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TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja 
Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja 
Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. 
 
Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä 
helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. 

Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella 
tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä 
kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla.  

Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä 
maailmanluokan palveluyrityksen luomiseen, verkkojen laadun 
varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen 
saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. 

TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä 
Tukholmassa ja Helsingissä. 
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Vuosi lyhyesti 

Tärkeimpiä tapahtumia ja saavutuksia 

Parantunut asiakastyytyväisyys 
Asiakastyytyväisyys parani useimmissa yhtiön Pohjoismaiden ja Baltian liiketoiminnoissa, ja työntekijöiden sitoutuneisuus oli ennätyksellistä.  

Asemat Euraasiassa vahvistuivat 
Vahvistimme edelleen markkina-asemiamme Euraasiassa ja laajennuimme kahdelle uudelle voimakkaasti kasvavalle markkina-alueelle Nepaliin ja 
Kambodžaan. 

Apple iPhone 3G ja liikkuva laajakaista 
Apple iPhone 3G vahvisti voimakkaasti yhtiön brändejä ja lisäsi yhdessä liikkuvan laajakaistan kanssa langattoman datan käyttöä entisestään. 

4G – seuraavan sukupolven matkaviestinverkot 
Meillä on 4G-toimiluvat Ruotsissa ja Norjassa, ja aiomme tuoda 4G-palvelut kaupallisille markkinoille vuonna 2010 yhtenä maailman ensimmäisistä 
operaattoreista. 

Liittymämäärä kasvoi voimakkaasti 
Vuonna 2008 liittymämäärä kasvoi 17 prosenttia ja oli 135 miljoonaa. Toimimme nyt 20 markkina-alueella, joilla on yhteensä 450 miljoonaa 
asukasta. 

 

Talouden tunnuslukuja 
MSEK, paitsi suhdeluvut, osakekohtaiset tiedot ja käyttökateprosentit 2008 2007 2006
Liikevaihto 103 585 96 344 91 060
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 32 954 31 021 32 266

Käyttökate-% 31,8 32,2 35,4
Liiketulos 28 648 26 155 25 489
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 30 041 27 478 26 751
Nettotulos 21 442 20 298 19 283

josta emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus 19 011 17 674 16 987
Tulos/osake (kruunua) 4,23 3,94 3,78
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 17,2 18,6 17,2
Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon (%) 15,2 14,0 12,2
Vapaa kassavirta 11 328 13 004 16 596
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Toimitusjohtajan kirje  

Hyvät osakkeenomistajat,  
TeliaSonera jatkoi kasvuaan vuonna 2008 ja toimii nyt 
20 markkina-alueella, joilla on yhteensä 450 miljoonaa asukasta 
ja 135 miljoonaa liittymää. Vuoden 2008 tulos oli 
ennätyksellinen. 

 
Nettotulos kasvoi 5,6 prosenttia 21,4 mrd. Ruotsin kruunuun, joka on 
TeliaSoneran uusi ennätys. Kehitystä vauhdittivat Mobility Services  
-liiketoiminta-alue, joka onnistui kasvamaan ja parantamaan 
kannattavuuttaan huolimatta viranomaissääntelystä ja ankarasta 
kilpailusta Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla, sekä Eurasia-
liiketoiminta-alueen vahva tuloskehitys.  

Eurasia-liiketoiminta-alue on TeliaSoneran kasvun veturi. Koska 
kiinteän verkon infrastruktuuri on alueella melko kehittymätöntä ja 
matkapuhelintiheys vielä varsin pieni, kasvupotentiaalia tarjoavat 
asiakaskunnan merkittävä kasvattaminen, matkaviestinpalvelujen 
käytön lisääminen ja tulevaisuudessa myös langattomien 
datapalvelujen käytön lisääminen. 

 

”Maailmanluokan palveluyrityksen 
luominen ja verkkojen laadun 
varmistaminen ovat ratkaisevan 
tärkeitä menestyksellemme.” 
TeliaSoneran toimitusjohtaja Lars Nyberg  

 
Kypsemmillä markkinoillamme liikkuvan laajakaistan ja langattoman 
datan käyttö ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Vuonna 2008 
langaton dataliikenne kasvoi Pohjoismaiden ja Baltian 
toiminnoissamme lähes 500 prosenttia. Helppoon internetin 
selailuun tarkoitetut edistykselliset ja kiinnostavat laitteet vaikuttavat 
voimakkaasti tähän kehitykseen.  

Apple iPhone 3G tuli markkinoille vuonna 2008 ja vahvisti 
voimakkaasti yhtiön brändejä Pohjoismaissa ja Baltian maissa. 
Apple iPhone 3G:n hankkineet asiakkaat käyttävät huomattavasti 
enemmän datapalveluja kuin muiden puhelinlaitteiden käyttäjät.   

Broadband Services -liiketoiminta-alueella kannattavuus 
heikkeni, kun uudet IP-pohjaiset palvelut ja tehostamistoimet eivät 
riittäneet kompensoimaan kiinteän verkon puhepalvelujen 
liikevaihdon edelleen jatkunutta laskua. Tästä syystä emme 
onnistuneet täysin säilyttämään konsernin käyttökatetasoa 
ennallaan tavoitteiden mukaisesti. Tämä osoittaa tarpeellisiksi 
aiemmat suunnitelmamme parantaa kustannustehokkuutta ja 
toimenpiteet, joihin olemme ryhtyneet tässä osassa 
organisaatiotamme.  

Vuotta 2008 leimasivat rahoituskriisi ja makrotalouden kasvun 
hidastuminen. Laskusuhdanne paheni vuoden mittaan, ja viimeisellä 
vuosineljänneksellä maailmantalouden tila oli poikkeuksellisen 
heikko. TeliaSonera toimii alalla, joka on suhteellisen riippumaton 
suhdannevaihteluista tai jolla suhdannevaihtelut näkyvät vasta 
myöhemmin, eikä yhtiön tuloksessa näkynyt mitään tuntuvia 
vaikutuksia. 

Kuusi painopistealuetta 

Ydinliiketoimintaamme on tarjota palveluja, joiden avulla ihmiset ja 
yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja 
ympäristöystävällisesti. Tavoitteenamme on palvella asiakkaitamme 
parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda arvoa 
osakkeenomistajillemme kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän 
ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. 

Toimimme yhdellä maailman nopeimmin muuttuvista, vaativimmista 
ja kilpailluimmista aloista. Kun tulin TeliaSoneraan vuonna 2007, 
tajusin, että voimme menestyksekkäästi toimia yhtenä yhtiönä vain 
muuttamalla yrityskulttuuriamme ja toimintatapaamme etenkin 
Ruotsin ja Suomen liiketoiminnoissa. Meidän tulee lähteä kaikissa 
keskusteluissamme asiakkaasta ja oppia toimimaan nopeammin. 
Muutos on nyt alkanyt näkyä yhtiön toimintatavoissa. Tämä on 
seurausta johtoryhmämme vahvistamisesta, entistä tiukemman 
suoritusjohtamisen ja tulostenhallinnan noudattamisesta sekä 
tinkimättömästä keskittymisestä kuuteen painopistealueeseemme. 

 

 
 

Maailmanluokan palveluyrityksen luominen 
Tämä on ehkä kaikkein haastavin painopistealueemme, koska 
tehtävä on luonteeltaan monitahoinen ja edellyttää prosessien, 
asenteiden ja painopisteen merkittävää muutosta monissa yhtiön 
osissa. Olen tyytyväinen siihen, että vuonna 2008 
asiakastyytyväisyys parani EPSI-indeksillä (European Performance 
Satisfaction Index) mitattuna useimmissa yhtiön Pohjoismaiden ja 
Baltian liiketoiminnoissa. Euraasiassa vahvistimme markkina-
asemiamme edelleen. Palvelun paranemista edesauttaa muun 
muassa työntekijöiden tyytyväisyys. Siksi oli rohkaisevaa nähdä, 
että työntekijöiden tyytyväisyys ja sitoutuneisuus nousivat vuonna 
2008 korkeimmalle tasolle sen jälkeen kun TeliaSonera aloitti 
mittaukset vuonna 2004. 

Verkkojen laadun varmistaminen 
Kapasiteetin tarve on käytännöllisesti katsoen rajaton ja edellyttää 
verkkojen uudistamista. Vuonna 2008 käyttöomaisuusinvestoinnit 
olivat 15,8 mrd. kruunua, ja niihin sisältyi investointeja verkon 
kapasiteetin ja peittoalueen lisäämiseen sekä uusien 
lisäarvopalvelujen edellyttämiin päivityksiin. 

Langattoman datan ja liikkuvan laajakaistan voimakas kasvu 
asettaa lisävaatimuksia verkkokapasiteetille. Meillä on 4G-toimiluvat 
Ruotsissa ja Norjassa, ja aiomme tuoda 4G-palvelut kaupallisille 
markkinoille vuonna 2010 yhtenä maailman ensimmäisistä 
operaattoreista. 4G lisää kapasiteettia merkittävästi ja mahdollistaa 
siksi suurten multimediamäärien nykyistä huomattavasti 
nopeamman lataamisen. 

Meillä on Ruotsin parhaat matkaviestinverkot EPSI-tutkimuksen 
mukaan, ja menetettyjen puhelujen määrä laski vuonna 2008. 

Paransimme verkkojemme laatua myös Euraasiassa, erityisesti 
Uzbekistanissa, Tadžikistanissa ja Nepalissa.  
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Alan paras kustannusrakenne 
TeliaSoneran kulut eivät saa olla rakenteellisesti korkeammat kuin 
kilpailijoilla. Voimakkaat tehostamistoimet ovat välttämättömiä, jotta 
TeliaSonera voi mukauttaa kustannusrakennettaan niin, että se 
heijastaisi paremmin siirtymää perinteisistä palveluista uusiin 
lisäarvopalveluihin ja erityisesti kiinteän verkon puhepalveluista 
matkaviestin- ja IP-pohjaisiin palveluihin. Käymme parhaillaan 
huolella läpi toimintojamme toiminnan yksinkertaistamiseksi sekä 
tuotteiden ja palvelujen lukumäärän pienentämiseksi.   

Perinteisen kiinteän verkon puhepalveluasiakkaiden 
siirtyminen uusiin lisäarvopalveluihin 
Kiinteän verkon puhepalveluliiketoiminta on pienentynyt Ruotsissa jo 
useiden vuosien ajan, kun ihmiset luopuvat perinteisestä kiinteän 
verkon puhelinliittymästään. Suurin etumme on laaja asiakaskunta, 
ja sen säilyttäminen on meille haaste. Muutamme liiketoimintaamme 
tarjoamalla IP-pohjaisia viestintä- ja sisältöpalveluja 
kilpailukykyiseen hintaan sekä parasta mahdollista asiakaspalvelua. 
Meillä on erinomainen tilaisuus tarjota markkinoille triple play 
-palveluja ja erilaisia lisäarvopalveluja. Toimme IPTV:n markkinoille 
vuoden 2007 alussa, ja sen jälkeen IPTV-liittymien määrä on 
kasvanut Ruotsissa 324 000:een ja Pohjoismaiden ja Baltian 
markkinoilla yhteensä 477 000:een. 

Kannattavan kasvun jatkaminen Euraasiassa 
Aiomme kasvattaa omistuksiamme Euraasiassa sekä orgaanisesti 
että yritysostojen kautta. Haluamme laajentua, ja haemme 
investointimahdollisuuksia ympäröivältä alueelta. Keskitymme 
markkinoihin, joilla matkaviestintiheys on alhainen, väestömäärä 
kohtuullinen ja talous kasvussa. 

Vuonna 2007 tekemämme yritysostot Uzbekistanissa ja 
Tadžikistanissa ovat osoittautuneet menestyksellisiksi – vuoden 
2008 viimeisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvu yli 
kaksinkertaistui Uzbekistanissa ja nousi yli 80 prosenttia 
Tadžikistanissa, missä myös saavutimme markkinajohtajuuden. 
Muilla Euraasian markkinoilla vahvistimme asemiamme. Olemme jo 
aiemmin olleet markkinajohtajia Kazakstanissa ja Azerbaidžanissa, 
ja nyt olemme suurin operaattori myös Georgiassa. Vuoden aikana 
aloitimme toiminnan kahdella uudella voimakkaasti kasvavalla 
markkina-alueella, Nepalissa ja Kambodžassa, ostamalla osake-
enemmistön kahdesta matkaviestinoperaattorista: Spice Nepalista ja 
Applifonesta. 

Investoidessamme tälle alueelle tavoittelemme määräysvaltaa ja 
sitä kautta myös konsolidointimahdollisuuksia. Enemmistöomistus ei 
kuitenkaan aina ole mahdollista. TeliaSonera omistaa 
vähemmistöosuuden Venäjän kolmanneksi suurimmasta 
operaattorista MegaFonista ja Turkin suurimmasta operaattorista 
Turkcellista. Silloin kun olemme valmiit tyytymään 
vähemmistöomistukseen, pyrimme jonkinasteiseen määräysvaltaan 
ja likvidisyyteen esimerkiksi osinkojen, johdon ohjauksen, 
hallituspaikkojen tai pörssilistautumisten avulla.  

Toimivan myyntiorganisaation luominen 
Yhtenä painopistealueena on yritysasiakkaiden palvelun 
parantaminen ja liikevaihdon kasvun sekä tehokkuuden lisääminen 
varsinkin Suomessa ja Ruotsissa. Olemme ottaneet käyttöön uuden 
lähestymistavan yritysmyyntiin ja 1.1.2008 yhdistimme kaikki 
myyntiresurssimme yhteen organisaatioon, joka myy yhtiön tuotteita 
ja palveluja yritysasiakkaille. Tämän myyntiorganisaation toimintaa 
mitataan kasvun, markkinaosuuden ja myynnin tehokkuuden 
perusteella.  

Hyvissä asemissa ja taloudellisesti 
tasapainossa 

Vuonna 2009 meitä odottaa joukko haasteita mutta myös 
tilaisuuksia.  

Tulevaisuudessa TeliaSoneran täytyy kuitenkin valmistautua 
mahdollisesti pitkittyvään taloudelliseen laskusuhdanteeseen, joka 
voi vaikuttaa kuluttajien ja yritysten käyttäytymiseen. Silti yhtiön 
tulokseen vaikuttavat paljon enemmän viranomaissääntely ja ankara 
kilpailu. 

Paikallisissa valuutoissa lasketun liikevaihdon ilman yritysostoja 
odotetaan vuonna 2009 kasvavan vuoteen 2008 verrattuna. 
Valuuttakurssivaihtelut saattavat kuitenkin enenevässä määrin 
vaikuttaa raportoitaviin lukuihin. TeliaSonera jatkaa panostuksiaan 
tulevaan kasvuun sekä verkkojen ja palvelujen korkeaan laatuun, 
vaikka tarkoituksena onkin pitää säästötoimien kohteena oleva 
kustannusrakenne vuonna 2009 muuttumattomana vuoteen 2008 
verrattuna. Investoinnit laajakaistan ja matkaviestinnän kapasiteettiin 
sekä ostettujen liiketoimintojen verkkolaajennuksiin tulevat 
jatkumaan, mikä lisää käyttöomaisuusinvestointeja. 
Käyttöomaisuusinvestointien suhteessa liikevaihtoon odotetaan 
vuonna 2009 laskevan hieman vuoteen 2008 verrattuna. 

TeliaSonera on vahva ja taloudellisesti tasapainoinen yhtiö, jolla 
on valtavasti osaamista ja paljon ammattitaitoisia ja motivoituneita 
työntekijöitä. Olemme markkinajohtajia Pohjoismaissa ja Baltian 
maissa sekä useilla kehittyvillä markkinoilla, joiden kasvupotentiaali 
on suuri. Meillä on erittäin hyvät edellytykset hyödyntää 
mahdollisesti tarjoutuvat tilaisuudet. 
 
 
Tukholmassa 9.3.2009 
 
Lars Nyberg 
Toimitusjohtaja  
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TeliaSoneran osake 

TeliaSoneran osakkeen arvo laski 36 prosenttia vuonna 2008, 
kun NASDAQ OMX Tukholman kaikkien osakkeiden indeksi 
laski 42 prosenttia. Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle 
yhtiökokoukselle, että tavanomaisena osinkona maksetaan 
1,80 kruunua osakkeelta (1,80). 
 
Vuonna 2008 vaihdettiin keskimäärin 22,0 miljoonaa TeliaSoneran 
osaketta kaupankäyntipäivää kohden, mikä vastaa 1 042 milj. 
kruunun päivävaihtoa. TeliaSoneran osakkeen arvo laski vuoden 
aikana 38,90 kruunuun eli 36 prosenttia. 

Vuoden 2003 alusta, jolloin Telia ja Sonera olivat juuri 
yhdistyneet, TeliaSoneran osakkeen arvo on noussut noin 
25 kruunusta, mutta kurssikehitys on keskimäärin ollut NASDAQ 
OMX Tukholman kaikkien osakkeiden indeksin kehitystä heikompaa. 
Euroopan suuret teleoperaattorit sisältävään Dow Jonesin STOXX 
Telecommunications -indeksiin verrattuna TeliaSoneran osakkeen 
kurssikehitys on ollut pitkälti indeksin mukaista. 

TeliaSoneran markkina-arvo oli vuoden lopussa yhteensä 
175 mrd. kruunua, joka on kahdeksan prosenttia Tukholman pörssin 
kokonaisarvosta. Markkina-arvolla mitattuna TeliaSonera oli vuoden 
lopussa Tukholman pörssin kolmanneksi suurin yhtiö ja Euroopan 
seitsemänneksi suurin teleoperaattori. 

Osakkeenomistajille maksettavat osingot 
Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 jaetaan 
tavanomaisena osinkona 1,80 kruunua (1,80) osakkeelta eli 
yhteensä 8,1 mrd. kruunua, mikä on 43 prosenttia emoyhtiön 
osakkeenomistajille kuuluvasta nettotuloksesta. Ehdotus perustuu 
TeliaSoneran pääomarakenne- ja osingonjakopolitiikkaan, joka on 
pysynyt ennallaan vuodesta 2007. 

TeliaSonera tavoittelee vakaaseen investointiluokkaan kuuluvaa 
pitkäaikaista luottoluokitusta (välillä A− ja BBB+ Standard & 
Poor’silta). Näin halutaan turvata yhtiölle strategisesti tärkeä 
rahoituksellinen joustavuus investoitaessa orgaaniseen ja 
yritysostojen kautta tapahtuvaan tulevaan kasvuun. Yhtiö jakaa 
tavanomaisina osinkoina vähintään 40 prosenttia emoyhtiön 
osakkeenomistajille kuuluvasta nettotuloksesta. Lisäksi ylimääräistä 
pääomaa palautetaan osakkeenomistajille hallituksen huomioitua 

yhtiön käteisvarat, kassavirtaennusteet ja keskipitkän aikavälin 
investointisuunnitelmat sekä tilanteen pääomamarkkinoilla. 

Hallitus esittää, että viimeinen kaupankäyntipäivä osinkoon 
oikeuttavilla osakkeilla on 1.4.2009 ja että ensimmäinen vuodelta 
2009 maksettavaan osinkoon oikeuttamaton kaupankäyntipäivä 
osakkeilla on 2.4.2009. Ruotsin arvopaperikeskuksen Euroclear 
Swedenin (entinen VPC) suosittelema osingonmaksun 
täsmäytyspäivä on 6.4.2009. Mikäli yhtiökokous hyväksyy 
hallituksen esitykset, osingonmaksun Euroclear Swedenin kautta 
odotetaan tapahtuvan 9.4.2009. 

Ehdotus valtuuksien myöntämiseksi osakkeiden 
takaisinostoon ja uudelleenmyyntiin 
Jotta TeliaSoneralla olisi käytössään lisäinstrumentti yhtiön 
pääomarakenteen sopeuttamiseen, hallitus ehdottaa, että 
yhtiökokous antaisi hallitukselle valtuudet ostaa takaisin enintään 
10 prosenttia yhtiön kaikista liikkeessä olevista osakkeista. Tähän 
mennessä ei ole tehty mitään suunnitelmia ehdotettujen valtuuksien 
käyttämisestä.  

