myötä jaksotettuun hankintamenoon kirjattaviin rahoitusvaroihin- ja 

velkoihin, käypään arvoon muiden laajan tuloksen kautta kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti 

kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin. Jaksotettuun hankintamenoon kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin kuuluvat rahoitusvarat ja 

-velat, jotka on tarkoitus pitää sopimuksen loppuun asti ja joiden rahavirta muodostuu pelkästään pääoman takaisinmaksusta ja 

korosta. Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin kuuluvat ne rahoitusvarat ja -

velat, joita pidetään hallussa tavoitteena sekä kerätä sopimukseen perustuvia rahavirtoja että myydä rahoitusvaroja/-velkoja. Käypään 

arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin kuuluvat ne rahoitusvarat ja -velat, jotka eivät täytä muiden ryhmien 

kriteerejä.

IFRS 9 -standardin käyttöönoton vaikutus avaavan taseen kertyneisiin voittovaroihin on 4,2 milj. euroa. Tästä -0,5 milj. euroa johtuu 

luottotappiovarauksen ja siihen liittyvän laskennallisen verosaamisen muutoksesta ja 4,6 milj. euroa jaksotettuun hankintamenoon 

arvostettavan rahoitusvelan sekä siihen liittyvän laskennallisen verovelan muutoksesta. 

Muutos ei vaikuta olennaisesti konsernin tilikauden tulokseen, eikä sillä ole rahavirtavaikutusta.
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• IFRS 2 Osakeperusteiset maksut standardin muutos koskee palkkiojärjestelmiä, joissa osakeperusteinen liiketoimi maksetaan 

nettona verojen jälkeen ja työnantajalla on velvollisuus toimittaa osakepalkkiojärjestelmästä saadun edun arvosta ennakonpidätys. 

Aikaisemman standardin mukaan kokonaispalkkio jaettiin omana pääomana maksettavaan osuuteen sekä käteisenä maksettavaan 

osuuteen. Muutetun standardin mukaan osakepalkkiojärjestelmiä käsitellään kokonaisuudessaan omana pääomana maksettavina 

järjestelyinä ja työsuhdekulu kirjataan perustuen myönnettyjen brutto-osakkeiden määrään huolimatta siitä, että työntekijä saa lopulta 

vain netto-osakkeet ja konserni suorittaa ennakonpidätysvelvoitteiden kattamiseen tarvittavan osuuden rahana verottajalle. Konsernin 

verottajalle maksama ennakonpidätys kirjataan suoraan omaan pääomaan. 

Konsernin tilinpäätökseen 2017 sisältyi 14,5 milj. euroa lyhytaikaista velkaa liittyen käteisenä maksettavaan osuuteen. 

Standardimuutoksesta johtuen tämä osuus on oikaistu avaavassa taseessa veloista oman pääoman kertyneisiin voittovaroihin.

• IFRS-standardien vuosittaiset muutokset

UUDEN JA UUDISTETUN IFRS-NORMISTON SOVELTAMINEN

Elisa ottaa käyttöön IFRS 16 standardin 1.1.2019 alkavan tilikauden alusta lukien.

• IFRS 16 Vuokrasopimukset . Uusi vuokrasopimusstandardi edellyttää vuokralle ottajan vuokrasopimusten kirjaamista taseeseen 

vuokrasopimusvelkana sekä siihen liittyvänä käyttöoikeusomaisuuseränä. Vuokralle antajan osalta tilanne säilyy pääosin nykyisenä.

Elisa ottaa standardin käyttöön takautuvasti niin, että standardin soveltamisen aloittamisesta aiheutunut kertynyt vaikutus kirjataan 

kertyneisiin voittovaroihin 1.1.2019. Uusi vuokrasopimusvelka ja käyttöoikeusomaisuuserä kirjataan 1.1.2019 aiemmin operatiivisiksi 

vuokrasopimuksiksi luokitelluista vuokrasopimuksista. Aiemmin rahoitusleasingsopimuksina käsiteltyjen vuokrasopimusten 

kirjanpitoarvot eivät muutu käyttöönoton yhteydessä, mutta tulevina kausina myös näiden sopimusten taseeseen kirjattujen 

vuokrasopimusvelkojen käsittely muuttuu, sillä vuokramaksujen indeksikorotukset huomioidaan velan arvostuksessa. 

Käyttöoikeusomaisuuserä arvostetaan aluksi määrään, joka on yhtä suuri kuin vuokrasopimusvelka oikaistuna mahdollisilla 

ennakkomaksuilla. Elisa on päättänyt soveltaa standardin sallimia helpotuksia jättää taseeseen merkitsemättä lyhytaikaiset 

vuokrasopimukset ja vuokrasopimukset, joissa kohdeomaisuuserä on arvoltaan vähäinen. Näiden sopimusten vuokrakulut kirjataan 

jatkossakin tasaerinä tuloslaskelmaan.

Taseeseen kirjattavat käyttöoikeusomaisuuserät ja vuokravelat arvostetaan jatkossa alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä tulevien 

vuokramaksujen nykyarvoon. Diskonttauksessa käytetään toimialan korkotasoon perustuvaa, vuokrasopimuksen pituuden mukaisesti 

määritettyä diskonttauskorkoa. Jatkossa tuloslaskelmaan kirjataan käyttöoikeusomaisuuserien poistot ja vuokravelkojen korot. 

Elisa on valmistautunut standardin käyttöönottoon viemällä läpi erillisen projektin, jonka vastuulla on ollut johtaa standardin 

käyttöönottamiseen tarvittavien prosessimuutosten suunnittelu ja jalkauttaminen sekä muutoksen hallinta. Projekti valmistuu vuoden 

2019 ensimmäisen neljänneksen aikana. Valtaosin uudet taseeseen kirjattavat sopimukset koostuvat toimi- ja teletilojen sekä 

myymälöiden ja autojen vuokrasopimuksista. 

Muutos siirtää taseen ulkopuolisia vastuita taseeseen, minkä seurauksena käyttöomaisuuden ja vieraan pääoman määrät kasvavat. 

Konsernin taseen ulkopuolisina vastuina esitettävien ei-purettavissa olevien operatiivisten vuokrasopimusten perusteella maksettavien 

vähimmäisvuokrien määrä 31.12.2018 on 79,0 milj. euroa. Alustavien laskelmien perusteella Elisa tulee 1.1.2019 kirjaamaan 87,0 milj. 

euron vuokrasopimusvelan ja vastaavan 87,5 milj. euron käyttöoikeusomaisuuserän. Tästä vuokrasopimusvelasta 22,1 milj. euroa 

liittyy aiempiin rahoitusleasingsopimuksiin. Muutoin ero uuden vuokrasopimusvelan ja aiemman vastuun välillä johtuu siitä, että 

taseeseen kirjattava vuokrasopimusvelka perustuu diskontattuihin rahavirtoihin, kun taas vastuut esitetään nimellismäärään. Tämän 

lisäksi vuokravastuut sisältävät lyhytaikaisia tai vähäarvoisia omaisuuseriä koskevia vuokrasopimuksia, joita ei kirjata 

tasevaikutteisesti. Elisa on myös solminut uusia, 1.1.2019 alkavia vuokrasopimuksia. Tuloslaskelmaan muutos vaikuttaa vähentämällä 

liiketoiminnan muita kuluja, lisäämällä poistoja ja lisäämällä rahoituskuluja. Rahavirtalaskelmassa vuokrasopimuksiin liittyvistä 

maksuista pääoman osuus esitetään osana rahoitustoimintaa ja korko liiketoiminnan rahavirrassa, kun aiemmin kaikki operatiivisten 

vuokrasopimusten vuokramaksut esitettiin liiketoiminnan rahavirrassa. Kokonaisrahavirrat eivät muutu. Muutos parantaa EBITDA 

–tunnuslukua ja vaikuttaa taseeseen perustuviin tunnuslukuihin kuten velkaantumisasteeseen negatiivisesti.