Hallitus ehdottaa myös, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen 
päättämään takaisinostettujen osakkeiden, tai osan niistä, myynnistä 
pörssissä. 

Hallitus aikoo lisäksi ehdottaa vuoden 2010 yhtiökokoukselle, 
että ne takaisinostetut osakkeet, joita ei ole myyty uudelleen, 
mitätöidään alentamalla yhtiön osakepääomaa ilman 
osakkeenomistajille suoritettavaa hyvitystä. 

Osakkeenomistajien määrä 
Osakkeenomistajien määrä laski vuoden aikana 655 247:stä 
651 816:een. Ruotsin valtion osuus liikkeessä olevista osakkeista oli 
37,3 prosenttia, ja Suomen valtion osuus osakkeista oli 
13,7 prosenttia. Ruotsin ja Suomen ulkopuolinen omistus laski 
22,4 prosentista 15,6 prosenttiin. Ruotsalaiset institutionaaliset 
sijoittajat omistivat vuoden lopussa 24,2 prosenttia (18,2) liikkeessä 
olevista osakkeista ja suomalaiset institutionaaliset sijoittajat 
3,2 prosenttia (3,0). Ruotsalaiset yksityissijoittajat omistivat 
3,2 prosenttia (3,0) yhtiön liikkeessä olevista osakkeista ja 
suomalaiset yksityissijoittajat 2,8 prosenttia (2,4). 
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Suurimmat osakkeenomistajat, 31.12.2008 

Osakkeenomistaja 
Liikkeessä olevien 
osakkeiden määrä¹ 

Osuus liikkeessä 
olevista osakkeista/

äänistä (%)
Ruotsin valtio   1 674 310 553 37,3
Suomen valtio   616 128 221 13,7
Swedbank Robur Funds  145 833 721 3,2
Alecta 78 050 000 1,7
Cevian Capital LP 71 698 500 1,6
AMF Pension 67 200 000 1,5
SEB Funds 66 469 958 1,5
SHB/SPP Funds 65 549 693 1,5
Fourth Swedish National Pension 
Fund 62 215 300 1,4

Nordea Funds 61 072 985 1,4
Skandia Life Insurance 53 933 830 1,2
AFA Insurance 46 596 300 1,0
Osakkeenomistajat Ruotsin ja 
Suomen ulkopuolella 

629 442 585 14,1

Muut osakkeenomistajat 
yhteensä  

851 955 567 18,9

Liikkeessä olevat osakkeet 
yhteensä  

4 490 457 213 100,0

 
Lähde: SIS Ägarservice, Euroclear Sweden 
¹ Jokainen TeliaSoneran osake edustaa yhtä ääntä yhtiökokouksessa, eikä yhdelläkään 
osakkeenomistajalla ole muista poikkeavaa äänioikeutta. 

 

TeliaSoneran osakkeen  
noteeraus: NASDAQ OMX Tukholma ja Helsinki 
 
NASDAQ OMX Tukholma  
Kaupankäyntitunnus TLSN
Korkein kurssi vuonna 2008 62,00 kruunua
Alin kurssi vuonna 2008 30,80 kruunua
Kurssi kaupankäynnin päättyessä 
vuonna 2008 

38,90 kruunua

Osakkeita vaihdettu vuonna 2008 
yhteensä 

5 550 milj. osaketta

Osakkeiden vaihtoarvo vuonna 2008 
yhteensä  

263 mrd. kruunua

Yhtiön markkina-arvo 31.12.2008 175 mrd. kruunua
 
NASDAQ OMX Helsinki  
Kaupankäyntitunnus TLS1V
Osakkeita vaihdettu vuonna 2008 
yhteensä  

575 milj. osaketta

Osakkeiden vaihtoarvo vuonna 2008 
yhteensä  

2,8 mrd. euroa

 
 

Suurimmat maat osakemäärien perusteella, 31.12.2008 

Maa 
Liikkeessä olevien 
osakkeiden määrä 

Osuus liikkeessä 
olevista osakkeista/

äänistä (%)
Ruotsi  2 903 099 124 64,6
Suomi  886 217 004 19,7
Yhdysvallat 225 442 273 5,0
Britannia 161 926 500 3,6
Luxemburg  86 870 594 1,9
Jersey  52 880 690 1,2
Belgia  33 510 999 0,8
Ranska 20 977 861 0,5
Norja 15 866 318 0,4
Irlanti 14 560 932 0,3
Muut yhteensä 89 104 918 2,0
Liikkeessä olevat osakkeet 
yhteensä 

4 490 457 213 100,0

 
Lähde: Euroclear Sweden 

 

Muutokset osakepääomassa 

  

Liikkeelle-
laskettu 

osakepääoma, 
SEK tuhatta 

Osakkeiden 
määrä

Nimellisarvo, 
SEK/osake

Osakepääoma  
31.12.2001  

9 603 840 3 001 200 000 3,20

– Osakeanti 
3.12.2002  

5 134 582 1 604 556 725 3,20

Osakepääoma  
31.12.2002  

14 738 422 4 605 756 725 3,20

– Osakeanti 
10.2.2003  

222 321 69 475 344 3,20

Osakepääoma  
31.12.2003  

14 960 743 4 675 232 069 3,20

Osakepääoma 
31.12.2004  

14 960 743 4 675 232 069 3,20

Osakepääoma  
31.12.2005  

14 960 743 4 675 232 069 3,20

– Vuonna 2005 
takaisin ostettujen 
osakkeiden mitätöinti 
6.9.2006 

-591 280 -184 774 856 3,20

Osakepääoma 
31.12.2006 

14 369 463 4 490 457 213 3,20

Osakepääoma 
31.12.2007 

14 369 463 4 490 457 213 3,20

Osakepääoma 
31.12.2008 

14 369 463 4 490 457 213 3,20
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Konsernistrategia 

Liiketoiminta-ajatus 
TeliaSonera tarjoaa luotettavia, innovatiivisia ja käyttäjäystävällisiä 
palveluja puheen, kuvan, datan, informaation, asiointitapahtumien ja 
viihteen siirtoon ja paketoimiseen. TeliaSoneralla on toimintaa 
Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä 
markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. 
TeliaSonera tarjoaa myös Euroopan johtavana 
tukkumyyntitoimittajana laadukkaita maiden rajat ylittäviä puhe-, IP- 
ja kapasiteettipalveluja yhtiön kansainvälisen verkon kautta. 

TeliaSonera tarjoaa joko täyden tai kohdennetun valikoiman 
palveluja markkina-asemansa mukaan. TeliaSonera pyrkii 
tuottamaan asiakasarvoa ensiluokkaisella asiakaspalvelulla ja 
infrastruktuurilla sekä asiakastarpeiden tuntemuksella. 

Visio ja arvot 
TeliaSoneran vision mukaan helppous tekee kaiken mahdolliseksi. 
TeliaSoneran yhteiset, päivittäistä toimintaa ohjaavat arvot 
kehottavat tuottamaan lisäarvoa, osoittamaan arvostusta ja 
tarttumaan toimeen. 

Strategia 
TeliaSoneran päästrategiana on perehtyä huolella asiakkaiden 
nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin ja tarjota tältä pohjalta tuotteita ja 
palveluja eri asiakassegmenteille. Tarjoamme palvelujamme 
kustannustehokkaalla ja kestävällä tavalla luodaksemme omistaja-
arvoa kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. 

Kuusi painopistealuetta, joilla pyritään vastaamaan ulkoisiin 
trendeihin ja tehostamaan toimintaa: 
 maailmanluokan palveluyrityksen luominen 
 verkkojen laadun varmistaminen 
 alan parhaan kustannusrakenteen saavuttaminen  
 perinteisen kiinteän verkon puhepalveluasiakkaiden 

siirtyminen uusiin lisäarvopalveluihin 
 kannattavan kasvun jatkaminen Euraasiassa 
 toimivan myyntiorganisaation luominen. 

 

Pohjoismaiden ja Baltian markkinat 
TeliaSonera pyrkii kasvamaan samaan tahtiin markkinoiden kanssa 
ja säilyttämään kannattavuutensa Pohjoismaissa ja Baltian alueella. 
Kaikkiin Pohjoismaiden ja Baltian markkinoihin kohdistuu ankarasta 
kilpailusta ja viranomaissääntelystä johtuvia hintapaineita. 
Tällaisessa ympäristössä toiminnan tehokkuus on ensisijaisen 

tärkeää. TeliaSonera pyrkii jatkuvasti tehostamaan toimintaansa 
voidakseen kehittää uusia matkaviestinpalveluja ja IP-pohjaisia 
palveluja. 

Euraasia, Venäjä ja Turkki mukaan lukien 
TeliaSonera haluaa laajentaa toimintaansa Euraasiassa ja sitä 
ympäröivillä alueilla. Keskitymme markkinoihin, joilla 
matkaviestintiheys on alhainen, väestömäärä kohtuullinen ja talous 
kasvussa, ja hyödynnämme liikkeenjohtokokemustamme alueella. 
Pyrimme konsolidoimaan vähemmistöomistuksemme MegaFonissa 
ja Turkcellissa tai, jos se osoittautuu mahdottomaksi, parantamaan 
likvidisyyttä esimerkiksi johdon ohjauksen, julkisen listautumisen ja 
osinkojen avulla. 

Espanja 
Espanjan markkinoilla TeliaSonera pyrkii luomaan yhdessä 
paikallisen kumppaninsa kanssa tehokkaan matkaviestinnän 
halpaoperaattorin, jonka markkina-asema johtaa kestävään, 
vahvaan tuloskehitykseen ja kassavirtaan ja kasvattaa siten 
toiminnan arvoa. 

 

TeliaSoneran yhteiset, päivittäistä toimintaa ohjaavat arvot ovat: 
 

Tuotan lisäarvoa 
Osoitan arvostusta 
Tartun toimeen 

Pääomarakenne 
TeliaSonera tavoittelee vakaaseen investointiluokkaan kuuluvaa 
pitkäaikaista luottoluokitusta (välillä A− ja BBB+ Standard & 
Poor’silta). Näin halutaan turvata yhtiölle strategisesti tärkeä 
rahoituksellinen joustavuus investoitaessa orgaaniseen ja 
yritysostojen kautta tapahtuvaan tulevaan kasvuun. Yhtiö jakaa 
tavanomaisina osinkoina vähintään 40 prosenttia emoyhtiön 
osakkeenomistajille kuuluvasta nettotuloksesta. Lisäksi ylimääräistä 
pääomaa palautetaan osakkeenomistajille hallituksen huomioitua 
yhtiön käteisvarat, kassavirtaennusteet ja keskipitkän aikavälin 
investointisuunnitelmat sekä tilanteen pääomamarkkinoilla. 
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Markkinat ja asiakkaat 

TeliaSonera tarjoaa korkealaatuisia viestintäpalveluja, mukaan 
lukien sisällön kuten äänen, kuvan, tiedon, asiointitapahtumien 
ja viihdepalvelujen paketointi ja siirtäminen. Toimialamme on 
maailman dynaamisimpia, ja markkinoidemme kypsyysaste 
vaihtelee. 
 
Elämme viestintäyhteiskunnassa, jossa halutaan voida viestiä 
ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. Uudet teknologiat valtaavat 
alaa viestintäratkaisuissa. Kapasiteetin tarve on käytännöllisesti 
katsoen rajaton.  

TeliaSonera uskoo, että kiinteät yhteydet tulevat vielä vuosia 
olemaan tehokkain tekniikka kiinteiden kohteiden, kuten toimistojen 
ja kotien, palvelemiseksi niillä alueilla, joilla kiinteä verkko on 
ennestään olemassa. Langatonta teknologiaa otetaan käyttöön 
verkon kattavuuden ja kuuluvuuden parantamiseksi kaikilla 
markkinoillamme ja alueilla, joilla kiinteän verkon ylläpito ei ole 
taloudellisesti kannattavaa. 

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja 
Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki 
mukaan lukien – sekä Espanjassa. Kehityssuunnat ovat monella 
tapaa samanlaiset kehittyvillä ja kehittyneillä markkinoilla. Eroja 
kuitenkin on. Koska kehittyvillä markkinoilla kiinteän verkon 
infrastruktuuri on vähemmän kehittynyttä ja matkapuhelinten 
liittymätiheys vielä varsin pieni, markkinoiden kasvupotentiaali liittyy 
asiakaskunnan kasvattamiseen ja matkapuhelimen käytön 
lisäämiseen . 

 

”Ensisijaisia haasteitamme ovat 
jatkossakin viranomaissääntely, 
ankara kilpailu ja asiakkaiden 
siirtyminen uusiin palveluihin.” 
Lars Nyberg, TeliaSoneran toimitusjohtaja 

 

Kasvava ala siirtymävaiheessa 

Viestintäpalvelujen osuus bruttokansantuotteesta on kasvanut ajan 
mittaan sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla. 
Viestintäpalveluihin myös kulutetaan yhä suurempi osuus 
käytettävissä olevista tuloista. Kehittyvillä markkinoilla liittymätiheys 
ja talouskasvu korreloivat voimakkaasti. 

Televiestintä on kasvava toimiala, jolla on käynnissä huomattava 
muutos. Ihmiset tulevat yhä riippuvaisemmiksi mahdollisuudesta 
hyödyntää sähköistä viestintää työssä, vapaa-ajalla, sosiaalisissa 
suhteissa ja asioiden hoitamisessa. He haluavat mahdollisuuden 
käyttää viestintäpalveluja omalla henkilökohtaisella päätelaitteellaan 
ajasta ja paikasta riippumatta. Yritykset pyrkivät kehittämään 
toimintaansa tehokkaampaan, kannattavampaan ja samalla 
ympäristöä säästävään suuntaan. Nykyaikainen televiestintä tarjoaa 
yrityksille uusia mahdollisuuksia kehittyä kaikilla näillä alueilla. 

Muuttuva asiakaskäyttäytyminen ja uusi teknologia, joka 
mahdollistaa houkuttelevat ja helppokäyttöiset palvelut, vauhdittavat 
siirtymistä perinteisistä kiinteän verkon puhepalveluista uusiin 
langattomiin ja IP-pohjaisiin palveluihin kehittyneillä markkinoilla. 
Kehittyvillä markkinoilla, joilla asukkaita on paljon ja väestö on 
nuorta, liittymätiheys on matala ja talous kasvaa, matkaviestinten 
käyttö ja liittymien määrä kasvavat nopeasti. 

Ihmisten tarve olla aina viestintäyhteyksien päässä edellyttää 
nopeampia yhteyksiä. Kiinteän laajakaistan käyttö on kasvanut 
nopeasti viimeisten viiden vuoden aikana, ja suurempien 
verkkonopeuksien kysyntä kasvaa voimakkaasti.  

Tällaisessa tilanteessa teleoperaattoreille tarjoutuu paljon 
mahdollisuuksia, mutta haasteitakin on. 

Vuonna 2008 ankara kilpailu ja viranomaissääntely aiheuttivat 
edelleen hintapaineita markkinoillamme. 

Vuotta 2008 leimasivat myös rahoituskriisi ja makrotalouden 
kasvun hidastuminen. Laskusuhdanne paheni vuoden mittaan, ja 
viimeisellä vuosineljänneksellä maailmantalouden tila oli 
poikkeuksellisen heikko. TeliaSonera toimii alalla, joka on 
suhteellisen riippumaton suhdannevaihteluista tai jolla 
suhdannevaihtelut näkyvät myöhemmin, eikä yhtiön tuloksessa 
näkynyt mitään tuntuvia vaikutuksia. Tulevaisuudessa TeliaSoneran 
täytyy kuitenkin valmistautua mahdollisesti pitkittyvään 
taloudelliseen laskusuhdanteeseen, joka voi vaikuttaa kuluttajien ja 
yritysten käyttäytymiseen.  

Asiakkaiden odotetaan yleisesti kuluttavan peruspuhepalveluihin 
melko tasaisesti, vaikka siirtyminen matkaviestinpalveluihin 
saattaakin vilkastua. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että asiakkaiden into 
ottaa käyttöön uusia ja innovatiivisia palveluja saattaa laimeta, 
etenkin jos matalasuhdanne kestää useita vuosia. 

Kulutus televiestintäpalveluihin osana BKT:tä eräillä 
TeliaSoneran markkinoilla vuosina 1975–2006 
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Lähde: Ovum, 2008 

Asiakastrendit 

Asiakkaat tulevat yhä riippuvaisemmiksi mahdollisuudesta 
käyttää sähköistä viestintää koko ajan työntekoon, 
yhteydenpitoon, huviin, ostosten tekoon ja tiedonhakuun. 
Markkinat ovat yhdentymässä sekä palvelujen että laitteiden 
osalta, ja asiakkaat odottavat saavansa samat palvelut kaikilla 
laitteilla. Helppous on keskeinen asiakastyytyväisyyttä 
vauhdittava asia. 
  Nämä trendit näkyvät lähinnä kehittyneillä markkinoilla. 
Vaikka kehittyvillä markkinoilla trendit ovatkin monella tapaa 
samanlaisia, taustalla vaikuttavat tekijät poikkeavat 
väestörakenteeseen, talouteen ja infrastruktuuriin liittyvien 
erojen vuoksi. 

 
Uudet yhteydenpitomuodot valtaavat alaa, mutta samalla puhelujen 
kokonaismäärä yleisesti ottaen kasvaa tai pysyy samana. Uusien, 
muiksi kuin puhepalveluiksi luokiteltavien palvelujen käyttö lisääntyy 
tekstiviestien, chattien, sähköpostin ja verkkoyhteisöjen 
kasvattaessa suosiotaan. 
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Helppokäyttöisyys lisää langattomien datapalvelujen 
käyttöä 
Tärkein yksittäinen tekijä, joka lisää muuta kuin puheliikennettä, on 
liikkuvan laajakaistan käytön lisääntyminen. Liikkuva laajakaista 
täydentää kiinteää laajakaistaa ja joissakin tapauksissa jopa korvaa 
sen. On todennäköistä, että muutaman vuoden päästä yhä 
useammassa perheessä jokaisella perheenjäsenellä on omat 
liikkuvaan laajakaistaan perustuvat yhteytensä, jotka täydentävät 
kotitalouden kiinteää laajakaistaliittymää. Kehitystä vauhdittavat 
olennaisesti kannettavien tietokoneiden sisäänrakennetut SIM-
korttiratkaisut. 

Televiestintäpalveluista on tulossa yhä laitekeskeisempiä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että käyttäjä pääsee kaikilta päätelaitteilta – 
televisiosta, tietokoneesta tai matkapuhelimesta – käyttämään 
kaikkia digitaalisia sovelluksia, sisältöjä ja tiedostoja. Kehittyneet 
matkapuhelimet, joissa on uudet, houkuttelevat käyttöliittymät, kuten 
Apple iPhone 3G ja muut älypuhelimet, edistävät kehittyneiden 
palvelujen käyttöä, mikä puolestaan lisää langatonta tietoliikennettä. 

Käytössä olevat matkapuhelimet sukupolvea kohden 
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Lähde: AnalysysMason, 2008,  Western European Mobile Market: 

Trends and forecasts 2008–2013 

Yrityspalvelujen, kuten kalustonseurantapalvelun ja muiden 
logistiikkapalvelujen käytön voidaan odottaa lisääntyvän. Yhtenä 
kasvualueena ovat langattomat sovellukset, kuten sähköisten 
lukitusjärjestelmien ja kulunvalvonnan B2B-ratkaisut.  

Vuonna 2008 muiden kuin puhepalvelujen osuus 
matkaviestinnän tuotosta Länsi-Euroopassa oli noin 20 prosenttia, ja 
sen odotetaan kasvavan 30 prosenttiin vuonna 2013 
(AnalysysMason, 2008). Kehitystä vauhdittavat erityisesti sekä 
palvelujen ja matkapuhelinten helppokäyttöisyys että 
tiedonsiirtonopeus.  