Muiden muutettujen standardien käyttöönotolla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 
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1. Tiedot segmenteittäin

10-12/2018 Henkilö- Yritys- Kohdista- Konserni

milj.euroa asiakkaat asiakkaat mattomat yhteensä

Liikevaihto 296,3 174,3 470,6

Käyttökate 103,7 54,4 158,1

Poistot ja arvonalentumiset -37,3 -22,4 -59,7

Liikevoitto 66,5 32,0 98,4

Rahoitustuotot 0,6 0,6

Rahoituskulut -6,3 -6,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,2 -0,2

Tulos ennen veroja 92,6

Investoinnit 56,9 35,2 92,0

10-12/2017 Henkilö- Yritys- Kohdista- Konserni

milj.euroa asiakkaat asiakkaat mattomat yhteensä

Liikevaihto 294,5 178,1 472,5

Käyttökate 96,1 55,0 151,2

Poistot ja arvonalentumiset -36,1 -22,5 -58,6

Liikevoitto 60,0 32,6 92,6

Rahoitustuotot 0,5 0,5

Rahoituskulut -6,4 -6,4

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,1 -0,1

Tulos ennen veroja 86,6

Investoinnit 47,5 23,4 70,9
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1-12/2018 Henkilö- Yritys- Kohdista- Konserni

milj.euroa asiakkaat asiakkaat mattomat yhteensä

Liikevaihto 1 150,2 681,4 1 831,5

Käyttökate 416,1 223,9 640,1

Poistot ja arvonalentumiset -147,7 -88,5 -236,2

Liikevoitto 268,4 135,4 403,8

Rahoitustuotot 2,4 2,4

Rahoituskulut -25,0 -25,0

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,4 -0,4

Tulos ennen veroja 381,0

Investoinnit 166,1 88,3 254,4

Varat 1 680,2 874,7 114,0 2 668,8

1-12/2017 Henkilö- Yritys- Kohdista- Konserni

milj.euroa asiakkaat asiakkaat mattomat yhteensä

Liikevaihto 1 124,9 662,6 1 787,4

Käyttökate 388,5 219,2 607,7

Poistot ja arvonalentumiset -141,5 -88,2 -229,7

Liikevoitto 247,0 131,0 378,0

Rahoitustuotot 49,1 49,1

Rahoituskulut -23,9 -23,9

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0

Tulos ennen veroja 403,2

Investoinnit 164,3 82,2 246,4

Varat 1 657,0 851,2 72,2 2 580,4
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2. Hankitut ja myydyt liiketoiminnot

Kepit Systems Oy:n hankinta

Luovutettu vastike

milj. euroa Alustava

Käteinen raha 2,5

Ehdollinen vastike 0,7

Kokonaishankintameno 3,2

Hankittu nettovarallisuus

milj. euroa

Aineelliset hyödykkeet 0,1

Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,6

Rahavarat 0,3

Ostovelat ja muut velat -0,2

0,8

Hankinnan vaikutus rahavirtaan

milj. euroa

Rahana maksettu kauppahinta -2,5

Ostetun yrityksen rahavarat 0,3

-2,3

Liikearvon syntyminen hankinnassa

milj. euroa

Luovutettu vastike 3,2

Hankittujen kohteiden yksilöitävissä oleva nettovarallisuus 0,8

Määräysvallattomien omistajien osuus yksilöitävissä olevasta nettovarallisuudesta -0,2

Liikearvo 2,6

Liiketoiminnan muihin kuluihin on kirjattu 0,1 miljoonaa euroa hankintaan liittyviä varainsiirtoveroja ja asiantuntijapalkkioita. 

Elisa hankki 70 prosenttia Kepit Systems Oy:n osakekannasta 26.4.2018. Kauppasumma oli 3,2 miljoonaa euroa sisältäen 

ehdollisen vastikkeen 0,7 miljoonaa euroa. 

Alustavan hankintamenolaskelman perusteella hankinnasta syntyi 2,6 miljoonan euron liikearvo, joka liittyy Elisan markkina-

aseman vahvistamiseen streaming-palveluiden ja sähköisen kaupankäynnin ratkaisujen tarjoamisessa. Liikearvo ei ole 

verotuksessa vähennyskelpoinen. Hankintamenolaskelma on alustava, koska hankittujen nettovarallisuuserien 

tarkastamista ei ole saatu kaikilta osin päätökseen. Mahdollisilla tarkennuksilla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta 

hankintamenolaskelmaan.