Matkaviestinmarkkinoiden tulonlähteet 
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Lähde: AnalysysMason, 2008, Western European Mobile Market: 

Trends and forecasts 2008–2013. Määritelmät kohdassa Sanasto. 

Yhteydenpito verkossa lisää kuluttajien valtaa 
Virtuaaliset yhteisöt ja internetin sosiaaliset verkkosivut ovat tehokas 
ja suosittu sosiaalisen vuorovaikutuksen muoto. Internetpohjaisista 
palveluista on tulossa yhä tärkeämpiä sekä yksityisyrityksille että 
julkiselle sektorille. Kuluttajien valta kasvaa. 

Sosiaalisia verkkosivuja alkoi ilmaantua 2000-luvun puolivälissä, 
ja niiden kasvu on ollut hyvin voimakasta. Sivustoja käytetään 
moniin tarkoituksiin, mutta suurimmissa yhteisöissä keskitytään 
henkilökohtaiseen yhteydenpitoon ja sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen, joilla täydennetään fyysisiä tapaamisia ja 
puhelimessa puhumista. Myös valokuvien jakaminen on tärkeä 
ominaisuus. Toiset yhteisöt keskittyvät ammatilliseen 
verkostoitumiseen ja auttavat käyttäjiä pitämään yhteyttä sekä 
helpottavat rekrytointia ja urasuunnittelua. Myös musiikin ja 
videoleikkeiden jakamista varten on omat sivunsa. Kolmannen 
ryhmän muodostavat yhteisöt, jotka pyrkivät sivuillaan jakamaan 
tietoa tai käyttämään vaikutusvaltaa.   

Sosiaalisten verkostojen langaton käyttö 
Interaktiivisten sivustojen käyttö voi lisätä huomattavasti kuluttajien 
valtaa erityisesti ns. mese-sukupolvessa, johon lasketaan 35-
vuotiaat ja sitä nuoremmat. Yksittäiset henkilöt voivat levittää ja 
jakaa näkemyksiään ja mielipiteitään nopeasti ja laajasti tavalla, joka 
oli aiemmin mahdollista vain suurille mediayhtiöille. Samaan aikaan 
internetyhteisöt tarjoavat yrityksille mahdollisuuden käyttää sivustoja 
markkinointikanavana sekä mainostamalla että luomalla profiileja tai 
virtuaalisia tiloja, joissa ne esittelevät tuotteitaan.  

Yksi internetin tarjoamista, nopeasti kasvavista vuorovaikutuksen 
muodoista on verkkopäiväkirjan pitäminen eli bloggaus. Tällä 
hetkellä blogeja kirjoitetaan enimmäkseen tietokoneella, mutta 
langattomien päätelaitteiden, internetyhteyksien ja hinnoittelun 
muuttuessa käyttäjäystävällisempään suuntaan myös 
matkaviestimillä tapahtuvan bloggauksen odotetaan lisääntyvän.  

Moniin internetin suurimmista sosiaalisista verkostoista ollaan 
lisäämässä langattomia ominaisuuksia ja luomassa langattomia 
käyttöliittymiä, joiden kautta asiakkaat voivat ladata sivustolle 
valokuvia ja muuta sisältöä. Verkossa tapahtuva yhteydenpito on 
näin ollen myös merkittävä langattomien datapalvelujen käyttöä 
lisäävä tekijä (AnalysysMason, Mobile social networking and case 
studies, elokuu 2008). 

Verkkomedian käyttö 
Nykyaikainen viestintä muuttaa perinpohjaisesti tapaamme käyttää 
mediaa. Tieto- ja viihdepalvelut ovat olleet pitkään suosituimpia 
internetpalveluja. Älykkäät kodin yhdyskäytäväratkaisut avaavat 
uusia mahdollisuuksia, kun televisio ja tietokone lähentyvät toisiaan 
ja molemmissa on internetyhteys. Internet siirtyy olohuoneeseen, ja 
siitä kehittyy palvelu, joka tarjoaa ystäville ja perheille 
mahdollisuuden katsella yhdessä televisiota tai videoita, jakaa 
valokuvia ja musiikkia, pelata verkkopelejä tai pitää toisiin yhteyttä 
verkon välityksellä. 

Asiakkaat ovat erityisen kiinnostuneita musiikin lataamisesta 
tietokoneeseen tai matkapuhelimeen. Musiikin digitaalinen jakelu 
valtaa tasaisesti alaa perinteiseltä jakelulta, sillä sen myötä musiikki 
on välittömästi kuunneltavissa missä ja milloin tahansa. Monissa 
matkapuhelimissa on myös tähän liittyvä TrackID-toiminto, jonka 
avulla asiakas saa artistin ja kappaleen nimen helposti selville 
yhdellä napin painalluksella. Lisäarvoa asiakkaalle tuottaa myös 
tilausvideopalvelu, jonka ansiosta asiakas voi ”vuokrata” elokuvan 
ilman, että hänen tarvitsee käydä videovuokraamossa: hän voi vain 
valita haluamansa elokuvan ja katsoa sen suoraan verkkoon 
kytketystä televisiosta milloin haluaa. 

Puhepalvelujen siirtyminen pois kiinteästä verkosta 
Puhepalvelut ovat edelleen telealan ydinliiketoimintaa. 
Puhepalveluliiketoiminta on kuitenkin muuttumassa, kun yhä 
useammat asiakkaat tyytyvät pelkkään matkapuhelinliittymään. 
Matkaviestinverkon puhepalvelujen korkeammat hinnat ovat pitkään 
estäneet siirtymisen langattomiin palveluihin joillain markkina-
alueillamme. Nyt hinnat ovat laskeneet tasolle, jolla matkapuhelimen 
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käyttö on edullista, ja joissain maissa matkapuhelut ovat jo kiinteän 
verkon puheluita edullisempia. 

Suomessa vain noin 20 prosenttia kaikista puheluminuuteista 
tulee kiinteän verkon puheluista, kun Ruotsissa vastaava osuus on 
noin 60 prosenttia. Kaikilla markkinoillamme on vaihtelevassa 
määrin mahdollista kasvattaa tuottoja siirtämällä liikennettä 
matkaviestinverkkoihin, joissa asiakkaat voivat soittaa ja 
vastaanottaa puheluja henkilökohtaisella puhelimellaan missä ja 
milloin haluavat. 

Puheluminuutit Länsi-Euroopassa  
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Lähde: AnalysysMason, 2008 

Matkapuheluhinnat suhteessa lankapuheluhintoihin 

-50 %

0 %

50 %

100 %

150 %

200 %

250 %

300 %

350 %

Q1
04

Q3
04

Q1
05

Q3
05

Q1
06

Q3
06

Q1
07

Q3
07

Q1
08

Tanska

Suomi

Norja

Espanja

Ruotsi

Viro

Latvia

Liettua

Länsi-Euroopan
keskiarvo

 
Lähde: AnalysysMason, 2008, 

Telecom Market Matrix Western Europe 
Telecom Market Matrix Eastern Europe 

Western European Mobile Market: Trends and forecasts  

Samanaikaisesti asiakkaat siirtyvät perinteisistä kiinteän verkon 
puhepalveluista laajakaista- eli internetpuheluihin (VoIP). Siirtyminen 
IP-teknologiaan vauhdittaa hinnoittelu- ja liiketoimintamallien 
muutosta.  

Triple play -palvelujen kysyntä kasvaa 
Euroopan kotitalouksien laajakaistaliittymien määrä kasvaa 
jatkuvasti, ja Pohjoismaat ovat tässä kehityksen kärjessä. 
Laajakaista muodostaa perustan, jonka kautta tarjotaan monenlaisia 
palveluja: puhepalvelujen ja internetyhteyden lisäksi myös 
mediapalveluja, kuten televisio- ja tilausvideopalveluja. 
Samanaikaisesti teknologiasta riippumattomien palvelujen kysyntä 
kasvaa sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden keskuudessa, ja 
yhdistettyjen palvelujen määrä kasvaa jatkuvasti. 

Koti, jossa toteutuu ”triple play” eli laajakaista, televisio ja puhelin 
toimivat saman liittymän kautta, on askel tähän suuntaan. Triple play 
-liittymätiheys on tällä hetkellä suhteellisen matala, mutta palvelujen 
muuttuessa yhä houkuttelevammiksi yhä useammat huomaavat 
palvelun tarjoamat mahdollisuudet ja edut. Tämän seurauksena 

Länsi-Euroopan kotitalouksista yli 15 prosentin uskotaan ottavan 
triple play -palvelut käyttöön vuoteen 2013 mennessä 
(AnalysysMason, 2008). 

Teknologian kehittyessä ja yhä useampien palvelujen 
yhdentyessä yhdeksi ns. smart home -ratkaisuksi helppokäyttöisyys 
tulee olemaan yhä tärkeämpää asiakkaita houkuteltaessa.  

Multi play -liittymätiheys   
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Lähde: AnalysysMason, 2008, Multi-play services in 

Western Europe: market sizings and forecasts 2008–2013 

Vuorovaikutuksen tarve vauhdittaa IPTV:n kasvua 
Kun laajakaistainfrastruktuuria uudistetaan, jotta pystyttäisiin 
tarjoamaan paremman käyttäjäkokemuksen tuottavia ns. rich media 
-palveluja, digitaalinen laajakaistatelevisio eli IPTV valtaa jalansijaa. 
Internetiin tottuneet asiakkaat arvostavat vuorovaikutusta. 
Vuorovaikutuksen tarve onkin keskeinen IPTV:n kasvua vauhdittava 
tekijä. Ennusteen mukaan vuonna 2013 maksutelevisiota katsovien 
kotitalouksien kokonaismäärästä Länsi-Euroopassa IPTV-asiakkaita 
on noin 15 prosenttia, kun vastaava osuus vuonna 2008 oli 
9 prosenttia (AnalysysMason, 2008). 

Televisioverkkojen digitalisointi mahdollistaa vuorovaikutuksen 
lisäämisen sekä uudenlaiset palvelut. Kuluttajan näkökulmasta 
valinnanvapaus kasvaa, kun televisio-ohjelmia ja elokuvia voi katsoa 
milloin tahansa. Tilausvideopalvelut näyttävät suuntaa, ja niiden 
odotetaan tarjoavan parhaat mahdollisuudet lisätuottoihin. Koska 
televisiosta on tulossa IP-pohjainen, mediaa on jatkossa 
mahdollisuus käyttää monilla eri laitteilla.  

Kaikki ominaisuudet halutaan yhteen laitteeseen 
Yhä useammissa laitteissa – kuten esimerkiksi televisioissa, 
tietokoneissa, pelikonsoleissa ja MP3-soittimissa – on 
sisäänrakennettuna ratkaisu, jolla saa helposti yhteyden 
verkkopalveluihin. Asiakkaat haluavat kotiinsa mahdollisimman 
vähän laitteita ja kaapeleita ja ovat valmiita maksamaan 
ammattilaisille elektronisten laitteiden asennuksesta. 

Asiakaskysynnän ja teknologian kehityksen seurauksena 
matkapuhelinten ja kannettavien tietokoneiden välinen raja on 
hämärtymässä. Matkapuhelin ei nykyisin eroa ominaisuuksiltaan 
paljoakaan tietokoneesta, ja toisaalta uudenmalliset tietokoneet, 
kuten minikannettavat, on optimoitu internetin selailuun. Toinen 
suuntaus on, että kuluttaja-asiakkaat ostavat nyt kalliimman 
hintaluokan päätelaitteita, joita aiemmin käytettiin vain yrityksissä. 

Tehokkuuden lisääminen ja matkustamisen 
vähentäminen  
Nykyaikainen televiestintä tarjoaa yrityksille ja julkishallinnolle uusia 
mahdollisuuksia tehostaa toimintaansa. Yritykset käyttävät 
enemmän integroituja toimintoja, jotka edellyttävät nopeita, vakaita 
ja varmoja yhteyksiä sekä turvallisia, luotettavia ja asianmukaisia 
sovelluksia. Erityisesti yritysasiakkaat haluavat palveluja, joissa 
liittymät, verkko ja palvelut muodostavat yhden kokonaisuuden. 

Yrityssegmentissä näkyy hyvin tarve käyttää samaa palvelua 
laitteesta riippumatta. Tällaisia palveluja ovat tavallinen sähköposti, 
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intranetit sekä erityissovellukset, kuten tilausjärjestelmät. 
Etätyöskentely kotoa käsin yleistyy. Turvallisten internet- ja 
intranetyhteyksien ansiosta työntekijät voivat työskennellä aivan 
yhtä tehokkaasti myös toimiston ulkopuolella. Syitä, miksi ihmiset 
haluavat työskennellä kotoa käsin ovat muun muassa 
matkustamisen väheneminen ja joustavammat työajat. Turvallisten 
ja nopeiden yhteyksien ansiosta liikematkustajat, huoltotyöntekijät ja 
muut, jotka viettävät paljon aikaa toimiston ulkopuolella, voivat 
työskennellä tehokkaammin. 

Yritykset pyrkivät kehittämään prosessejaan ja lisäämään 
työntekijöiden tehokkuutta, ja siksi ne hankkivat mielellään 
kokonaisia viestintäratkaisuja eivätkä pidä liittymää yhtenä ja 
sovellusta toisena itsenäisenä osana. Nykyään monet 
yritysasiakkaat ostavat viestintäpalvelut kokonaisvaltaisena 
palveluna ja hankkivat esimerkiksi etähallitun alustan, jolla toimivat 
turvallisuusratkaisut, puhe, data, video ja muut sovellukset. 

Huolenpitoa ympäristöstä 
Muihin aloihin verrattuna televiestintäpalveluilla on melko vähän 
haitallisia ympäristövaikutuksia. Verkot ja palvelut tarjoavat 
ennemminkin yrityksille ja yksittäisille ihmisille mahdollisuuden 
pienentää ekologista jalanjälkeään. 

Ympäristönsuojelu on nykyisin kuluttajille ja yrityksille tärkeää, ja 
siitä onkin tullut merkittävä ostokriteeri. Ympäristöasiat otetaan 
monissa investoinneissa huomioon.  

Telealaan läheisesti liittyvä suuntaus on ns. non-moving-trendi: 
liikematkustamista korvataan televiestintäpalveluilla, kuten puheluilla 
sekä puhelin-, video- ja nettineuvotteluilla. Nykyaikaisella 
viestinnällä voidaan siis vähentää liikematkojen määrää ja samalla 
kuitenkin mahdollistaa tiiviimpi yhteydenpito liikekumppaneiden 
kanssa. Kustannukset ovat liikematkoihin verrattuna hyvin pienet, ja 
työntekijät arvostavat mahdollisuutta työskennellä kotoa käsin.  

Kehittyvät markkinat 
Euraasia on TeliaSoneran kasvun veturi. Kehittyvillä markkinoilla 
asiakaskysyntä on monin tavoin samanlaista kuin Pohjoismaissa ja 
Baltian maissa, ja teknologiaan ja palveluihin liittyvät trendit ovat 
samankaltaisia. Erojakin kuitenkin on liittyen väestörakenteeseen, 
talouskehitykseen ja televiestintäpalvelujen saatavuuteen. 

Koska kehittyvillä markkinoilla kiinteän verkon infrastruktuuri on 
vähemmän kehittynyttä ja matkapuhelintiheys vielä varsin pieni, 
markkinoiden kasvupotentiaali liittyy asiakaskunnan kasvattamiseen 
merkittävästi, matkaviestinten käytön lisäämiseen ja myöhemmin 
myös langattomiin datapalveluihin. 

TeliaSoneralla on Euraasiassa enemmistöomisteisia yhtiöitä 
kahdeksalla markkina-alueella. Lisäksi yhtiö toimii 
osakkuusyhtiöiden kautta, joita ovat Venäjän Megafon ja Turkin 
Turkcell, mukaan lukien Turkcellin tytäryhtiöt Ukrainassa ja Valko-
Venäjällä. Yhtiöllä on myös finanssisijoitus Afganistanissa.  

Seuraavat tiedot koskevat Kazakstania, Azerbaidžania, 
Uzbekistania, Tadžikistania, Georgiaa, Moldovaa, Nepalia ja 
Kambodžaa eli markkinoita, joilla TeliaSoneralla on 
enemmistöomisteista toimintaa. 

Suuri väestö, paljon nuoria 
Enemmistöomisteisten operaattoreidemme markkinat vaihtelevat 
Moldovan 4,3 miljoonasta asukkaasta Nepalin 29,5 miljoonaan 
asukkaaseen. Markkinoiden yhteenlaskettu väestömäärä on 
110,8 miljoonaa eli yli kolme kertaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden 
markkinoiden yhteenlaskettu väestö, joka on 31,8 miljoonaa. 

Väestörakenteelliset erot ovat suuret: Pohjoismaissa ja Baltian 
maissa väestö ikääntyy, kun taas kehittyvillä markkinoilla väestö on 
huomattavasti nuorempaa. Euraasiassa keskimäärin 30 prosenttia 
väestöstä on alle 15-vuotiaita, kun taas Pohjoismaissa vastaava 
osuus on 17 prosenttia ja Baltian maissa 14 prosenttia. 
Pohjoismaissa ja Baltian maissa yli 65-vuotiaita on väestöstä 
keskimäärin 17 prosenttia, kun taas Euraasiassa heidän osuutensa 
on vain 6 prosenttia. Euraasian väestörakenne tarjoaa 
mahdollisuuden kasvattaa televiestintäpalveluja nopeasti, sillä usein 

juuri nuoret ovat halukkaampia ottamaan käyttöön uuteen 
teknologiaan perustuvia palveluja. 
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Lähde: CIA WORLD FACT BOOK 2008 

Keskiluokan syntyminen ja reaalipalkkojen kasvu yhdessä 
paikallisen kulutuksen kasvun, suorien ulkomaisten investointien 
sekä sääntelyn purkamisen kanssa edistävät 
matkaviestinmarkkinoidemme suotuisaa kehitystä Euraasiassa. 
Monilla näistä markkinoista luonnonvarojen, kuten öljyn ja kaasun, 
vienti on yksi merkittävimmistä liiketoimintaa vauhdittavista 
tekijöistä. Liittymätiheys ja talouskasvu korreloivat voimakkaasti. 

Hyödyntämättömät markkinat 
Markkinoilla, joilla TeliaSoneralla on enemmistöomisteisia yhtiöitä, 
matkapuhelinten liittymätiheys on edelleen melko alhainen 
Kazakstania lukuun ottamatta. Keskimääräinen liittymätiheys oli noin 
44 prosenttia vuonna 2008, kun se Baltian maissa oli 130 prosenttia 
ja Pohjoismaissa 117 prosenttia. 

Kun elintaso paranee, palvelujen kysyntä ja käyttö lisääntyvät 
entistä nopeammin. Tämä näkyy matkapuhelinliittymien määrässä, 
lisäarvopalvelujen ja internetin käytössä sekä laajakaistaliittymien 
määrässä. Toistaiseksi internetliittymätiheys on Euraasiassa vielä 
pieni ja samoin tietokonetiheys. 

Pohjoismaissa laajakaistaliittymien määrä suhteessa 
asukasmäärään oli 36 prosenttia vuonna 2008. Baltian maissa 
liittymätiheys oli 17 prosenttia, mutta Euraasiassa vain noin 
1 prosentttia. Koska laajakaistaliittymien määrä suhteessa väestöön 
on Euraasiassa alhainen, liikkuva laajakaista tarjoaa 
tulevaisuudessa mahdollisuuksia liiketoiminnan laajentamiseen. 
Erityisesti Pohjoismaiden markkinoilla ja tietyssä määrin myös 
Baltian maissa liikkuva laajakaista joko jo korvaa olemassa olevan 
palvelun tai täydentää sitä, mutta Euraasiassa liikkuvaan 
laajakaistaan perustuvat yhteydet edustavat uusia markkinoita, joilla 
kasvupotentiaali on suuri. 
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Alueellinen liittymätiheys 
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Lähde: ITU World Communication/ICT Indicators Database 2007 -tietokantaan 

perustuvat TeliaSoneran arviot vuodelta 2008. Liittymien määrä suhteessa väestöön. 

Datapalvelujen kysyntä kasvaa puhepalvelumarkkinoilla 
Koska BKT henkeä kohden on kehittyvillä markkinoillamme 
pienempi kuin länsimarkkinoilla, hinta vaikuttaa voimakkaasti 
kysyntään. Operaattoreille on siksi tärkeää, että edullisten 
matkapuhelinten lisäksi tarjolla on myös helposti saatavilla olevia 
prepaid-palveluja.  

Näillä markkinoilla asiakkaat ovat kiinnostuneita peruslaadun, 
kuten kuuluvuuden, lisäksi myös SMS-pohjaisista tietopalveluista, 
multimediaviesteistä ja odotusäänistä. Tällaisten palvelujen osuus 
kokonaisliikevaihdosta kasvaa. Markkinoilla, joilla liittymätiheys on 
suurin – eli Georgiassa ja Azerbaidžanissa – niiden osuus 
kokonaisliikevaihdosta on 10–15 prosenttia. Moldovassa, 
Georgiassa, Tadžikistanissa, Uzbekistanissa ja Kambodžassa jotkin 
operaattorit tarjoavat jo 3G-verkkoja ja -palveluja, ja niiden 
odotetaan tulevan myös muihin maihin vastaamaan laajakaistaisten 
datapalvelujen kasvavaan kysyntään. 

Teknologiatrendit 

Asiakkaat haluavat kattavan verkon ja nopeat internetyhteydet 
kotiin ja töihin – sisätiloihin ja ulos. Kapasiteetin tarve on 
käytännöllisesti katsoen rajaton. Tekniikan odotetaan 
kehittyvän myös Euraasiassa samalla lailla kuin Pohjoismaissa 
ja Baltiassa, mutta nähtäväksi jää, milloin ja missä 
mittakaavassa se tapahtuu. 
 
"Suorituskyky kaksinkertaistuu puolentoista vuoden välein." Mooren 
laki, joka on nimetty Intelin perustajiin kuuluneen Gordon E. Mooren 
mukaan, on kuvannut hyvin tietokoneiden ja tietotekniikan kehitystä, 
ja se alkaa pitää paikkansa myös televiestinnän suhteen. 

Kiinteän verkon laajakaistaliikenne on kasvanut nopeasti 
viimeisten viiden vuoden aikana. Esimerkiksi lokakuussa 2008 
liikenne TeliaSoneran Ruotsin IP-verkkoon kasvoi 100 gigabittiin 
sekunnissa, mikä oli sata kertaa vuoden 2000 nopeus. Vaikka suuri 
osa tästä kasvusta johtuukin tiedostojen jakamisesta, suoratoiston, 
kuten netti-TV:n, viimeaikainen kasvu asettaa verkoille uusia 
vaatimuksia. Mooren laki alkaa pitää paikkansa myös 
matkaviestinnän kehityksessä. Langattomien liityntätekniikoiden 
nopea kehitys vauhdittaa voimakkaasti langattoman dataliikenteen 
kasvua. 

IP-liikenteen maailmanlaajuinen kasvu 
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Lähde: Cisco, Approaching the Zettabyte Era, 16.6.2008  

Verkkojen uudistaminen ja investoinnit 
Yhdessä paikassa, kuten kotona tai toimistossa, samanaikaisesti 
verkossa olevien laitteiden kokonaiskäyttö ratkaisee sen, kuinka 
nopea yhteys tarvitaan. Liikenteen voimakas kasvu lisää tarvetta 
parantaa verkkoa ja tehdä verkkoinvestointeja. Nykyisen 
kupariverkon tai matkaviestinverkon kautta toimiva laajakaista riittää 
monille. Paljon kapasiteettia vaativissa kohteissa tulevaisuuden 
kannalta paras teknologia on kuitenkin kuituteknologia, jolla 
toteutettuja yhteysratkaisuja ovat FTTH (kuitu kotiin), FTTB (kuitu 
kiinteistöön) ja FTTC (kuitu kortteliin).  

Kotitalouksien DSL-liittymät1 nopeuksittain Länsi-Euroopassa 
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Lähde: Ovum, 2008 

Matkaviestinverkkoteknologiassa on kehittymässä uusi sukupolvi, 
niin sanotut 4G- eli LTE-verkot (Long Term Evolution). Tämä 
teknologia mahdollistaa erittäin nopean liikkuvan laajakaistan ja 
saattaa merkitä sitä, että myös matkaviestinverkoissa siirrytään IP-
pohjaisiin palveluihin. Siirtyminen tuo mukanaan palvelujen 
luomiseen, laatuun ja tuotantotehokkuuteen liittyviä uusia 
mahdollisuuksia. 
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Teknologian kehitys tukee liikkuvaa laajakaistaa 

 
 

Lähde: Ericssonin ja TeliaSoneran yhteinen teknologiatutkimus, lokakuu 2008 

Mooren laki kuvaa paitsi suorituskyvyn kasvua myös 
kustannustehokkuuden paranemista. Operaattorin on tuettava 
radiolähettimiä, joiden kapasiteetti on monia satoja megabittejä 
sekunnissa, kun vielä vähän aikaa sitten kapasiteetti oli normaalisti 
vain muutama megabitti sekunnissa. Jotta operaattori voi suoriutua 
tästä vaatimuksesta, hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja 
pitää kustannukset megabittiä kohden kohtuullisina, nykyisiä 
runkoverkkoja on uudistettava.  

Matkaviestinverkon kuuluvuus paranee sisätiloissa 
Kaksi merkittävää tekniikkaa tukee yhdentyneitä kiinteän ja 
langattoman verkon palveluja ja parantaa matkaviestinverkon 
kuuluvuutta ja kapasiteettia tietynlaisissa sisätiloissa. Toinen 
perustuu UMA-standardiin (Unlicensed Mobile Access), jolla 
laajennetaan langattomia palveluja käyttämällä WLAN-radioyhteyttä 
ja -tukiasemaa asiakkaan tiloissa. UMA edellyttää erityisiä 
matkapuhelimia. Toinen on Femtocell-tekniikka. Siinä pienitehoiset, 
langattomat, 3G-taajuudella toimivat tukiasemat yhdistävät 
standardimatkapuhelimet matkaviestinpohjaiseen runkoverkkoon 
käyttämällä kodin DSL-yhteyttä (Digital Subscriber Line).  

All-IP ja palvelun laadun parantuminen 
Televiestintä on kehittymässä All-IP-maailmaksi. Kansainvälinen 
standardointielin 3GPP viimeistelee vuoden 2009 ensimmäisellä 
neljänneksellä uuden langattoman runkoverkon teknisiä määrittelyjä 
IP-pohjaisten palvelujen suorituskyvyn, tehokkuuden ja laadun 
parantamiseksi. Uusi Evolved Packet Core -verkko (EPC) ja siihen 
liittyvä standardi tulevat olemaan hyvin tärkeitä, sillä ne pienentävät 
viivettä ja mahdollistavat tehokkaasti eri liityntäverkkojen välisen 
täysin saumattoman IP-yhteydenhallinnan. 

Yksi IP-pohjaisten matkaviestinpalvelujen tarjoamiseen liittyvä 
tekniikka on IMS (IP Multimedia Subsystem). Se on IP-pohjaisten 
palvelujen rakentamiseen ja tarjoamiseen tarkoitettu 
televiestintäjärjestelmä. IMS-ratkaisut kehittyvät parhaillaan, ja 
kiinteän verkon operaattorit, matkaviestin- ja kaapelioperaattorit ovat 
hyväksymässä ne IP-pohjaisten viestintäpalvelujen, kuten VoIP:n, 
tulevaksi oletusohjausalustaksi. 

Uutta teknologiaa kaupallisiin tarkoituksiin  
Vertaisverkko (P2P) on teknologiaa, joka mahdollistaa muun 
muassa tiedostojen jakamisen. P2P:tä käytetään jo monissa 
kaupallisissa sovelluksissa, kuten internetpuhelut mahdollistavassa 
Skype-ohjelmistossa sekä tallennettujen televisio-ohjelmien ja 
muussa muodossa olevan videosisällön jakamiseen tarkoitetussa 
Joost-järjestelmässä. 

Verkkopalvelujen, web 2.0:n ja siihen liittyvien työkalujen 
ansiosta monet ihmiset pääsevät osallistumaan palvelujen 
kehittämiseen. Näin loppukäyttäjät pääsevät vaikuttamaan 
avoimeen palveluinnovointiin. Mediaviestinnän ja verkkoyhteisöt 
mahdollistaviin sosiaalisiin ohjelmiin kuuluvat muun muassa 
verkkouutisten, äänitiedostojen (podcasts), videotiedostojen 

(videocasts), blogien ja verkkosivujen levittämiseen tarkoitettu RSS 
(Rich Site Summary) sekä wikit eli sivut, joita käyttäjät editoivat itse. 

Near Field Communication 
NFC (Near Field Communication) on standardoitu, lyhyellä 
etäisyydellä toimiva, radiotaajuuksiin perustuva viestintätekniikka. 
Se mahdollistaa eri laitteiden väliset helppokäyttöiset ja turvalliset 
yhteydet ilman käyttäjäasetuksia. NFC lisää helppokäyttöisyyttä 
merkittävästi, ja sitä voidaan käyttää muun muassa julkisessa 
liikenteessä, vähittäismaksuissa, erilaisissa tapahtumissa ja 
yritysten työvirroissa. 

Mahdollisuudet kasvavat, kun matkapuhelimiin saadaan 
seuraavan sukupolven SIM-kortit. UICC-kortti (Universal Integrated 
Circuit Card) tarjoaa suuremman muistikapasiteetin ja parantaa 
operaattorien mahdollisuuksia konfiguroida ja päivittää palveluja. 
Tämän seurauksena syntyy uusia liiketoimintamalleja, ja uusia 
tilaisuuksia tarjoutuu myös matkapuhelinoperaattoreille, jotka voivat 
tarjota liikekumppaneilleen kanavan loppukäyttäjien tavoittamiseksi. 

Markkinasääntely 

Sääntely on osa sitä markkinaympäristöä, jossa TeliaSonera 
toimii, ja meidän on sopeuduttava mahdollisiin muutoksiin. 
Viranomaissääntely pysyy yhtenä suurimmista haasteista 
kovan kilpailun ja asiakkaiden siirtymisen rinnalla. 
TeliaSoneralla on vahva asema monilla markkinoilla, ja 
sääntelyn muutoksilla on meihin merkittävä vaikutus, koska ne 
saattavat muuttaa liiketoiminnan edellytyksiä.  

 
TeliaSoneran mielestä erityisesti kehittyneillä pohjoismaisilla 
markkinoilla alakohtainen sääntely pitäisi vähitellen poistaa 
investointien ja innovaatioiden edistämiseksi, ja telealaa tulisi lopulta 
säännellä vain yleisellä kilpailulainsäädännöllä. 

Televiestintämarkkinat ovat kuitenkin edelleen säännellyt. 
Euroopan komissio julkaisi marraskuussa 2007 ehdotuksensa 
”sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevan EU:n 
sääntelyjärjestelmän uudelleentarkastelusta”. Tarkistettu järjestelmä 
otetaan luultavasti käyttöön ministerineuvoston ja Euroopan 
parlamentin päätösten jälkeen. Ehdotukset sisältävät uuden 
markkinaperusteisen taajuuksien jakamisstrategian, joka on 
taajuuksien käytön ja kaupan osalta entistä joustavampi. 

Komissio on myös ehdottanut, että kansallisille 
sääntelyviranomaisille annetaan mahdollisuus eriyttää toiminnot 
korjaavana toimena. Se tarkoittaa sitä, että viranomaisilla olisi 
valtuudet määrätä määräävässä markkina-asemassa olevat 
operaattorit eriyttämään liityntäverkkotoimintansa komission 
valvonnan alaisena poikkeuksellisena velvoitteena. Ruotsissa 
tällaiset toimintojen eriyttämistä koskevat säännökset tulivat 
voimaan jo 1.7.2008. 

Niin EU:ssa kuin kansallisestikin pohditaan sitä, kuinka 
säännökset mukautetaan niin sanottuihin seuraavan sukupolven 
liityntäverkkoihin (Next Generation Access Networks). TeliaSoneran 
mielestä sääntely-ympäristön pitäisi tarjota operaattoreille 
oikeanlaiset kannustimet, jotta ne voisivat investoida verkkojen 
nykyaikaistamiseen erityisesti ottamalla liityntäverkoissa käyttöön 
kuituteknologiaa. 

Esimerkiksi matkapuhelimen käyttöön ulkomailla liittyvät, 
kansainvälisiä verkkovierailuhintoja ja -ehtoja koskevat EU:n 
säännöt tulivat voimaan vuonna 2007. Säännöt edellyttävät, että 
vähittäis- ja tukkuhintoja alennetaan vähitellen kolmen vuoden 
aikana, mutta vain puhelujen osalta. Syyskuussa 2008 komissio 
ehdotti, että verkkovierailusääntelyn soveltamisalaa laajennettaisiin 
siten, että se kattaisi myös tekstiviesti- ja datapalvelut. Puheluja 
koskevaa sääntelyä jatketaan vielä kolmella vuodella hintojen 
asteittaiseksi alentamiseksi edelleen. Muutosehdotukset on 
toimitettu Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Niiden molempien 
on hyväksyttävä ehdotukset, jotta ne voivat saada lainvoiman. 
Samat säännöt koskevat Norjaa Euroopan talousalueeseen 
kuuluvana maana, joskin täytäntöönpanoaika voi poiketa. 
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Euraasian sääntely-ympäristö 
Euraasian sääntely-ympäristö poikkeaa EU:n sääntely-ympäristöstä. 
Euraasiassa ei ole EU:n säännöstöä vastaavaa yleistä 
sääntelyjärjestelmää, ja ajankohtaiset sääntelykysymykset 
vaihtelevat eri maissa. Ne liittyvät kuitenkin usein 
matkaviestintoiminnan taajuuksien myöntämiseen ja 
matkaviestinoperaattoreiden perimien terminointimaksujen 
sääntelyyn.  

On huomattava, että Venäjällä sääntelyviranomaiset sääntelevät 
sekä vähittäishintoja että kiinteästä verkosta matkaviestinverkkoon 
soitettujen puhelujen terminointimaksuja. Vuonna 2007 Venäjällä 
myönnettiin kolme valtakunnallista 3G-toimilupaa ns. 
kauneuskilpailussa. Taajuudet eivät ole vielä täysin vapaat 
käytettäviksi, vaan monet hallituksen organisaatiot käyttävät niitä 
edelleen esimerkiksi Moskovassa. Venäjällä ei ole vielä 
matkapuhelinnumeron siirrettävyyttä eikä langattomia 
virtuaaliverkko-operaattoreita. 

Turkissa televiestintälakia uudistettiin vuosina 2000 ja 2001. 
Uudistusten tavoitteena oli nykyaikaistaa ja uudistaa 
televiestintäinfrastruktuurin rakentamiseen ja televiestintäpalvelujen 
tarjoamiseen liittyvää oikeudellista ja institutionaalista järjestelmää. 
Televiestintäviranomainen on taloudellisesti ja hallinnollisesti 
riippumaton televiestintäalan sääntelyviranomainen, jolla on 
valtuudet myöntää toimilupia ja asettaa televiestintäalaa koskevia 
maksuja. Vuonna 2008 otettiin käyttöön matkapuhelinnumeron 
siirrettävyys ja myönnettiin kolme 3G-toimilupaa huutokaupalla. 
Kukin toimija, Turkcell mukaan lukien, sai toimiluvan eri 
kaistanleveyksille. 

Kilpailu ja markkina-asema 

Televiestintäalalla on käynnissä huomattavia muutoksia. 
Asiakkaiden käyttäytyminen muuttuu, ja uusi teknologia 
mahdollistaa houkuttelevat ja helppokäyttöiset palvelut. 
Samalla televiestintäala on yhdentymässä muun muassa 
media-, viihde- ja IT-alan kanssa. Tässä tilanteessa 
televiestintäoperaattorit kohtaavat lukuisia mahdollisuuksia, 
mutta myös monia haasteita.  
 
On syntymässä uudenlainen kilpailutilanne, jossa televiestintäalan 
arvoketju kattaa suuremman määrän palveluja ja suuremman määrän 
kumppaneita ja kilpailijoita. Kuluttajamarkkinoilla yhdentyminen liittyy 
lähinnä mediaan, sisältöön ja laitteisiin. Yhdentyminen on saanut monet 
televiestintäoperaattorit toimimaan aktiivisemmin media-alalla ja 
laitealalla ja panostamaan matkapuhelinten lisäksi tietokoneisiin, 
televisioihin, TV-sovittimiin ja kotien älykkäisiin yhdyskäytäviin. 

Uudet toimijat nousevat esiin 
Markkinoiden yhdentyminen tarjoaa operaattoreille mahdollisuuden 
laajentaa markkinoitaan uusiin palvelusegmentteihin. Se tuo kuitenkin 
mukanaan myös uusia liiketoimintamalleja, joissa muut toimijat kuin 
operaattorit vahvistavat asemiaan. Monet uudet toimijat pyrkivät 
saamaan jalansijaa sisältö- ja palvelumarkkinoilla. Niin 
matkapuhelinvalmistajat ja Applen kaltaiset yhtiöt kuin vahvat 
internetbränditkin pyrkivät saavuttamaan hyvän aseman erityisesti 
matkaviestinmarkkinoilla.  

Mainontaan perustuvat liiketoimintamallit ovat jo hyvin vakiintuneita 
internetmaailmassa Googlen kaltaisten yhtiöiden toimiessa 
markkinajohtajina. Langattoman internetsurffailun lisääntyessä sama 
logiikka on tulossa myös matkaviestinmarkkinoille. Isot internetbrändit 
siirtyvät ensimmäisten joukossa langattomaan maailmaan. Mainonta ja 
langaton sähköinen kaupankäynti tarjoavat myös operaattoreille 
mahdollisuuden uusiin tulovirtoihin. Kummatkin markkinat kasvavat 
tulevaisuudessa, mutta useimpien operaattoreiden kohdalla niiden 
osuuden kokonaisliikevaihdosta odotetaan jäävän jokseenkin pieneksi.  

Mainonnassa internet valtaa kuitenkin selvästi alaa perinteisiltä 
tiedotusvälineiltä. Kun matkapuhelinten suosio mediakanavana kasvaa, 
matkaviestinoperaattoreille tarjoutuu tilaisuus myydä mainostilaa. 

Kulutus digitaaliseen ja perinteiseen mainontaan 
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Lähde: Strategy Analytics, 2008 

Eri alojen muodostama ekosysteemi 
Markkinatilanne muuttuu niin kuluttaja- kuin yrityssegmentissäkin. 
Yrityssegmentissä muutos liittyy aiemmin erillisten 
televiestintämarkkinoiden ja IT-palvelumarkkinoiden yhdentymiseen. 
Televiestintäpalvelujen tarjoajat ja IT-palvelujen tarjoajat laajentavat 
palveluvalikoimiaan kattamaan molemmat osat ja ottavat näin 
suuremman roolin arvoketjussa. Erilaiset toisiinsa liittyvät alat toimivat 
nyt ekosysteemissä toisistaan riippuvaisina kumppaneina, mutta samalla 
ne myös kilpailevat toistensa kanssa.  

Tämän kehityksen taustalla vaikuttaa sekä yksityisten että julkisten 
yhtiöiden tarve tehostaa toimintaansa. Tässä ne turvautuvat sähköiseen 
viestintään ja siihen liittyviin sovelluksiin. Samaan aikaan työ- ja 
yksityiselämän välinen raja hämärtyy. Televiestintä- ja IT-palvelujen 
tarjoajat lähentyvät toisiaan täyttääkseen kasvavan tehokkuuden ja 
tuottavuuden tarpeen ja vastatakseen kysyntään, joka liittyy televiestintä- 
ja IT-investoinneista saataviin suurempiin etuihin ja nopeaan tuottoon.  