Yhtiö on yhdistelty konserniin 1.5.2018 alkaen. Hankintahetken jälkeinen konsernin ulkoinen liikevaihto tilikaudella oli 1,5 

miljoonaa euroa ja vaikutus konsernin tilikauden voittoon 0,6 miljoonaa euroa. Mikäli hankinta olisi tapahtunut vuoden 2018 

alusta, vaikutus konsernin liikevaihtoon olisi ollut 1,9 miljoonaa euroa ja tilikauden voittoon 0,8 miljoonaa euroa.

Hankinnasta syntynyt määräysvallattomien omistajien osuus 0,2 miljoonaa euroa sisältyy taseen riville Määräysvallattomien 

omistajien osuus. Määräysvallattomien omistajien osuus on arvostettu suhteellisena osuutena hankittujen kohteiden 

yksilöitävissä olevasta nettovarallisuudesta.
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Ukkoverkot Oy:n lisenssin sekä Ukkonet Oy:n osakekannan hankinta

Luovutettu vastike

milj. euroa Alustava

Käteinen raha 1,7

Aiemman liiketoimen selvitys 0,5

Myöhemmin maksettava vastike 0,5

Kokonaishankintameno 2,7

Hankittu nettovarallisuus

milj. euroa

Taajuus 4,8

Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,1

Rahavarat 0,0

Rahoitusvelat -1,4

Laskennalliset verovelat -0,7

Ostovelat ja muut velat -0,1

2,7

Hankinnan vaikutus rahavirtaan

milj. euroa

Rahana maksettu kauppahinta -1,7

Hankinnan yhteydessä maksettu laina -1,5

Ostetun yrityksen rahavarat 0,0

-3,3

Liiketoiminnan muihin kuluihin on kirjattu 0,1 miljoonaa euroa hankintaan liittyviä varainsiirtoveroja ja asiantuntijapalkkioita. 

Elisa osti 30.6.2018 Ukkoverkot Oy:ltä 2,6 GHz:n kaista 38:n taajuuden sekä sitä hallinnoivan Ukkonet Oy:n koko 

osakekannan. Elisa käyttää taajuutta lisätäkseen mobiiliverkon kapasiteettia. 

Osakkeiden kauppasumma oli 2,7 miljoonaa euroa, minkä lisäksi Elisa hankki 1,5 miljoonan euron lainan. Hankitun yhtiön 

nettovarallisuus oli 0,1 miljoonaa euroa. Alustavassa hankintamenolaskelmassa kauppasummasta 3,3 miljoonaa euroa 

kohdistettiin taajuudelle ja 0,7 miljoonaa euroa laskennallisiin verovelkoihin. Taajuuden tasearvo 4,8 miljoonaa euroa 

muodostuu hankitun yhtiön tasearvosta 1,5 miljoonaa euroa sekä kauppahinnan kohdistuksesta 3,3 miljoonaa euroa. 

Taajuus poistetaan 12 vuodessa. Hankintamenolaskelma on alustava, koska hankittujen nettovarallisuuserien 

tarkastamista ei ole saatu kaikilta osin päätökseen. Mahdollisilla tarkennuksilla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta.

Yhtiö on yhdistelty konserniin 1.7.2018 alkaen. Hankintahetken jälkeinen konsernin ulkoinen liikevaihto tilikaudella oli 0,0 

miljoonaa euroa ja vaikutus konsernin tilikauden voittoon -0,1 miljoonaa euroa. Mikäli hankinta olisi tapahtunut vuoden 

2018 alusta, vaikutus konsernin liikevaihtoon olisi ollut 0,2 miljoonaa euroa ja tilikauden voittoon -0,2 miljoonaa euroa.
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Fenix Solutions Oy:n osakekannan hankinta

Luovutettu vastike

milj. euroa Alustava

Käteinen raha 4,7

Ehdollinen vastike 0,9

Kokonaishankintameno 5,6

Hankittu nettovarallisuus

milj. euroa

Asiakaskanta 0,8

Aineelliset hyödykkeet 0,0

Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,4

Rahavarat 0,7

Rahoitusvelat -0,4

Laskennalliset verovelat -0,2

Ostovelat ja muut velat -0,4

1,0

Hankinnan vaikutus rahavirtaan

milj. euroa

Rahana maksettu kauppahinta -4,7

Ostetun yrityksen rahavarat 0,7

-3,9

Liikearvon syntyminen hankinnassa

milj. euroa

Luovutettu vastike 5,6

Hankittujen kohteiden yksilöitävissä oleva nettovarallisuus 1,0

Liikearvo 4,6

Liiketoiminnan muihin kuluihin on kirjattu 0,1 miljoonaa euroa hankintaan liittyviä varainsiirtoveroja ja asiantuntijapalkkioita. 

Elisa osti 1.10.2018 Fenix Solutions Oy:n ja sitä hallinnoivan Fenix Enterprise Solutions Oy:n koko osakekannan. Yritys on 

erikoistunut liiketoiminnan kehittämistä tukeviin automaatioratkaisuihin, jotka täydentävät Elisan yritysasiakkaille 

suunnattua palvelutarjontaa.

Osakkeiden kauppasumma oli 5,6 miljoonaa euroa sisältäen ehdollisen vastikkeen 0,9 miljoonaa euroa. Alustavan 

hankintamenolaskelman perusteella hankintamenosta 0,8 miljoonaa euroa kohdistetaan asiakaskantaan, joka poistetaan 

3 vuodessa. Hankinnasta syntyi 4,6 miljoonan euron liikearvo, joka liittyy yritysasiakasliiketoiminnan vahvistamiseen. 

Liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Hankintamenolaskelma on alustava, koska hankittujen 

nettovarallisuuserien tarkastamista ei ole saatu kaikilta osin päätökseen. Mahdollisilla tarkennuksilla ei odoteta olevan 

olennaista vaikutusta.

Yhtiö on yhdistelty konserniin 1.10.2018 alkaen. Hankintahetken jälkeinen konsernin ulkoinen liikevaihto tilikaudella oli 0,6 

miljoonaa euroa ja vaikutus konsernin tilikauden voittoon 0,1 miljoonaa euroa. Mikäli hankinta olisi tapahtunut vuoden 2018 

alusta, vaikutus konsernin liikevaihtoon olisi ollut 2,5 miljoonaa euroa ja tilikauden voittoon 0,4 miljoonaa euroa.
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Habbo ja Hideaway -liiketoimintojen myynti

Myydyn yrityksen nettovarallisuus Kirjatut

milj. euroa arvot

Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 0,1

Laskennalliset verosaamiset 0,1

Myyntisaamiset ja muut saamiset 1,1

Rahavarat 0,6

Ostovelat ja muut velat -1,5

0,4

Myydyn yrityksen vaikutus rahavirtaan

milj. euroa

Myydyn yrityksen rahavarat -0,6

-0,6

Myynnin vaikutus tuloslaskelmaan ja taseeseen

milj. euroa

Osakkuusyhtiöosakkeet 1,2

Myydyn yrityksen nettovarallisuus -0,4

Aikaisemmat liiketoimet 
(1

1,3

Myyntivoitto 2,2

Yritysasiakkaiden asiakaspalvelun ja puhelunvälityksen liiketoiminnan myynti

Elisan omistus Sulake Suomi Oy:stä (nykyinen Sulake Oy) laski 49 prosenttiin 6.6.2018 tapahtuneessa osakeannissa, 

jossa hollantilainen digitaalisiin sisältöihin erikoistunut Orangegames Holding B.V. merkitsi 51 prosenttia Sulake Suomi 

Oy:n osakkeista 3,0 miljoonan euron merkintähintaan. Osakeannin myötä Habbo ja Hideaway -liiketoimintojen 

määräysvalta siirtyi Orangegames Holding B.V.:lle ja Elisa jäi yhtiöön vähemmistöomistajaksi. Osakeannilla Elisa sai 

partnerin ja Sulake omistajan, jolla on vahva ymmärrys ja kokemus pelikehityksestä. 

Yhtiöt on yhdistelty tytäryrityksinä 31.5.2018 saakka ja 1.6.2018 lähtien osakkuusyrityksinä. 