Hintapaineita 
TeliaSoneralla on toimintaa yli 20 markkina-alueella, jos 
osakkuusyhtiöiden markkinat lasketaan mukaan. Kilpailu on kovaa ja 
aiheuttaa yhdessä viranomaissääntelyn kanssa hintapaineita kaikilla 
markkinoilla.  

Kilpailu on erityisen kovaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden 
matkaviestinmarkkinoilla, missä uusien asiakkaiden, vaikkakaan ei 
välttämättä uusien SIM-korttien, määrä on pieni. Näillä markkinoilla 
kilpailussa keskitytään palvelujen määrän ja käytön lisäämiseen. 
Pohjoismaiden markkinoilla matkapuheluiden vähittäishinnat ovat 
muutaman vuoden ajan laskeneet. Viime vuosina on kuitenkin 
tapahtunut tiettyä vakiintumista, minkä seurauksena useimmilla 
markkinoilla on vähemmän toimijoita. Suuret toimijat, joilla on omat 
verkkonsa, ovat pärjänneet kilpailussa paremmin kuin pienemmät, 
verkkokapasiteettia vuokraavat palveluntarjoajat. Toisaalta sääntely 
asettaa hintapaineita.  

Samaan aikaan liittymän keskimääräinen kuukausituotto on pysynyt 
melko vakaana, sillä hintojen laskua tasoittaa puhepalvelujen käytön 
kasvun lisäksi se, että asiakkaat kuluttavat entistä enemmän 
lisäarvopalveluihin ja langattomiin internetpalveluihin. 
Epävarmuustekijänä on tässä yhteydessä nähtävä langattoman datan 
kiinteä hinnoittelu, joka saattaa haitata liikevaihdon kasvupotentiaalia ja 
kasvattaa kustannuksia kasvaneen tiedonsiirron seurauksena. 
Operaattorit ovat ottamassa käyttöön muita hinnoittelumalleja, jotka 
heijastavat paremmin käytön määrää. 

Myös kehittyviä markkinoita leimaa kova kilpailu.  
Laajakaistamarkkinoilla, joilla palveluista peritään yleensä kiinteä 

kuukausimaksu, keskimääräinen liittymäkohtainen vähittäismyyntituotto 
on pysynyt ennallaan ja jopa hieman kasvanut. Tiedonsiirto kuitenkin 
lisääntyy, sillä asiakkaat vaativat nopeampia yhteyksiä ja samalla käyttö 
kasvaa. Tätä kasvua harvoin tasapainottaa vastaava hinnannousu. 
Tilanteen kompensoimiseksi laajakaistapalvelujen tarjoajat tarjoavat 
monia erikseen hinnoiteltuja liitännäispalveluja, kuten tallennustilaa, 
televisiopalveluja ja tilausvideoita.  
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Markkinat ja brändit 

Maa Tuotemerkit 

Omistus-
osuus 

(%) Palvelut 
Liittymämäärä 

(tuhatta) 
Markkina-

asema 

Markkina- 
osuus  

(%)¹ 
Tärkeimmät 
kilpailijat Logoja 

Enemmistöomisteiset yhtiöt 
Ruotsi Telia, Halebop 100 Matkaviestintä 5 334 1 40 Tele2, Telenor, “3” 
 Telia 100 Laajakaista 1 122 1 41 Telenor, Com Hem 
 Telia 100 Kiinteä puhe  4 000 1 65 Tele2, Telenor, 

Com Hem 

 
 

Suomi Sonera, 
TeleFinland 

100 Matkaviestintä 2 676 1 39 Elisa, DNA 

 Sonera 100 Laajakaista 478 2 32 Elisa, DNA, Welho 
 Sonera 100 Kiinteä puhe  420 2 27 Elisa, Finnet 

 
Norja NetCom, Chess 100 Matkaviestintä 1 581 2 28 Telenor, Tele2 

  
 

 NextGenTel 100 Laajakaista 176 2 11 Telenor, Get, Tele2  
Tanska Telia, Call me 100 Matkaviestintä 1 493 3 22 TDC, Telenor, “3” 
 Telia, Stofa, 

DLG Tele² 
100 Laajakaista 184 3 11 TDC, Telenor 

 

 

 
 Telia, Call me, 

DLG Tele² 
100 Kiinteä puhe  226 2 8 TDC, Tele2 

 
Liettua Omnitel, Ezys 100 Matkaviestintä 2 012 1 39 Bité GSM, Tele2  
 TEO 60 Laajakaista 298 1 49 LRTC, Baltikum TV 
 TEO 60 Kiinteä puhe 769 1 95 Telekomuniaciju 

grupa, Cubio 
 

 
Latvia LMT, Okarte, 

Amigo 
60,3 Matkaviestintä 1 056 1 44 Tele2, Bité Latvia   

 

 
Viro EMT, Diil 60,1 Matkaviestintä 778 1 47 Tele2, Elisa 
 Elion 60,1 Laajakaista 176 1 65 Starman, STV 

   
 

 Elion 60,1 Kiinteä puhe 391 1 85 Starman, Tele2 
 

Espanja Yoigo 76,6 Matkaviestintä 970 4 2 Telefónica, 
Vodafone, Orange  

Kazakstan³ K’cell 51 Matkaviestintä 7 083 1 47 VimpelCom 
 

Azerbaidžan³ Azercell 51,3 Matkaviestintä 3 471 1 59 Bakcell 
 

Uzbekistan Ucell 74 Matkaviestintä 2 683 2 22 MTS, VimpelCom 
 

Tadžikistan Indigo Tajikistan, 
Somoncom 

60 
59,4 

Matkaviestintä 1 154 1 33 Babilon Mobile  
 

Georgia³ Geocell 100 Matkaviestintä 1 582 1 49 Magticom, 
VimpelCom  

Moldova³ Moldcell 100 Matkaviestintä 550 2 24 Orange 
 

Nepal4 Mero Mobile  80 Matkaviestintä 1 749 2 41 NTC 
 

Kambodža4 Star-Cell 100 Matkaviestintä 144 4 4 Mobitel, TMIC  
         

 

Osakkuusyhtiöt 
Latvia Lattelecom 49 Laajakaista 180 1 75 Baltkom TV, Izzi 
 Lattelecom 49 Kiinteä puhe  597 1 95 Telecom Baltija, 

Teledialogs SIA 
 

Venäjä MegaFon 43,8 Matkaviestintä 43 558 3 23 MTS, VimpelCom  
Turkki Turkcell 37,3 Matkaviestintä 36 300 1 56 Vodafone, Avea  
Ukraina5 Life  Matkaviestintä 10 700 3 20 Kyivstar, MTS, 

VimpelCom  
Valko-Venäjä5 Life  Matkaviestintä 200 3 3 Velcom, MTS 

  
         

¹  Laajakaistapalveluissa sekä kiinteän verkon puhepalveluissa TeliaSoneran arvio 
markkinaosuudesta perustuu liikevaihto-osuuteen. Matkaviestinnässä markkinaosuus 
perustuu liittymämäärään, paitsi Euraasian tytäryhtiöissä, missä se perustuu 
yhdysliikenteeseen. 
²  TeliaSonera omistaa 50 prosenttia DLG Telestä, ja sillä on yhtiössä määräysvalta. 
³  Kazakstanin, Azerbaidžanin, Georgian ja Moldovan osalta omistusosuus viittaa Fintur 
Holdings B.V.:n omistukseen kussakin yhtiössä. TeliaSonera omistaa suoraan ja välillisesti 
74 prosenttia Fintur Holdingsista. 

4  Nepalin ja Kambodžan osalta omistusosuus viittaa TeliaSonera Asia Holding B.V.:n 
omistukseen kummassakin yhtiössä. TeliaSonera omistaa 51 prosenttia TeliaSonera Asia 
Holding B.V.:stä. 
5  Turkcellin tytäryhtiöt Ukrainassa ja Valko-Venäjällä. Turkcellin omistusosuus on 
55 prosenttia Ukrainan ja 80 prosenttia Valko-Venäjän yhtiöstä. 
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Katsaus liiketoimintaamme 

   
Mobility Services Broadband Services Eurasia 
 
TeliaSonera tarjoaa palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset 
voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. 
Tarve päästä verkkoon missä ja milloin tahansa ja millä tahansa 
laitteella kasvaa koko ajan, oli kyse sitten viihdepalvelujen 
käytöstä, yhteydenpidosta läheisiin, työskentelystä tai asioiden 
hoidosta. 
  Toimimme markkinoilla, joiden kypsyys vaihtelee. 
Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla ennakoimme 
langattomien datapalvelujen käytön ja IP-liikenteen kasvavan 
todella voimakkaasti. Jatkamme kiinteän verkon 
puhepalveluasiakkaiden siirtämistä matkaviestin- ja IP-

pohjaisiin palveluihin ja teemme investointeja voidaksemme 
tarjota televisio- ja lisäarvopalveluja, jotka edistävät 
laajakaistaliiketoiminnan kasvua. 
 Euraasian kehittyvillä markkinoilla, joilla väestö on nuorta ja 
kasvaa jatkuvasti ja joilla matkapuhelinten liittymätiheys on 
alhainen ja talous kasvaa, on loistavat kasvumahdollisuudet. 
Vuonna 2008 laajensimme toimintaamme kahdelle uudelle 
nopeasti kasvavalle ja kehittyvälle markkina-alueelle. 
 Menestyksemme perustuu maailmanluokan palvelujen ja 
korkealuokkaisten verkkojen tarjoamiseen. 
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Mobility Services 

 
 

TeliaSonera Mobility Services toimii johtavilla brändeillä koko 
Pohjoismaiden ja Baltian alueella. Matkaviestinoperaattorimme 
Ruotsissa, Suomessa, Liettuassa, Latviassa ja Virossa ovat 
markkinajohtajia omissa maissaan. Olemme toiseksi suurin 
matkaviestinoperaattori Norjassa ja kolmanneksi suurin 
Tanskassa. Vuodesta 2006 lähtien olemme toimineet myös 
Espanjan markkinoilla.  
 
Vuonna 2008 asiakkaat kaikilla Pohjoismaiden ja Baltian 
markkinoillamme osoittivat meille haluavansa liikkumisen vapautta – 
ei ainoastaan puhepalveluissa, vaan myös datan ja tietojen 
jakamisessa, olipa kyse sitten työstä, asioiden hoidosta, 
yhteydenpidosta läheisiin tai viihdepalvelujen käytöstä. Näimme 
langattomien datapalvelujen käytön kasvavan räjähdysmäisesti 
kannettavaan tietokoneeseen sisällytetyn liikkuvan laajakaistan 
menestyksen jatkuessa. SIM-kortilla varustetulla kannettavalla 
tietokoneella on keskeinen asema strategiassamme tarjota palveluja, 
joita on helppo käyttää missä tahansa. Toimme sen markkinoille jo 
vuonna 2007 ensimmäisenä operaattorina Euroopassa. Vaikka 
matkaviestinverkon puhepalvelut edelleen pysyvätkin pääasiallisena 
tulonlähteenämme, kasvua tarjoaa dataliikenne. 

Surffauksen helppous houkuttelee uusia asiakkaita 
Heinäkuussa 2008 TeliaSonera aloitti Applen iPhone 3G:n myynnin 
Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa ja myöhemmin 
Latviassa, Liettuassa ja Virossa. Se on vahvistanut suuresti kaikkia 
brändejämme tällä alueella. Esimerkiksi Ruotsissa Applen iPhone 3G 
oli yhdessä langattomien USB-laajakaistamodeemien kanssa eniten 
myyty tuote Telian myymälöissä koko loppuvuoden ajan. iPhone on 
edistänyt dataliikenteen kasvua tekemällä surffauksesta helppoa. 
iPhonen käyttäjät käyttävät langattomia datapalveluja huomattavasti 
enemmän kuin asiakkaat keskimäärin. 

Liikkuvan laajakaistan hinnoittelu uudistui  
Uuden tekniikan ansiosta matkapuhelimet, kannettavat tietokoneet ja 
muut laitteet sopivat erinomaisesti langattomaan dataviestintään, ja 
tämä on yksi syy langattoman dataliikenteen nopeaan kasvuun. 
Toinen syy on liikkuvan laajakaistan edullinen hinnoittelu ja 
kiinteähintaiset tuotteet. Liikkuvan laajakaistan myyntiä edistävien 
kampanjoiden seurauksena yhä useammat ihmiset huomasivat 
voivansa surffata, ladata dataa ja käyttää sähköpostia suuremmilla 
nopeuksilla myös ollessaan liikkeellä, niin työasioissa kuin vapaa-

aikanakin. Kuitenkin pieni osa asiakaskunnastamme vastaa suuresta 
osasta koko liikennettä. Siksi olemme tarkistamassa liikkuvan 
laajakaistapalvelumme hinnoittelua löytääksemme hinnoittelumalleja, 
joissa käyttömäärät otetaan paremmin huomioon. 

4G – matkaviestinverkkojen seuraava sukupolvi  
Kolmas ja varsin tärkeä syy langattomien datapalvelujen nopeaan 
kasvuun on taustalla oleva tekninen kehitys, joka mahdollistaa verkon 
kapasiteetin ja nopeuden lisäämisen. TeliaSonera avasi turbo 3G 
-verkon kaikilla pohjoismaisilla ja Baltian markkinoilla jo vuonna 2007. 
Liikkuvan laajakaistan nopea kasvu asettaa uusia vaatimuksia 
verkkojemme kapasiteetille. Siksi odotamme innolla 
matkaviestinverkkojen seuraavaa sukupolvea. Meillä on nyt 4G-
toimiluvat Ruotsissa ja Norjassa, ja tavoitteemme on tuoda 4G-
palvelut kaupallisille markkinoille vuonna 2010 yhtenä maailman 
ensimmäisistä operaattoreista. Uusien taajuuksien ansiosta 
TeliaSonera voi rakentaa matkaviestinverkon, joka tarjoaa yhteyksiä, 
joiden nopeus voi olla jopa 100 Mb/s eli yli kymmenen kertaa 
suurempi kuin nykyisissä verkoissa. Tämä parantaa huomattavasti 
myös asiakkaiden käyttökokemuksia vuorovaikutteisista palveluista. 
TeliaSonera on valinnut Ericssonin Tukholman ensimmäisen 4G-
kaupunkiverkon toimittajaksi ja Huawein Oslon verkon toimittajaksi. 
Useimmilla muilla pohjoismaisilla ja Baltian markkinoillamme 
toimilupia odotetaan jaettavaksi vuonna 2009. 

Langattomuus löytää tiensä kotiin 
Asiakkaat ovat osoittaneet arvostavansa liikkumisen vapautta myös 
kotona. Kannettavasta tietokoneesta on tulossa matkapuhelimen 
tapainen henkilökohtainen laite. Näemme myös trendin kohti 
pienempiä, minikokoisia sylimikroja, joiden toiminnallisuus on 
optimoitu internetin selailua silmällä pitäen. Ihmiset kuljettavat 
kannettavia tietokoneitaan kotona mukanaan katsoakseen televisiota 
ruokaa valmistaessaan, lähettääkseen sähköpostia sohvalta käsin tai 
lukeakseen verkkolehtiä sängyssä. Asiakkaan kannalta ei ole väliä, 
toimiiko yhteys kiinteän verkon, yleisen radioverkon vai langattoman 
lähiverkon välityksellä. Koska suurempien nopeuksien tarve on 
rajaton ja liikkuvien palvelujen kysyntä kasvaa, verkkojen ns. 
backhaul-osan on perustuttava kokonaan IP-tekniikkaan. 
Siirtonopeudet tukiasemille kasvavat huomattavasti ja parantavat 
kuuluvuutta ja kapasiteettia sekä ulkona että sisätiloissa.  

Tutkimme parhaillaan useita erilaisia tekniikoita ja ratkaisuja 
parantaaksemme asiakkaidemme käyttökokemusta ja 
vastataksemme paremman peiton ja kapasiteetin vaatimuksiin 
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kotona, työpaikoilla ja ulkona. Yksi tällainen ratkaisu langattomalla 
puolella saattaa olla 3G femto -tekniikka, jota kokeillaan Liettuassa ja 
Tanskassa. 3G femto -solut ovat yhteyspisteitä tai pieniä 3G-
tukiasemia, jotka ovat yhteydessä mobiilirunkoverkkoon asiakkaan 
huoneistossa, talossa tai pienessä toimistossa olevan kiinteän 
laajakaistaisen internetyhteyden välityksellä. 

Asiakaspalvelua ja jakelua parannetaan 
Osana kasvustrategiaamme pyrimme jatkuvasti kehittämään 
asiakassuhteitamme. Vuonna 2008 saimme paremmat arvosanat 
asiakastyytyväisyydestä useimmilla Pohjoismaiden ja Baltian 
markkinoillamme. Asiakastyytyväisyyttä mitattiin EPSI-indeksillä 
(European Performance Satisfaction Index). Luodaksemme 
lähemmät suhteet asiakkaisiimme vahvistimme myös 
jakeluverkkoamme. Hankittuamme kokonaan omistukseemme 
norjalaisen vähittäismyyntiketjun ComHousen heinäkuussa 2008 
meillä on nyt omat jakelukanavat kaikilla Pohjoismaiden ja Baltian 
markkinoilla. Lisätietoja EPSI-indeksistä on kohdassa Yritysvastuu. 

Sääntely markkinoillamme 
Viranomaissääntely on edelleenkin yksi ensisijaisista haasteistamme 
kaikilla markkina-alueilla. Tämän sääntelyn vaikutusten – 
yhteenliittämis- ja verkkovierailumaksut mukaan lukien – hallinta on 
osa liiketoimintaamme. Vaikutukset vaihtelevat maasta toiseen.  
 
Lisätietoja markkinaosuuksista, brändeistä ja markkinasääntelystä on 
kohdassa Markkinat ja asiakkaat. 
 

Cinderella – puhtaan laivan tarina 
Yritykset tarvitsevat liikkuvia palveluja entistä enemmän. 
TeliaSonera tarjoaa uuden Business Services 
-myyntiorganisaation kautta liikkuvia palveluja, joiden avulla 
yritykset säästävät aikaa, tehostavat toimintaansa ja parantavat 
asiakaspalveluaan.  

Yksi tällainen työkalu on Telia Kvittens, jota käyttävät 
kenttätyön tekijät monilla eri aloilla aina julkisen sektorin 
vanhushuollosta yksityisen sektorin palveluyrityksiin. Yksi 
asiakkaistamme on tukholmalainen siivousyritys Reneriet, joka 
siivoaa Itämerellä liikennöiviä autolauttoja. Nykyaikaiset 
autolautat ovat suuria investointeja varustamoilleen, eikä niiden 
voida antaa viipyä satamassa tarpeettoman pitkään. Vajaassa 
kahdessa tunnissa Renerietin työntekijät siivoavat kaikki M/S 
Cinderellan 900 hyttiä. Alus liikennöi Ruotsin ja Suomen välillä. 
Varmistaakseen, että kaikki hytit on siivottu ja laiva on valmis 
ottamaan vastaan uudet matkustajat, Reneriet käyttää Telia 
Kvittens -palvelua. Järjestelmä perustuu NFC (Near Field 
Communication) -tekniikkaan. Se lähettää automaattisesti 
kuittauksen siivouksen valmistumisesta ja kertoo myös 
siivouksen tekijän. Sen lisäksi järjestelmä lähettää suoraan 
korjaajalle tiedot mahdollisista korjausta edellyttävistä vaurioista. 
Järjestelmä osaa automaattisesti ohjata laivalle tulevat 
matkustajat uusiin hytteihin. Telia Kvittensin kaltaiset palvelut 
hyödyttävät sekä Renerietiä että sen asiakkaita. 