Osakeannin seurauksena Elisan omistus Sulake Suomi Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä (Sulake Spain S.L.U, Sulake Brasil ja 

Sulake UK Ltd) laski 49 prosenttiin ja Elisa menetti määräysvallan yhtiöihin. Määräysvallan menettäminen on käsitelty 

konsernissa tytäryhtiön myyntinä ja myynnistä syntynyt myyntivoitto 2,2 miljoonaa euroa sisältyy liiketoiminnan muihin 

tuottoihin.

1) 
Määräysvallan menetyksestä johtuen Elisa-konsernin nettovarallisuus kasvoi, kun aikaisemmin sisäisinä erinä 

eliminoidut nettosaamiset, 1,3 miljoonaa euroa, käsitellään ulkoisina saamisina.

Elisa Oyj myi yritysasiakkaiden ulkoistetun asiakaspalvelun ja puhelunvälityksen liiketoiminnan 2.5.2018 Oy Eniro Finland 

Ab:lle. Kauppahinta oli 2,9 miljoonaa euroa ja myyty nettovarallisuus -0,4 miljoonaa euroa. Kaupan tulosvaikutus 3,3 

miljoonaa euroa esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa. Koko kauppahinta maksetaan rahana.
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3. Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
Muut

31.12.2018 Aineelliset aineettomat

milj.euroa hyödykkeet Liikearvo hyödykkeet

Hankintameno 1.1.2018 3 776,0 1 028,5 765,1

Lisäykset 186,0 68,4 (1

Hankitut liiketoiminnot 0,1 7,2 5,6 (2

Vähennykset -13,1 -0,2

Myydyt liiketoiminnot -0,2 -0,2 0,0

Siirrot erien välillä -1,5 1,5

Kurssierot -0,1 0,0 0,0

Hankintameno 31.12.2018 3 947,3 1 035,5 840,4

3 018,0 15,0 588,0

Poistot ja arvonalentumiset 190,3 45,9

-12,5 -0,2 -0,2

Kurssierot -0,1 0,0

3 195,8 14,8 633,7

Kirjanpitoarvo 1.1.2018 758,1 1 013,5 177,1

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 751,6 1 020,7 206,7

Muut

31.12.2017 Aineelliset aineettomat

milj.euroa hyödykkeet Liikearvo hyödykkeet

Hankintameno 1.1.2017 3 575,7 894,8 705,0

Lisäykset 201,6 44,9

Hankitut liiketoiminnot 31,0 133,8 16,2

Vähennykset -30,4 -1,5

Myydyt liiketoiminnot 0,0

Siirrot erien välillä -1,7 0,6

Kurssierot -0,1 -0,1 0,0

Hankintameno 31.12.2017 3 776,0 1 028,5 765,1

2 861,8 15,0 544,9

185,3 44,4

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -29,1 -1,4

0,0 0,1

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2017 3 018,0 15,0 588,0

Kirjanpitoarvo 1.1.2017 713,9 879,8 160,0

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 758,1 1 013,5 177,1

Merkittävimmät aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden investointisitoumukset 31.12.2018 olivat 41,7 (49,7) miljoonaa 

euroa.

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2018

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2018

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

Poistot ja arvonalentumiset

Kurssierot

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2017

1)
 Sisältää Suomen 3,5 GHz -taajuuslisenssin kirjanpitoarvoltaan 26,3 miljoonaa euroa.

2) 
Sisältää Ukkonet -kaupan yhteydessä hankitun 2,6 GHz Band 38 -taajuuslisenssin 4,8 miljoonaa euroa.
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4. Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin

 Käypään arvoon  Käypään arvoon Jaksotettuun

tulosvaikutteisesti muiden laajan tuloksen hankintamenoon

31.12.2018 kirjattavat erien kautta kirjattavat kirjattavat Kirjanpito- Käyvät

milj.euroa rahoitusvelat rahoitusvarat/-velat rahoitusvarat/-velat arvot arvot

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Muut sijoitukset 
(1

9,6 9,6 9,6

Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,4 93,4 93,8 93,8

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

Myyntisaamiset ja muut saamiset 416,6 416,6 416,6

0,4 519,6 520,0 520,0

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

Rahoitusvelat 861,3 861,3 884,9

Ostovelat ja muut velat 
(2

31,4 31,4 31,4

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

Rahoitusvelat 287,4 287,4 293,0

Ostovelat ja muut velat 
(2

1,6 302,0 303,5 303,5

1,6 1 482,1 1 483,6 1 512,8

 Käypään arvoon  Käypään arvoon Jaksotettuun

tulosvaikutteisesti muiden laajan tuloksen hankintamenoon

31.12.2017 kirjattavat erien kautta kirjattavat kirjattavat Kirjanpito- Käyvät

milj.euroa rahoitusvelat rahoitusvarat/-velat rahoitusvarat/-velat arvot arvot

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Muut sijoitukset 
(1

7,8 7,8 7,8

Myyntisaamiset ja muut saamiset 83,7 83,7 83,7

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

Myyntisaamiset ja muut saamiset 407,6 407,6 407,6

499,1 499,1 499,1

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

Rahoitusvelat 939,6 939,6 979,5

Ostovelat ja muut velat 
(2

0,2 19,8 20,1 20,1

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

Rahoitusvelat 177,8 177,8 177,8

Ostovelat ja muut velat 
(2

343,5 343,5 343,5

0,2 1 480,8 1 481,0 1 520,9

1)
 Muut sijoitukset sisältävät konsernin noteeraamattomat osakesijoitukset

2)
 Poislukien saadut ennakot

Konsernin rahoitusvarat ja -velat on luokitetu IFRS 9 käyttöönoton myötä jaksotettuun hankintamenoon kirjattaviin 

rahoitusvaroihin- ja velkoihin, käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin 

ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin. Jaksotettuun hankintamenoon kirjattaviin 

rahoitusvaroihin ja -velkoihin kuuluvat rahoitusvarat ja -velat, jotka on tarkoitus pitää sopimuksen loppuun asti ja joiden 

rahavirta muodostuu pelkästään pääoman takaisinmaksusta ja korosta. Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien 

kautta kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin kuuluvat ne rahoitusvarat ja -velat, joita pidetään hallussa tavoitteena sekä 

kerätä sopimukseen perustuvia rahavirtoja että myydä rahoitusvaroja/-velkoja. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin 

rahoitusvaroihin ja -velkoihin kuuluvat ne rahoitusvarat ja -velat, jotka eivät täytä muiden ryhmien kriteerejä.

Konsernin suojauslaskennan alaiset sähköjohdannaiset on luokiteltu käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta 

kirjattaviksi rahoitusveloiksi ja liiketoimintojen hankintoihin liittyvät ehdolliset vastikkeet on luokiteltu käypään arvoon 

tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin.
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5. Käypään arvoon arvostetut varat ja velat

milj.euroa 31.12.2018 Taso 1 Taso 2 Taso 3

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat 

rahoitusvarat/-velat

Sähköjohdannaiset 0,4 0,4

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat/-velat

Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät ehdolliset vastikkeet -1,6 -1,6

-1,2 0,4 -1,6

milj.euroa 31.12.2017 Taso 1 Taso 2 Taso 3

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat 

rahoitusvarat/-velat

Sähköjohdannaiset -0,2 -0,2

-0,2 -0,2

Tasolle 1 luokitellaan rahoitusinstrumentit, joilla on aktiivisilla markkinoilla määritetyt hinnat. Tasolle 2 luokitellaan 

instrumentit, joiden hinnat perustuvat todettavissa olevaan markkinatietoon. Tasolle 3 luokitellaan instrumentit, joiden 

hinnat eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon vaan esimerkiksi yrityksen omaan tietoon.
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6. Oma pääoma
Osakkeiden Omat %-osuus

lukumäärä osakkeet osakkeista 

kpl kpl ja äänistä

Osakemäärä 31.12.2017 167 335 073 7 801 397 4,66 %

Omien osakkeiden luovutus -230 843

Siirto yhteistililtä 41 267

Osakemäärä 31.12.2018 167 335 073 7 611 821 4,55 %

Osinko

7. Vieraan pääoman ehtoisten arvopaperien liikkeeseenlaskut ja 

takaisinmaksut

1 500 miljoonan euron EMTN-ohjelmasta oli käyttämättä 720 miljoonaa euroa 31.12.2018. 