 

 
 
 

 

 
“Langattomien datapalvelujen käytön kasvaessa 
räjähdysmäisesti haluamme tarjota kuluttajille ja yrityksille 
palveluja, joita on helppo käyttää missä ja milloin tahansa. 
Vertaansa vailla olevan kokemuksemme ja hyvän 
maantieteellisen kattavuutemme ansiosta tavoitteenamme on 
johtaa liikkuvien palvelujen kehitystä Pohjoismaiden ja Baltian 
markkinoilla.”   
Mobility Services -liiketoiminta-alueen johtaja Kenneth Karlberg 
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Broadband Services 

 
 

TeliaSonera Broadband Services toimii johtavilla brändeillä koko 
Pohjoismaiden ja Baltian alueella. Olemme markkinajohtaja 
Ruotsissa, Liettuassa, Virossa ja osakkuusyhtiömme kautta 
myös Latviassa. Suomessa, Norjassa ja Tanskassa 
operaattorimme ovat maan toiseksi tai kolmanneksi suurimpia. 
TeliaSoneralla on myös vahva asema kansainvälisessä 
verkkokapasiteettiliiketoiminnassa. 
 
Vuonna 2008 jatkoimme kiinteän verkon puhepalveluasiakkaidemme 
siirtämistä langattomiin ja IP-pohjaisiin palveluihin. Yhä useammat 
ihmiset päättävät luopua perinteisen kiinteän verkon 
puhelinliittymästään ja siirtyvät matkaviestinpalveluihin ja 
internetpuheluihin. Nopeampia yhteyksiä ja uusia alustoja tarvitaan 
siksi, että kuluttajat ja yritykset käyttävät internetissä nyt monia uusia 
palveluja ja toimintoja perinteisen surffailun lisäksi. Näitä palveluja 
ovat TV, pelit, sosiaaliset verkostot, valvonta, turvallinen tallennus, 
yritysten kokoukset ja asiakassuhteiden hoito. 

Vuonna 2008 sekä kuluttajat että yritykset olivat yhä 
kiinnostuneempia käyttämään palvelujamme päätelaitteesta ja 
liittymästä riippumattomasti, ja kiinnostus yhdistettyjä palveluja 
kohtaan lisääntyi. Siksi tulevaisuudessa on niin tärkeää investoida 
nopeampiin yhteyksiin ja triple play -palveluihin, jotka tarjoavat 
puhelut, laajakaistan ja TV:n yhtenä pakettina.  

TeliaSonera uskoo, että kiinteät yhteydet tulevat vielä pitkään 
olemaan tehokkain tekniikka kiinteiden kohteiden, kuten toimistojen ja 
kotien, palvelemiseksi niillä alueilla, joilla kiinteä verkko on ennestään 
olemassa. Langatonta teknologiaa otetaan käyttöön verkon 
peittoalueen ja kuuluvuuden parantamiseksi kaikilla markkinoillamme 
ja siellä, missä kiinteän verkon ylläpito ei ole taloudellisesti 
kannattavaa. 

TV vauhdittaa laajakaistan kasvua 
Tarjoamme triple play -palveluja useimmilla pohjoismaisilla ja Baltian 
alueen markkinoillamme. Meille televisio on digitaalisen kodin keskus 
monenlaiseen internetvuorovaikutukseen ja samalla 
laajakaistaliiketoiminnan kasvun vauhdittaja. 

Vuonna 2008 TV-liittymiemme määrä kasvoi 867 000:een. 
Kampanjointimme IPTV:n eli laajakaistatelevision puolesta kasvatti 
liittymien määrän 324 000:een Ruotsissa, joka on suurin yksittäinen 
markkinamme. Vuonna 2008 paransimme tarjoamaamme IPTV-
palvelua lisäämällä 17 uutta kanavaa ennestäänkin kattavaan 
kanavien ja tilauspalvelujen valikoimaamme. Uusmyynti on enemmän 

kuin korvannut asiakasvaihtuvuuden, ja samanaikaisesti 
70 prosenttia ruotsalaisista IPTV-asiakkaistamme on jatkanut 
maksavina asiakkaina ilmaisen koeajan päätyttyä.  

TV avaa mahdollisuuksia uusille palveluille, joista asiakkaat ovat 
valmiit maksamaan, kuten tilausvideot ja TV-ohjelmien 
tallennuspalvelut (Time-shift TV), joiden ansiosta katselijat voivat 
valita päivän ja kellonajan, jolloin haluavat katsoa ohjelman. 
Tilausvideon tapaan TV-ohjelmien tallennuspalvelukin tuo lisäarvoa 
ja vauhdittaa kasvua. Telian online-videomyymälä Ruotsissa on 
menestynyt erinomaisesti.  

Smart Broadband helpottaa elämää 
Vastataksemme asiakkaiden vaatimuksiin verkon paremmasta 
peitosta ja kapasiteetista kotona ja toimistoissa sekä ulkona tutkimme 
parhaillaan useita erilaisia tekniikoita ja ratkaisuja, jotka toimisivat 
kiinteiden liittymien langattomana jatkeena. Digitaalisen kodin 
keskuksena toimiva Smart Broadband on yksi tällainen ratkaisu. 
Smart Broadband on älykäs sovitin, joka yhdistää data-, äänentoisto- 
ja puhelinlaitteet. Sen avulla ihmiset voivat helposti käyttää 
laajakaistaliittymäänsä muuhunkin kuin surffailuun ja pääsevät 
samalla eroon sotkuisista johtovyyhdeistä. TeliaSonera toi Smart 
Broadbandin markkinoille ensimmäisenä operaattorina maailmassa 
vuonna 2007. 

Säästetään aikaa, rahaa ja ympäristöä 
Yritysasiakkaillemme uudet viestintävälineet tarjoavat 
mahdollisuuden asiakirjojen ja videoesitysten vaihtoon. Palvelumme 
tuovat monia etuja, kuten rajoittamattoman saatavuuden, pienemmät 
matkakulut ja vähentyneet hiilidioksidipäästöt. Virtuaalikokous-
palvelujen käytön kasvu kiihtyi vuonna 2008 samaan aikaan, kun 
taloustilanne kiristyi ja tietoisuus liikematkojen ympäristöhaitoista 
kasvoi.  

TeliaSonera tarjoaa paljon erilaisia teleneuvottelupalveluja, kuten 
videoneuvottelupalveluja yhteistyössä Tandbergin ja TelePresence-
palvelun kehittäneen Ciscon kanssa. TelePresence on uuden 
sukupolven virtuaalikokouspalvelu, jonka TeliaSonera toi 
ensimmäisenä Pohjoismaissa markkinoille jo vuonna 
2007.TelePresence-ratkaisun kehittyneen tekniikan ja laitteiston 
ansiosta kokoukseen etäyhteydellä osallistuvat henkilöt koetaan 
samassa tilassa oleviksi.  

Jotta yritysasiakkaat voisivat ottaa yhdentyvän viestinnän kaltaiset 
kokousratkaisut ja -palvelut käyttöönsä, tarvitaan yhtiö, joka pystyy 
toimittamaan turvallisuuden takaavia carrier grade -tasoisia 
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ratkaisuja. Turvallinen dataviestinnän infrastruktuurimme antaa 
yrityksille myös mahdollisuuden tarjota vertaansa vailla olevaa 
asiakaspalvelua videopalveluiden ja muiden etäläsnäolopalveluiden 
avulla. 

Liiketoiminnasta viihteeseen 
TeliaSoneralla on vahva asema kansainvälisessä 
verkkokapasiteettiliiketoiminnassa. Televiestintäalalle laadukkaita IP-
palveluja ja maiden rajat ylittäviä palveluja tarjoava TeliaSonera 
International Carrier on Euroopan johtava verkkokapasiteettiyhtiö, 
jolla on yli 43 000 kilometrin mittainen verkko ja Euroopan nopeimmin 
kasvavat IP-palvelut. Se tarjoaa suorat internetyhteydet 
maailmanlaajuisen IP-verkkonsa kautta 85 prosentille Euroopan 
laajakaistapalvelujen tarjoajista. TeliaSonera International Carrier oli 
ehdolla Best Wholesale Carrier- ja Green Award -palkintojen saajaksi 
vuoden 2008 World Communications Awards -tilaisuudessa. 
Ratkaisevana tekijänä ehdokkuudelle pidettiin tasaisen korkeaa 
verkon laatua. 

 

International Carrier 
Lisätietoja Euroopan johtavasta kansainvälisestä 
verkkokapasiteettiyhtiöstä osoitteessa www.teliasoneraic.fi. 

 
TeliaSonera International Carrier toimitti jälleen vuonna 2008 
yhteydet Dreamhack-tapahtumaan 40 gigabitin internetyhteydellä. 
Ruotsissa järjestettävä Dreamhack on maailman suurin LAN-
tapahtuma.  

Pelit ovat osa digitaalisen kodin uusia IP-pohjaisia palveluja. 
Vuonna 2008 TeliaSonera toi markkinoille uuden ja ainutlaatuisen 
Telia Game Subscription -palvelun, jonka ansiosta pelaajien ei enää 
tarvitse ostaa tietokonepelejä vaan he voivat vaivattomasti ladata 
niitä koneelleen Telian peliportaalista ja pelata niin paljon kuin 
haluavat kiinteään kuukausihintaan. Palvelu on myös muiden kuin 
Telian asiakkaiden tilattavissa. 

Suuremmat nopeudet edellyttävät investointeja 
TeliaSoneran kannalta on elintärkeää, että se pystyy 
menestyksellisesti hallitsemaan siirtymistä perinteisistä kiinteän 
verkon puhepalveluista uusiin matkaviestin- ja IP-pohjaisiin 
palveluihin sekä siihen liittyviä investointeja ja kustannuksia. Tämä 
koskee erityisesti Ruotsia. Siirtyminen on hoidettava 
kustannustehokkaalla tavalla, koska TeliaSoneran kustannukset eivät 
saa olla rakenteellisesti korkeammat kuin kilpailijoilla. Toiminnan 
tehokkuuden parantaminen on edelleen yksi tärkeimmistä 
painopistealueistamme. 

Jatkamme laajakaistaverkkojemme nykyaikaistamista sellaisilla 
tiheään asutuilla alueilla, joilla siihen on tarvetta. Tällaisilla alueilla 
Ruotsissa rakennamme lisää nopeita kuituyhteyksiä kerrostaloihin, 
omakotitaloihin ja yrityksiin sekä kasvatamme siirtoverkon 
kapasiteettia. Suomessa valokaapeliverkkoa alettiin rakentaa 
15 suurimpaan kaupunkiin jo vuonna 2007. Broadband Services 
-liiketoiminta-alueen on investoitava runko- ja siirtoverkkoihin myös 
vastatakseen langattoman internetin synnyttämään suurempien 
nopeuksien tarpeeseen. Televiestintä on vuosien kuluessa edistänyt 
uusien palvelujen kehittämistä monilla muilla aloilla, kuten 
pankkitoiminnassa ja lentoliikenteessä. Kuituverkkojemme avulla 
voimme auttaa yritysasiakkaitamme tarjoamaan nopeita yhteyksiä 
omille asiakkailleen. Yksi esimerkki tästä on vuorovaikutteisuuden 
mahdollistava teräväpiirtovideosovellus. 

 

Yhteydet Pohjoismaiden suurimmalle 
pankille Nordealle 
Pohjoismaiden suurin pankki Nordea on valinnut TeliaSonera 
DataNet -ratkaisun varmistaakseen nopean ja turvallisen 
tiedonsiirron konttoriensa ja pankkiautomaattiensa välillä 
kaikkialla Pohjoismaissa Suomea lukuun ottamatta. 
Kuituyhteydet mahdollistavat nopean tiedonsiirron. DataNet-
alustalle Nordea voi rakentaa IP-pohjaisia viestintäpalveluja, 
kuten internetpuhelut, videopalvelut ja Nordean omiin 
järjestelmiin integroidut viestintäpalvelut. Tällaista ratkaisua 
kutsutaan nimellä yhdentyvä viestintä (unified communication).  

 
Samaan aikaan korvaamme kiinteän verkon puhelimia langattomilla 
ratkaisuilla harvaan asutuilla seuduilla Suomessa. Varmistamme 
palvelujen saatavuuden siirtämällä ne turvallisesti ja hallitusti 
matkaviestinverkkoon. Kiinteän verkon liittymiä ei pureta ennen kuin 
palvelujen moitteeton toiminta on varmistettu.  

Parempaa asiakaspalvelua 
Suuri asiakaskunta on arvokkain omaisuutemme, ja ponnistelemme 
jatkuvasti parantaaksemme asiakaspalveluamme. Vuonna 2008 
onnistuimme parantamaan asiakastyytyväisyyttä EPSI-indeksillä 
mitattuna useimmilla Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla. 
Norjalainen laajakaistaoperaattorimme NextGenTel valittiin Norjan 
parhaaksi asiakaspalveluyhtiöksi vuonna 2008 kilpailussa, jossa oli 
mukana yrityksiä kahdeksalta eri alalta. Lisätietoja EPSI-indeksistä 
on kohdassa Yritysvastuu. 

 
Lisätietoa markkinaosuuksista, brändeistä ja sääntelystä on 
kohdassa Markkinat ja asiakkaat. 

 

 
 
 

 
"Tavoitteemme on uudistaa liiketoimintaamme tarjoamalla IP-
pohjaisia viestintä- ja sisältöpalveluja kilpailukykyiseen hintaan 
ja huolehtimalla samalla parhaasta mahdollisesta 
asiakaspalvelusta. Suuri asiakaskunta on arvokkain 
omaisuutemme, ja meillä on erinomaiset mahdollisuudet 
parantaa asemiamme. Menestyksemme perustuu 
korkealuokkaisiin palveluihin ja verkkoihin." 
Broadband Services -liiketoiminta-alueen johtaja Håkan Dahlström
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Eurasia 

 
 

TeliaSoneralla on enemmistöomisteisia vahvan tai johtavan 
brändin omaavia operaattoreita kahdeksalla markkina-alueella: 
Kazakstanissa, Azerbaidžanissa, Uzbekistanissa, 
Tadžikistanissa, Georgiassa ja Moldovassa ja vuonna 2008 
mukaan tulleilla kahdella uudella alueella, Nepalissa ja 
Kambodžassa. Omistamme vähemmistöosuuden venäläisestä 
MegaFonista ja turkkilaisesta Turkcellista, Turkcellin 
ukrainalainen ja valkovenäläinen tytäryhtiö mukaan lukien. 
Lisäksi meillä on finanssisijoitus afganistanilaisessa 
operaattorissa. Kasvu Euraasiassa on TeliaSoneralle erittäin 
tärkeää. Eurasia-liiketoiminta-alue tuo huomattavan osan 
konsernin tuloksesta. Tulevaisuudessa tarkoitus on keskittyä 
hyvän kannattavuuden säilyttämiseen. 
 
Tämän alueen maissa väestö on nuorta, asukkaita on paljon, 
liittymätiheys on alhainen ja talous kasvaa, joten ne tarjoavat loistavat 
kasvumahdollisuudet. Täällä toimimme yhdellä maailman 
dynaamisimmista markkina-alueista, missä olemme sitoutuneet 
jatkamaan kasvun hyödyntämistä ja omistaja-arvon luomista. 
Tarkoituksemme on päästä markkinajohtajan asemaan sekä 
orgaanisen kasvun että yritysostojen avulla. Näiden kehittyvien 
markkinoiden kasvupotentiaali on asiakaskunnan laajenemisessa ja 
matkapuhelujen määrän kasvussa. Tulevaisuudessa ennustamme 
myös langattomien datapalvelujen yleistyvän liikkuvan laajakaistan 
myötä. Menestyksemme perustuu korkealuokkaisten palvelujen ja 
verkkojen tarjoamiseen. 

TeliaSoneran kasvuveturi 
TeliaSoneran enemmistö- ja vähemmistöomisteiset yhtiöt jatkoivat 
vuonna 2008 vahvaa tuloskehitystään näillä markkinoilla, joiden 
yhteenlaskettu asukasluku, Venäjä ja Turkki mukaan lukien, on yli 
380 miljoonaa. Konserniyhtiöidemme kasvua edistivät liittymien 
määrän ja liikenteen lisääntyminen, puhepalvelujen ja muiden 
palvelujen käytön kasvu sekä yritysostot.  

Meillä on paljon kokemusta arvon luomisesta tällä alueella. Jo 
1990-luvun alkupuolella, kauan ennen Telian ja Soneran vuonna 
2002 tapahtunutta yhdistymistä, olimme mukana perustamassa eräitä 
niitä toimintoja Euraasiassa, jotka nyt ovat avainasemassa 
TeliaSoneran vahvan tuloskehityksen ja osakkeenomistajien saamien 
tuottojen kannalta. Yhdistämällä paikallista asiantuntemusta 

kansainväliseen kokemukseemme kehitämme liiketoimintaamme 
tullaksemme tämän alueen johtavaksi teleoperaattoriksi. 

Uusia markkina-alueita  
TeliaSonera otti jälleen tärkeän askeleen strategiassaan laajeta 
uusille nopeasti kasvaville kehittyville markkinoille, kun aloitimme 
toiminnan Nepalissa ja Kambodžassa vuonna 2008. TeliaSonera osti 
osake-enemmistöt Nepalin toiseksi suurimmasta 
matkaviestinoperaattorista Spice Nepalista, joka käyttää brändiä 
Mero Mobile, sekä kambodžalaisesta nuoresta yhtiöstä nimeltään 
Applifone, joka tarjoaa palveluja Star-Cell-brändillä.  

Nepalissa ja Kambodžassa on yhteensä 43 miljoonaa asukasta, 
kasvava talous ja alhainen matkapuhelinten liittymätiheys: Nepalissa 
14 ja Kambodžassa 21 prosenttia. Spice Nepal aloitti toimintansa 
vuonna 2005, ja sillä on noin 41 prosentin markkinaosuus. Applifone 
aloitti toimintansa lokakuussa 2007, ja yhtiö on Kambodžan 
neljänneksi suurin matkaviestinoperaattori, jonka markkinaosuus on 
noin 4 prosenttia. 

Nämä lokakuussa 2008 päätökseen saatetut yritysostot olivat 
jatkoa Uzbekistaniin ja Tadžikistaniin vuonna 2007 tekemillemme 
onnistuneille sijoituksille. Olemme kasvattaneet markkinaosuuttamme 
nopeasti näillä kahdella markkina-alueella kovasta kilpailusta 
huolimatta, ja vuonna 2008 saavutimme Tadžikistanissa 
markkinajohtajan aseman. 

Kasvun ja kannattavuuden tasapaino 
Keskiluokan syntyminen yhdessä reaalipalkkojen nousun, kasvavan 
paikallisen kulutuksen, suorien ulkomaisten investointien 
lisääntymisen ja sääntelyn vapautumisen kanssa nopeuttaa kehitystä 
niillä kehittyvillä markkinoilla, joilla meillä on toimintaa. Monilla 
markkinoillamme luonnonvarojen, kuten öljyn ja kaasun, vienti on 
tärkein elinkeinoelämää ja taloudellista kasvua edistävä tekijä. 
Televiestinnän osuus bruttokansantuotteesta on edelleen pieni, mikä 
tarkoittaa, että kasvupotentiaalia on. Samoin kiinteän verkon 
infrastruktuurin kehittymättömyys edesauttaa langattomien palvelujen 
vilkasta kysyntää.  

Kova kilpailu ja viranomaissääntely luovat paineita katteille, ja 
tämä onkin edelleen suurin haasteemme. Samaan aikaan 
maailmassa on rahoituskriisi ja ankara taloudellinen taantuma, joiden 
kestoa on erittäin vaikea ennustaa. Vaikka teleala ei olekaan erityisen 
suhdanneherkkä, asiakkaat tässä osassa maailmaa ovat hyvin 
hintatietoisia. Tasapainoisen kasvun strategiamme ansiosta olemme 
onnistuneet säilyttämään hyvän kannattavuuden. 
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Korkealuokkaiset palvelut ja verkot 
Menestyksemme perustuu korkealuokkaisten palvelujen ja verkkojen 
tarjoamiseen. Voimakas kasvu tarkoittaa luonnollisesti suurta 
investointitarvetta. Investoinnit Euraasiassa keskittyvät peittoon, 
kapasiteettiin, 3G-toimilupiin ja verkkoihin sekä siirtoverkkojemme 
edelleen kehittämiseen niin, että ne voivat vastata langattomien 
datapalvelujen ja internetin kasvavaan kysyntään. 

Matkaviestinpalvelujen suosio on kasvanut rajusti verkon 
kattavuuden paranemisen, kansainvälisen verkkovierailun 
kehittymisen, lisäarvopalvelujen sekä edullisen hinnoittelun 
seurauksena. 3G-palvelut tuotiin Georgiassa markkinoille vuonna 
2007 ja Moldovassa vuonna 2008. Geocell ja Moldcell tarjoavat nyt 
3,5G -yhteyksiä, jotka mahdollistavat muun muassa nopeat 
langattomat internetyhteydet, videopuhelut sekä pian myös mobiili-
TV:n. Olemme saaneet 3G-toimiluvan Uzbekistanissa, 
Tadžikistanissa, Nepalissa ja Kambodžassa, ja Azerbaidžanissa 
odotamme saavamme sen vuonna 2009.  

Internetpalvelujen kysynnän odotetaan kasvavan, mikä merkitsee, 
että verkkoinvestointien lisäksi tarvitaan myös oikeita laitteita. 
Kannettavia tietokoneita on edelleen vähän, vaikkakin USB-
modeemeille on jo kysyntää. Matkapuhelimia tullaan käyttämään 
internetyhteyksiin, ja liikkuvan laajakaistan tulevaisuus näyttää 
lupaavalta. 

Yhteiskunnan tukija 
TeliaSonera tarjoaa palveluja, jotka voivat auttaa tuomaan 
taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ympäristönsuojelullisia etuja. Nyt 
nekin, joilla ei aiemmin ole ollut käytössään televiestintäpalveluja, 
voivat entistä helpommin olla yhteydessä muihin ja hakea tietoja. 
Hyvän yrityskansalaisen rooli merkitsee kuitenkin muutakin. 
Yhtiömme antavat paljon niille yhteiskunnille, joissa ne toimivat. 
TeliaSonera on merkittävä investoija alueella, ja sillä on tärkeä 
asema infrastruktuurin rakentajana, työnantajana ja veronmaksajana. 
Menestyäkseen alueella on oltava osa paikallista yhteisöä sekä 
ymmärrettävä perinpohjin paikallista kulttuuria, osattava toimia siinä 
ja säilytettävä tiukka sisäinen valvonta. 

Meiltä edellytetään liiketoimissamme korkeaa etiikkaa. Korkeat 
eettiset arvot auttavat meitä arvioimaan, onko jokin toimenpide oikein 
vai väärin. Mielestämme korkeat eettiset arvot ja liiketoimien jatkuva 
seuranta ovat kestävän kehityksen avain. Lisätietoja on kohdassa 
Yritysvastuu. 

Poliittiset ja taloudelliset riskit voivat muodostaa haasteen, mutta 
TeliaSonera kykenee hyvin hoitamaan tällaiset riskit, jotka kuitenkin 
painavat vaakakupissa vähemmän kuin alueen tarjoamat 
mahdollisuudet. Laajentaessamme toimintaamme nopeasti kasvaville 
ja kannattaville markkinoille teemme sen yhteistyössä vahvojen 
paikallisten kumppanien kanssa. Käytämme tehokasta hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmää ja riskienhallintaa. 

Venäjä ja Turkki 
TeliaSonera omistaa suoraan ja välillisesti 44 prosenttia Venäjän 
kolmanneksi suurimmasta matkaviestinoperaattorista MegaFonista ja 
37 prosenttia Turkin suurimmasta matkaviestinoperaattorista 
Turkcellista. Nämä omistukset ovat tuottaneet merkittävää omistaja-
arvoa usean vuoden aikana liikevaihdon ja tuloksen voimakkaan 
kasvun kautta. Pyrimme saamaan määräysvallan ja konsolidoimaan 
vähemmistöomistuksemme MegaFonissa ja Turkcellissa tai, jos se 
on mahdotonta, pyrimme saavuttamaan likvidisyyttä ja määräysvaltaa 
esimerkiksi osinkojen, johdon ohjauksen, hallituspaikkojen tai 
pörssilistautumisen avulla. Lisätietoja on osoitteissa www.megafon.ru 
ja www.turkcell.com. 
 
Lisätietoa markkinaosuuksista, brändeistä ja sääntelystä on 
kohdassa Markkinat ja asiakkaat. 
 

 
 

 
"Kasvu Euraasiassa on TeliaSoneralle erittäin tärkeää. Olemme 
luomassa hallinnassamme olevaa, vahvaa, vankkaa ja 
TeliaSoneralle merkityksellistä toimintaa yhdellä maailman 
dynaamisimmista alueista.” 
Eurasia-liiketoiminta-alueen johtaja Tero Kivisaari 
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Yritysvastuu 

Johtavana televiestintäpalvelujen tarjoajana TeliaSonera on 
olennainen osa niiden markkinoiden yhteiskunnallista ja taloudellista 
rakennetta, joilla se toimii. Viestintäpalvelumme vauhdittavat kasvua, 
parantavat kilpailukykyä ja nopeuttavat siirtymistä tietopohjaiseen 
yhteiskuntaan. Palvelumme auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään 
helpolla, tehokkaalla ja ympäristöystävällisellä tavalla. 

TeliaSonera on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa 
vastuullisesti ja eettisesti pyrkien hyödyntämään 
liiketoimintamahdollisuudet ja hallitsemaan riskejä.  

Keskeisiä asioita 
Pyrkiessämme säilyttämään sidosryhmien luottamuksen ja 
turvaamaan liiketoimintamme menestyksen tärkeimmät neljä osa-
aluetta ovat:  
 digitaalisen eriarvoisuuden eli tieto- ja viestintäteknologian 

käyttömahdollisuuksiin liittyvän eriarvoisuuden vähentäminen 
 vastaaminen kestävyyttä edistävien viestintäpalvelujen 

kysyntään 
 kehittyminen maailmanluokan palveluyritykseksi 
 tiukkojen eettisten sääntöjen noudattaminen laajennettaessa 

toimintaa kehittyvillä markkinoilla. 

Digitaalisen eriarvoisuuden vähentäminen 
TeliaSonera uskoo, että ihmisten mahdollisuus käyttää tieto- ja 
viestintäteknologiaa (ICT) tuloihin, ikään, sukupuoleen tai 
asuinpaikkaan katsomatta mahdollistaa taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen ja antaa paremmat mahdollisuudet elämässä. 
Osallistumme digitaalisen eriarvoisuuden vähentämiseen monin 
tavoin: laajentamalla verkkojamme, tarjoamalla helppokäyttöisiä 
palveluja sekä investoimalla kehittyviin markkinoihin. Palvelumme 
ulottuvat  20 markkina-alueelle, osakkuusyhtiöt mukaan lukien. 
Vuonna 2008 liittymien kokonaismäärä kasvoi 135 miljoonaan, joista 
109 miljoonaa oli Euraasian liittymiä. Luvuissa ovat mukana sekä 
enemmistö- että vähemmistöomisteiset yhtiöt. Koska toimimme 
kehittyvillä markkinoilla, parannamme omalta osaltamme tieto- ja 
viestintäteknologian käyttömahdollisuuksia näissä maissa.  

Kestäviä viestintäpalveluja 
Kasvava huoli ilmastonmuutoksesta lisää kestävyyttä edistävien 
ratkaisujen kysyntää. Autamme torjumaan ilmastonmuutosta 
tarjoamalla uusia ratkaisuja viestintään. Puhelin-, internet- tai 
videoneuvottelupalvelut voivat vähentää huomattavasti 
matkustustarvetta, kun taas muita palveluja voidaan käyttää 
liikennevirtojen, sähkönkulutuksen ja logistiikan optimointiin. 

Maailmanluokan palveluyritys 
Menestyksemme perustuu maailmanluokan palvelujen ja 
korkealaatuisten verkkojen tarjoamiseen – nämä ovat kaksi kuudesta 
painopistealueestamme. Jatkamme investointejamme verkkojen 
parantamiseen ja vahvistamme valvonta- ja varajärjestelmiämme. 
Vuonna 2008 otimme käyttöön laajalti tunnustetun Six Sigma 
-menetelmän, jolla varmistamme liiketoimintaprosessiemme korkean 
laadun ja jatkuvan kehittymisen. Tiedostamme myös, että ilman 
oikeanlaista johtajuutta ja työntekijöidemme asiakaslähtöistä 
toimintaa emme voi odottaa ansaitsemamme luottamuksen säilyvän. 

Eettistä toimintaa kaikilla markkinoilla 
TeliaSoneran eettisten sääntöjen ja vakaan sisäisen 
valvontaympäristön mukaan yhtiön ylin johto on henkilökohtaisesti 
vastuussa keskeisten politiikkojen ja toimintaohjeiden 
noudattamisesta. Euraasian markkinat tarjoavat erinomaisen 
mahdollisuuden kasvuun, mutta niihin liittyy myös haasteita ja riskejä. 
Valvontaympäristöä vahvistetaan entisestään säännöllisellä 
johtajakierrolla.  

 

Yritysvastuun hallinta 
TeliaSonerassa yritysvastuun lähtökohtana on se, että jokainen 
työntekijä on sitoutunut noudattamaan yhteisiä toimintatapoja. 
Työntekijöidemme sitoutuminen maineemme suojeluun ja 
asiakaskokemuksen parantamiseen näkyy helppoutta korostavassa 
visiossamme, yhteisissä arvoissamme ja eettisissä säännöissämme.   

 

Mitä ”Osoitan arvostusta” tarkoittaa 
Yhteiset arvot ohjaavat työntekijöitä heidän päivittäisessä 
työssään ja päätöksenteossaan. Yhteiset arvomme ovat: 
 Tuotan lisäarvoa 
 Osoitan arvostusta 
 Tartun toimeen 

 
Toinen arvoista, "Osoitan arvostusta", kertoo TeliaSoneran 
suhteesta sidosryhmiinsä ja on perustana yhtiön tavalle 
suhtautua yritysvastuuseen.  
 
Osoitamme arvostusta 
 kohtelemalla muita siten kuin haluaisimme itseämme 

kohdeltavan  
 rakentamalla luottamusta pitämällä kiinni lupauksistamme 
 käymällä rehellistä ja avointa vuoropuhelua myös silloin, 

kun emme ole asioista samaa mieltä. 

 
Me TeliaSonerassa uskomme, että yritysvastuu on yhdistettävä 
päivittäiseen liiketoimintaan, jotta se olisi tehokasta ja uskottavaa. 
Pyrimme kehittymään jatkuvasti, askel askeleelta. 

Vuonna 2008 ryhdyimme tarkistamaan 
yritysvastuupolitiikkojamme ja -prosessejamme ottaaksemme 
kaikissa enemmistöomisteisissa yhtiöissä käyttöön yhtenäisen mallin 
ja yhdistääksemme yritysvastuun TeliaSoneran liiketoiminnan 
yleistavoitteisiin. Tätä työtä jatkamme vuonna 2009.  

Reilua liiketoimintaa 
TeliaSonera on menestynyt jo pitkään harjoittamalla rehellistä ja 
reilua liiketoimintaa. Eettiset säännöt määrittelevät yhteiset 
toimintatavat, jotka koskevat enemmistöomisteisten yhtiöiden kaikkia 
työntekijöitä sekä alihankkijoita, toimittajia ja palveluntarjoajia. 
Euraasian liiketoiminnoille on laadittu omat erityiset eettiset säännöt 
ja toimintaohjeet, joissa huomioidaan näiden markkinoiden erityiset 
haasteet.  

 
Eettisten sääntöjen keskeisiä elementtejä ovat: 
 Eettiset liiketoimintakäytännöt, mukaan lukien nollatoleranssi 

korruption suhteen. Työntekijöiden on vältettävä kaikkea 
sellaista, mikä voisi vaarantaa heidän kykynsä hoitaa 
tehtävänsä puolueettomasti ja ammattimaisesti. 

 Voittaminen paremmilla tuotteilla ja paremmalla toiminnalla. 
TeliaSonera ei tavoittele kilpailuetua laittomilla tai epäeettisillä 
liiketoimintakäytännöillä. 

 Väärinkäytöksistä ilmoittaminen. Työntekijöiden odotetaan 
ilmoittavan havaitessaan toimintaa, joka ei näytä olevan 
eettisten sääntöjen tai muiden sisäisten ohjeistusten mukaista, 
ilman pelkoa ikävistä seurauksista. 

 Kunnioittava toiminta ja rehtiyden arvostaminen. Tällä tavoin 
varmistetaan, että työntekijät saavat yhtäläiset mahdollisuudet 
rotuun, sukupuoleen, etniseen taustaan, uskontoon, poliittiseen 
vakaumukseen ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.   

 
TeliaSonera edellyttää yritysvastuuta myös toimittajiltaan. 
Vuonna 2008 otimme käyttöön konsernitasoiset, toimitusketjuun 
sovellettavat säännöt, joissa määritellään ekologisia, yhteiskunnallisia 
ja eettisiä vaatimuksia, ihmisoikeudet mukaan lukien. Otamme nämä 
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vaatimukset huomioon valitessamme toimittajia ja käytämme niitä 
myös aktiivisessa kanssakäymisessä toimittajiemme kanssa 
yritysvastuun hoitamiseen liittyvien käytäntöjen edistämiseksi. 
Odotamme toimittajiltamme jatkuvaa kehitystä tässä asiassa.  

Asiakaskokemus  
Parantaaksemme asiakaskokemusta otimme vuonna 2008 käyttöön 
liiketoiminnan hallintaan kehitetyn Six Sigma -menetelmän. 
Six Sigma -menetelmällä pyritään tunnistamaan ja poistamaan 
prosesseissa esiintyvien puutteiden ja virheiden syyt. 

Ensimmäiset Six Sigma -projektit on saatu onnistuneesti 
päätökseen. 
 Mobility Services Sweden, asiakaspalvelu: Ajankäytön 

optimointi johti palvelukapasiteetin kasvuun. 
 Mobility Services Sweden, Product & Production: 

Matkapuheluiden virheiden määrän vaihtelu radioverkossa 
laski, kun tietyt valikoidut solut (400 solua 20 000:sta) 
optimoitiin. Arvioitu hyöty: asiakaskokemus matkapuheluista 
yhtenäistyi vaihtelun vähentyessä 50 prosenttia. 

Asiakkaiden suojelu 
Pyrimme suojelemaan asiakkaitamme verkkojemme laittomalta tai 
haitalliselta käytöltä, kuten lapsipornografian jakelulta. Tarjoamme 
asiakkaillemme teknologiaa ja tietoa, joiden avulla he voivat 
suojautua sähköiseltä häirinnältä ja ei-toivotulta sisällöltä. 
Hankkeitamme ovat:  
 Kannatamme eurooppalaista puitesopimusta varhaisteinien ja 

lasten matkapuhelinkäytön turvallisuuden kohentamiseksi ja 
olemme sitoutuneet noudattamaan sitä. Sopimuksen linjaukset 
kattavat käytönvalvontamenetelmät ja asiakkaiden tietoisuuden 
parantamisen.  

 Yhteistyö Ecpatin kanssa, joka on maailmanlaajuinen 
lapsiprostituution ja lapsipornografian lopettamiseen tähtäävä 
verkosto. 

 Kumppanuusyhteistyö World Childhood Foundation -säätiön 
kanssa sähköisen häirinnän estämiseen tähtäävissä 
projekteissa.  

 Verkkokapasiteetin tukkumyyjämme TeliaSonera International 
Carrier tarjoaa asiakkaille maksuttoman palvelun, jolla voidaan 
estää pääsy loukkaavaa seksuaalista sisältöä sisältäville 
internetsivustoille. 

Asiakastyytyväisyys 
Mittaamme ja arvioimme toimintaamme asiakkaiden näkökulmasta 
käyttämällä EPSI-indeksiä (European Performance Satisfaction 
Index). Vuoden 2008 EPSI-indeksin mukaan asiakastyytyväisyys 
parani useimmissa Pohjoismaiden ja Baltian yhtiöissämme vuonna 
2008. Kaiken kaikkiaan matkaviestinasiakkaat olivat tyytyväisempiä 
kuin laajakaista-asiakkaat. Parhaan tuloksen sai Liettuan Omnitel, 
joka pääsi lähelle tasoa "erinomainen" indeksillä 79,3. 

Parantunut asiakastyytyväisyys, EPSI 2008 
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EPSI-menetelmä on vakiintunut asiakastyytyväisyyden ja –uskollisuuden 

mittaamiseen käytetty menetelmä. Tutkimus on julkinen ja perustuu luotettaviin 
lähteisiinja tilastollisesti todennettavissa oleviin tietoihin. EPSI-luokitus  

pohjautuu kansainväliseen tutkimustietoon, jota on saatu monilta aloilta  
viimeisten 15 vuoden aikana, ja siinä on markkinakohtaisia eroja. 

Sananvapaus ja yksityisyydensuoja 
Mahdollisuus käyttää viestintäteknologiaa edistää sananvapautta ja 
kannustaa avoimuuteen muutoin suljetuissa yhteiskunnissa.  
Tekninen edistys merkitsee kuitenkin myös sitä, että ihmisten 
henkilötietoja käsitellään ja tallennetaan useammin kuin koskaan 
ennen. Tämä tuo mukanaan merkittäviä sananvapauteen, 
yksityisyydensuojaan ja tietosuojaan liittyviä haasteita. 

TeliaSonera noudattaa markkina-alueitaan koskevaa 
tietosuojalainsäädäntöä ja pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin estämään 
henkilötietojen joutumisen asiattomien käsiin.  

Vuonna 2008 Global Network Initiative (GNI) – useiden eri 
sidosryhmien yhteinen foorumi, jossa TeliaSonerakin oli aluksi 
mukana – esitteli periaatteet sananvapauden ja yksityisyyden 
suojaamiseksi ja parantamiseksi tieto- ja viestintäteknologiassa. 
Yhdysvaltalaiset internetyhtiöt allekirjoittivat nämä periaatteet. 
TeliaSonera ja muut teleoperaattorit eivät allekirjoittaneet periaatteita 
mutta jatkavat työskentelyä näiden asioiden parissa sekä erikseen 
että alan järjestöjen kautta.  

Ympäristönsuojelu 
TeliaSoneran toiminnan suorat ympäristövaikutukset ovat vähäiset 
suhteutettuna palvelujemme taloudelliseen arvoon. Mikä parasta, 
TeliaSoneran palvelut vähentävät asiakkaiden tarvetta matkustaa ja 
siten auttavat heitä vähentämään ympäristövaikutuksiaan, kuten 
kasvihuonekaasupäästöjä. 

 

 

TeliaSoneralle”Prime”-luokitus oekom researchiltä 
Oekom research, joka on maailman johtavia vastuullisten 
sijoitusten arviointilaitoksia, on antanut TeliaSoneralle ”Prime”-
luokituksen. TeliaSonera arvioidaan yhdeksi maailman 
parhaimmista televiestintäalan yrityksistä, ja sitä voidaan näin 
ollen suositella sosiaalisen ja ekologisen vastuun perusteella 
tehtäviin sijoituksiin. TeliaSoneran vahvuuksista oekom nostaa 
esiin työntekijöiden ja asiakkaiden liikematkailun 
ympäristövaikusten pienentämisen teleneuvotteluratkaisujen 
käyttöä edistämällä. Matkapuhelinten ja tukiasemien 
sähkömagneettisen säteilyn minimoimiseksi tehdyt toimenpiteet 
saivat luokituksen ”Erinomainen” eli A+.  
http://www.oekom-research.com/index_en.php 
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Energiatehokkuuden parantaminen ja hiilidioksidipäästöjen 
vähentäminen 
Pyrimme sisäisissä toiminnoissamme minimoimaan 
ympäristövaikutuksemme tehostamalla jatkuvasti resurssien käyttöä. 
Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on meille tärkeää, ja onnistumme 
siinä siirtymällä mahdollisuuksien mukaan ympäristömerkittyyn 
sähköön energiankulutuksestamme aiheutuvien päästöjen 
vähentämiseksi. Esimerkiksi Ruotsissa ja Suomessa 100 prosenttia 
kuluttamastamme energiasta on ympäristömerkittyä.  