31.12. 31.12.

milj. euroa 2018 2017

Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat, nimellisarvostaan 780,0 780,0

Liikkeeseen lasketut yritystodistukset 107,0 115,0

Käytössä olevat syndikoidut luotot 0,0 0,0

8. Varaukset
Työsuhteen 

päättämiseen

milj. euroa liittyvät etuudet Muut Yhteensä

1.1.2018 7,0 1,7 8,7

Varausten lisäykset 5,6 5,6

Käyttämättömien varausten peruutukset -4,2 -4,2

Käytetyt varaukset -4,9 -4,9

31.12.2018 3,4 1,7 5,0

Työsuhteen 

päättämiseen

milj. euroa liittyvät etuudet Muut Yhteensä

1.1.2017 4,3 2,1 6,4

Varausten lisäykset 8,5 8,5

Käyttämättömien varausten peruutukset -1,5 -1,5

Käytetyt varaukset -4,3 -0,4 -4,7

31.12.2017 7,0 1,7 8,7

 

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous 12.4.2018 päätti osingonjaosta 1,65 euroa osaketta kohti. Osingonmaksu alkoi 

24.4.2018 ja kokonaismäärä oli 263,6 miljoonaa euroa.
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9. Muut vuokrasopimukset

Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

31.12. 31.12.

milj. euroa 2018 2017

Yhden vuoden kuluessa 28,2 28,9

Yhtä vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 36,4 39,4

Yli viiden vuoden kuluttua 14,4 18,4

79,0 86,7

Vuokravastuut ovat arvonlisäverottomia lukuun ottamatta autoleasing-vastuita.

10. Ehdolliset velat
31.12. 31.12.

milj. euroa 2018 2017

Omasta puolesta annetut vakuudet

Kiinnitykset 2,0 2,0

Takaukset 0,1

Talletukset 0,4 2,5

Muiden puolesta annetut vakuudet

Takaukset 0,5

2,5 5,0

Muut sopimusvelvoitteet

Venture Capital -sijoitussitoumus 2,3 3,3

Takaisinostovastuut 0,0

Remburssivastuu 0,1 0,1

11. Johdannaissopimukset
31.12. 31.12.

milj. euroa 2018 2017

Johdannaissopimusten nimellisarvot

Sähköjohdannaiset 2,5 2,4

2,5 2,4

Johdannaissopimusten käyvät arvot

Sähköjohdannaiset 0,4 -0,2

0,4 -0,2
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12. Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, tytär-, osakkuus- ja yhteisyritykset sekä yhtiön johto. Lähipiiriin kuuluva

johto koostuu Elisa Oyj:n hallituksesta, toimitusjohtajasta ja johtoryhmästä sekä heidän määräysvaltayhteisöistänsä.

Liiketapahtumat osakkuusyritysten kanssa: 1-12 1-12

milj. euroa 2018 2017

Myynnit 0,5 0,5

Ostot 1,1 1,4

Saamiset 0,9 0,1

Velat 0,0 0,1

Lähipiiriin kuuluvan johdon kanssa ei ollut liiketapahtumia.

Yhtiön johdolle maksetut palkat ja palkkiot julkistetaan vuosittain tilinpäätöksessä.

13. Tunnusluvut

1-12 1-12

milj. euroa 2018 2017

Oma pääoma/osake, (euroa) 7,05 6,52

Korollinen nettovelka 1 067,9 1 073,1

Gearing, % 94,8 103,2

Omavaraisuusaste, % 42,4 40,5

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % *) 18,3 19,9

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 254,4 246,4

josta rahoitusleasingilla hankittu osuus 2,3 2,8

Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta 13,9 13,8

Sijoitukset osakkeisiin ja liiketoimintoihin 13,6 103,7

Henkilöstö keskimäärin 4 814 4 614

*) laskennassa käytetty rullaavaa 12 kk tulosta. Vertailuvuoden luku korjattu.

Sijoittajakalenteri

Osavuosikatsaus Q1 2019 17.4.2019

Puolivuosikatsaus 2019 12.7.2019

Osavuosikatsaus Q3 2019 17.10.2019

Yhteystiedot

Sijoittajasuhteet:

investor.relations@elisa.fi

Viestintä:

mediadesk@elisa.fi