Hiilidioksidipäästöt lähteittäin 2008 

Ostettu sähkö, 40 %

Ulkoistetut palvelut, 23 %

Matkustukseen liittyvät palvelut, 12 %

Kuljetukset, 12 %

Lämmitys, 10 %

Polttoaineet, 3 %

 
Ruotsi, Suomi, Norja, Tanska, Liettua 

TeliaSonera on pyrkinyt vähentämään fossiilisten polttoaineiden 
kulutusta kokeilemalla polttokennoteknologiaa tukiasemien 
varavoimanlähteenä Ruotsissa. Vuonna 2008 polttokennoteknologiaa 
käyttävien pilottitukiasemien määrä kasvoi neljästä kuuteen.  

Vuonna 2008 yhtiön kokonaan omistamista toiminnoista 
aiheutuneet yhteenlasketut hiilidioksidipäästöt suhteessa kyseisten 
toimintojen liittymien määrään vähenivät 11 prosenttia. Vähennyksen 
voidaan pääosin katsoa johtuvan uusiutuvien energialähteiden käytön 
kasvusta ja energiatehokkuuden paranemisesta.  

Matkustamisen vähentäminen 
TeliaSonerassa pyritään näyttämään esimerkkiä korvaamalla 
perinteisiä kokouksia teleneuvotteluilla ja vähentämällä näin 
matkustustarvetta. Esimerkiksi vuonna 2008 TeliaSonera säästi 
Ruotsissa ja Suomessa 40 miestyökuukautta ja 5,8 milj. kruunua 
matkakustannuksia ja vältti noin 170 tonnin hiilidioksidipäästöt 
käyttämällä virtuaalista TelePresence-neuvottelupalvelua.  

TeliaSoneran hiilidioksidipäästöt vuosina 2006–2008 
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Ruotsi, Suomi, Norja, Tanska, Liettua 

Läpinäkyvä raportointi ilmastovaikutuksista  
TeliaSonera on pyrkinyt toimimaan edelläkävijänä ilmastovaikutusten 
raportoinnissa. Pyrkimys sai tunnustusta vuonna 2008 Carbon 
Disclosure -projektin nimetessä TeliaSoneran Ruotsin johtavaksi 
suuryhtiöksi ilmastovaikutusten raportoinnissa Lisätietoja osoitteesta 
www.cdproject.net.   

Ympäristö- ja laadunhallintajärjestelmä 
Ruotsissa TeliaSoneralla on ollut sertifioituja hallintajärjestelmiä 
vuodesta 1992 lähtien. ISO 14001- ja ISO 9001 -standardien 
mukainen integroitu hallintajärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2001. 
Suomessa meillä on ollut ISO 9001 -standardin mukainen sertifiointi 
vuodesta 2007 lähtien. Näillä sertifiointiohjelmilla pyritään 
varmistamaan toimintamme kannalta olennaisten ympäristö- ja 
laatuasioiden järjestelmällinen hoitaminen. 

Työntekijöiden sitoutuminen ja suoriutuminen 
Kansainvälisenä teleoperaattorina, jonka palveluksessa työskentelee 
noin 32 000 henkeä, TeliaSonera on vahvasti sitoutunut kehittämään 
työntekijöidensä osaamista ja johtamista. Rajojen yli työskentely ja 
kansainvälisten ratkaisujen etsiminen ovat meille ensiarvoisen 
tärkeitä. 

Suorituskyvyn johtaminen ja osaamisen kehittäminen 
TeliaSonera pyrkii kehittymään entistäkin kaupallisempaan ja 
asiakaslähtöisempään suuntaan, ja siksi työntekijöillämme on oltava 
oikeanlainen yhdistelmä erilaista osaamista. Tämä on erityisen 
tärkeää nyt, kun kehittyneemmillä markkina-alueillamme, erityisesti 
Ruotsissa ja Suomessa, asiakkaat ovat siirtymässä kiinteän verkon 
puhepalveluista uusiin matkaviestinpalveluihin ja IP-pohjaisiin 
palveluihin. Vuonna 2008 kehitimme työntekijöidemme osaamista 
monin tavoin parantaaksemme edellytyksiämme saavuttaa 
liiketoiminnalliset tavoitteemme.  

TeliaSonerassa ollaan ottamassa käyttöön suoritusjohtamismallia 
(Performance Management Model). Tämän mallin avulla pyritään 
parhaaseen mahdolliseen suoritukseen ja kannustetaan 
järjestelmällisesti kaikkia työntekijöitä pyrkimään samoihin 
tavoitteisiin. Mallin avulla: 
 fokusoidaan, selvennetään ja yhtenäistetään liiketoiminnan 

tavoitteita ja arvoja 
 annetaan jatkuvaa palautetta palkiten hyvästä suorituksesta ja 

puuttuen heikkoon suoritukseen 
 tarjotaan työntekijöille mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa 
 saadaan yrityksen ja yksilön menestys näkyvämmäksi. 

 
Suoritusjohtamismallia ryhdytään soveltamaan TeliaSoneran 
300 ylimpään johtajaan vuonna 2009, ja se on tarkoitus laajentaa 
koskemaan koko henkilökuntaa vuonna 2010. 

Koska TeliaSonerassa tarvitaan työntekijöitä, jotka ovat valmiit 
viemään muutosta eteenpäin, yhtiössä on käynnissä seuraavat 
konsernitasoiset ohjelmat: 
 Business Acumen Certificate -ohjelman tavoitteena on lisätä 

yleistä ymmärtämystä siitä, mitkä tekijät edistävät 
liiketoimintaamme. Vuonna 2008 sertifioitiin 150 työntekijää, 
jotka toimivat nyt muutosagentteina omissa organisaatioissaan. 
Ohjelmasta vastaa Tukholman kauppakorkeakoulu. 

 IT/IP-ohjelma on tarkoitettu avainhenkilöille, ja sen 
tarkoituksena on tuottaa organisaatioon ”IT-/IP-lähettiläitä”. 
Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Tukholman kuninkaallisen 
teknillisen korkeakoulun kanssa. 

 Keskijohdolle ja tietyille eri toiminnoissa työskenteleville 
avainasiantuntijoille tarkoitettuun TeliaSonera Business School 
-ohjelmaan osallistui noin 30 henkilöä.  

 Top Talent -ohjelma tuottaa joukon huippuosaajia, jotka tulevat 
eri toiminnoistamme. Heistä odotetaan tulevaisuuden 
huippujohtajia. Vuonna 2008 ohjelmaan osallistui 25 henkilöä. 

 TeliaSonera International Trainee Program -ohjelman 
tavoitteena on löytää nuoria lahjakkuuksia, joista voi tulla 
tulevaisuuden huippujohtajia ja avainasiantuntijoita. Ohjelma 
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käynnistyi helmikuussa 2008, ja siinä on 34 osanottajaa 
Pohjoismaiden, Baltian ja Euraasian toiminnoistamme. 

Johdon katselmus ja seuraajasuunnittelu 
TeliaSoneran johtoryhmä toteuttaa vuosittain johdon katselmuksen 
toimitusjohtajan johdolla. Sillä vastataan johtajien valmiuksia ja 
saatavuutta koskeviin liiketoiminnan lyhyen ja pitkän aikavälin 
tarpeisiin. 

Johdon katselmuksen ja seuraajasuunnittelun tarkoituksena on 
saada luotettava yleiskuva johtajien kulloisistakin valmiuksista, 
varmistaa, että yhtiössä on tulevaisuudessakin tarvittava joukko 
osaajia, ja seurata kullakin liiketoiminta-alueella ja kussakin 
toiminnossa tapahtuvaa seuraajasuunnittelutoimintaa. 

Johdon katselmuksen ja seuraajasuunnittelun tavoitteena on 
varmistaa, että yhtiössä panostetaan jatkuvasti valmiustasojen 
parantamiseen (eli että nykyisille esimiehille on valmiina seuraajat) ja 
kansallisuus- ja sukupuolijakaumien huomioimiseen. 

Tällä hetkellä suurin osa esimiehistä on Ruotsin tai Suomen 
kansalaisia. Tämä on luonnollista yhtiön taustat huomioiden ja koska 
pääkonttori sijaitsee Ruotsissa. Toimintamme laajentuessa 
maantieteellisesti tilanne on nyt kuitenkin muuttumassa. 

Sukupuolijakauma 
Yhtiön enemmistöomisteisissa toiminnoissa naisten osuus on 
noussut 42:sta 44 prosenttiin Telian ja Soneran vuoden 2002 lopussa 
tapahtuneen yhdistymisen jälkeen. Samaan aikaan naispuolisten 
ylempien johtajien osuus (ei hallituksen jäsenet) on noussut 18:sta 32 
prosenttiin. Lisätietoja on konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 32. 

Naisten osuus on suurin Kazakhstanissa ja Azerbaidžanissa 
(molemmissa 54 prosenttia), mutta merkittävästi pienempi Norjassa 
ja Kambodžassa (molemmissa 32 prosenttia).  

Henkilöstömäärän kehitys 

 

Kansallisuuksien jakauma vuonna 2008 

Ruotsi, 33 %

Baltian maat, 24 %

Suomi, 17 %

Euraasia, 15 %

Tanska, 6 %

Norja, 4 %

Muut, 1 %

 

Työntekijöiden sitoutuminen 
Yksi TeliaSoneran kuudesta painopistealueesta on kehittyminen 
maailmanluokan palveluyritykseksi. Katsomme työntekijöiden 
tyytyväisyyden olevan keskeinen palvelua parantava tekijä.  

TeliaSoneran Employee Commitment Score (ECS) -tutkimuksen 
mukaan työntekijöiden sitoutumisaste kasvoi vuonna 2008 ja nousi 
korkeimmalle tasolle sen jälkeen kun aloitimme mittaukset vuonna 
2004. Yhtiön tavoitteena on päästä tutkimuksessa 67 pisteeseen 
vuonna 2010.  

Työntekijöiden sitoutumisaste parani vuonna 2008 
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Korkea vertailutaso 71¹

Tavoite 2010 (67)

Teliasonera yhteensä

Matala vertailutaso 55¹

¹ Korkea ja matala vertailutaso 
viittaavat Euroopan 
televiestintäalan benchmark-
tutkimukseen  2006/2007, jonka 
mukaan 20 % vertailuryhmästä 
täytti korkean vertailutason ja
60 % matalan vertailutason.

 

Raportointi 
Seuraamme yritysvastuumme toteutumista tarkoin määritellyillä 
sisäisen raportoinnin järjestelmillä ja esittelemme tulokset ja 
edistysaskeleet vuosittain sähköisessä muodossa julkaistavassa 
yritysvastuuraportissa, joka on saatavilla verkkosivuiltamme 
osoitteesta www.teliasonera.fi. Laajennamme vähitellen 
yritysvastuuraportointiamme konsernin kokonaan omistamien 
yhtiöiden ulkopuolelle, ja vuonna 2008 mukaan tulivat jo 
enemmistöomisteiset yhtiöt. 

Raportointimme perustuu Global Reporting Initiative (GRI) 
-standardiin (www.globalreporting.org) ja sen televiestintäalaa 
koskevaan liitteeseen, ja julkaisemme GRI-indeksin 
verkkosivuillamme. 

Kansainväliset ohjeet  
TeliaSonera noudattaa seuraavia kansainvälisiä yritysvastuuta 
koskevia ohjeita:   
 YK:n Global Compact -aloite, http://www.globalcompact.org 

(ETNO-jäsenyyden kautta) 
 OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, 

http://www.oecd.org 
 ILO:n keskeiset yleissopimukset, http://www.ilo.org 
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Hallituksen toimintakertomus 

Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kriisistä ja 
maailmantalouden nopeasta laskusuhdanteesta huolimatta 
TeliaSoneran liikevaihto ja tulos paranivat vuonna 2008. 
Liikevaihto kasvoi 8 prosenttia 103,6 mrd. Ruotsin kruunuun ja 
nettotulos 6 prosenttia 21,4 mrd. kruunuun. 
Enemmistöomisteisissa yhtiöissä liittymämäärä kasvoi 
20 prosenttia ja oli 43 miljoonaa. Osakkuusyhtiöissä 
liittymämäärä kasvoi 16 prosenttia ja oli 91 miljoonaa. 

 
Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä pysyi lähes vuoden 
2007 tasolla ja oli 31,8 prosenttia. Absoluuttisesti mitattuna 
käyttökate kasvoi 6 prosenttia ja oli 33,0 mrd. kruunua.  

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 9 prosenttia ja oli 
30,0 mrd. kruunua, mikä johtui pääasiassa paremmasta 
käyttökatteesta ja osakkuusyhtiöiden edelleen parantuneista 
tuloksista. Euraasian toimintojen osuus TeliaSoneran liiketuloksesta 
kasvoi yli 45 prosenttiin (40 prosenttia vuonna 2007).  

Osakekohtainen tulos parani 7 prosenttia ja oli 4,23 kruunua.  
TeliaSonera muutti 1.1.2008 liiketoimintaorganisaatiotaan niin, 

että Integrated Enterprise Services erillisenä liiketoiminta-alueena 
lopetettiin, ja sen toiminnot raportoidaan nyt osana Mobility Services- 
ja Broadband Services -liiketoiminta-alueita sekä Muita toimintoja.  

TeliaSonera perusti Ruotsiin vuoden 2008 tammikuussa erillisen, 
kokonaan omistetun tytäryhtiön, TeliaSonera Skanova Access AB:n, 
joka vastaa televiestinnän verkkoinfrastruktuurista. Liiketoimen 
tarkoituksena on tehostaa yhtiön toimintaa ja lisätä markkinoiden 
luottamusta TeliaSoneraan tukkutuotteiden tarjoajana.  

TeliaSoneran hallitus hylkäsi vuoden 2008 kesäkuussa France 
Telecomin tekemän ei-sitovan alustavan tarjouksen, joka koski 
TeliaSoneran mahdollista ostoa. TeliaSoneran suurimmat 
osakkeenomistajat tukivat hallituksen hylkäyspäätöstä.  

Vuoden 2008 lokakuussa TeliaSonera jatkoi toimintansa 
laajentamista Euraasian kasvavilla matkaviestinmarkkinoilla 
ostamalla operaattorit Nepalista ja Kambodžasta.  

Yhtiön hallitus ehdottaa, että tavanomaisena osinkona maksetaan 
1,80 kruunua osakkeelta eli yhteensä 8,1 mrd. kruunua. 

Taloudellinen tulos 

 
MSEK, paitsi osakekohtainen tulos ja 
käyttökateprosentit 2008 2007

Muutos 
(%)

Liikevaihto 103 585 96 344 +8
Liiketoiminnan kulut (paitsi poistot ja 
arvonalennukset) 

-71 196 -66 803 +7

Poistot ja arvonalennukset -12 057 -11 704 +3
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -780 621
Tuotot osakkuus- ja yhteisyrityksistä 9 096 7 697 +18
Liiketulos 28 648 26 155 +10
Rahoitustuotot ja -kulut, netto -2 237 -904 +147
Tulos rahoituserien jälkeen 26 411 25 251 +5
Tuloverot -4 969 -4 953 +0
Nettotulos 21 442 20 298 +6
Jakautuminen: 

Emoyhtiön osakkeenomistajille 19 011 17 674 +8
Vähemmistölle 2 431 2 624 -7

Tulos/osake (kruunua)¹, ² 4,23 3,94 +7
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä² 32 954 31 021 +6

Käyttökate-% 31,8 32,2
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä² 30 041 27 478 +9

Liiketulos-% 29,0 28,5
 
¹ Käyttökate vastaa liiketulosta ennen poistoja ja arvonalennuksia ja ilman osakkuusyhtiöistä 
ja yhteisyrityksistä saatuja tuottoja.  
² Lisätietoja kertaluonteisista eristä on jäljempänä kohdassa ”Kertaluonteiset erät”. 

Liikevaihto 
Liikevaihto kasvoi 7,5 prosenttia 103 585 milj. kruunuun (96 344 milj. 
kruunua vuonna 2007). Orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa 
laskettuna nousi 3,9 prosenttiin (3,6). Yritysostoilla ja myynneillä oli 
1,5 prosentin ja valuuttakurssivaihteluilla 2,1 prosentin suuruinen 
positiivinen nettovaikutus liikevaihtoon. Noin puolet konsernin 
orgaanisesta kasvusta paikallisissa valuutoissa laskettuna oli peräisin 
Mobility Services -liiketoiminta-alueelta, etenkin Espanjasta, ja toinen 
puoli Euraasiasta. Vaikutuksen kumosi osittain se, että paikallisissa 
valuutoissa laskettuna orgaaninen liikevaihto Broadband Services 
-liiketoiminta-alueella laski. 

 

MSEK 2008 2007
Muutos 
(MSEK)

Muutos 
(%)

Orgaani-
nen 

muutos 
paikallis-

valuu-
toissa (%)

Mobility Services 48 673 45 115 +3 558 +8 +4
Broadband Services 44 943 44 478 +465 +1 -1
Eurasia 13 204 10 338 +2 866 +28 +20
Muut toiminnot 2 538 2 049 +489 +24 +12
Sisäisen myynnin 
eliminoinnit 

-5 773 -5 636 -137

Konserni 103 585 96 344 +7 241 +8 +4
 

Liittymämäärä kasvoi 19,9 miljoonalla ja oli 134,8 miljoonaa. 
Enemmistöomisteisissa yhtiöissä liittymämäärä nousi 
43,4 miljoonaan ja osakkuusyhtiöissä 91,4 miljoonaan. 

Kulut 
Kulut kasvoivat vuonna 2008 yhteensä 7,9 prosenttia suunnilleen 
liikevaihdon kasvun mukaisesti. 

 
 
Kulut 
MSEK 2008 2007

Muutos 
(MSEK)

Muutos
(%)

Ostetut tavarat ja palvelut -16 102 -17 271 +1 169 -7
Yhteenliittämis- ja verkkovierailukulut -16 663 -14 998 -1 665 +11
Verkkokapasiteetin kulut -4 602 -3 727 -875 +23
Vaihto-omaisuuden muutos -56 -81 +25 -31
Henkilöstökulut -15 056 -13 477 -1 579 +12
Markkinointikulut -7 423 -6 941 -482 +7
Muut kulut -11 294 -10 308 -986 +10
Yhteensä ilman poistoja ja 
arvonalennuksia 

-71 196 -66 803 -4 393 +7

Poistot ja arvonalennukset -12 057 -11 704 -353 +3
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -780 621 -1 401
Kulut yhteensä -84 033 -77 886 -6 147 +8

 
Tavaroita ja palveluja ostettiin vähemmän vuonna 2008 lähinnä sen 
vuoksi, että alihankinnan käyttö Broadband Services -liiketoiminta-
alueella väheni. Yhteenliittämis- ja verkkovierailukulut kasvoivat, mikä 
johtui pääasiassa Broadband Services -liiketoiminta-alueen 
kansainvälisen verkkokapasiteettiliiketoiminnan ja Eurasia-
liiketoiminta-alueen volyymikasvusta. Verkkokapasiteetin kulut 
nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla liikennemäärien kasvun 
seurauksena.  

Henkilöstökulut kasvoivat 12 prosenttia yritysostojen, 
palkankorotusten ja valuuttavaikutusten vuoksi, eivätkä etenkin 
Ruotsissa ja Suomessa toteutetut henkilöstövähennykset  täysin 
kompensoineet kulujen kasvua. Keskimääräinen henkilöstön 
lukumäärä nousi 5 prosenttia, niin että vuonna 2008 työntekijöitä oli 
keskimäärin 30 037, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 28 561.  

Markkinointikulut kasvoivat, kun kytkykauppaa ja myyntipalkkioita 
lisättiin vanhojen asiakkaiden säilyttämiseksi ja uusien hankkimiseksi 
etenkin Mobility Services -liiketoiminta-alueella Norjassa ja 
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Espanjassa sekä Eurasia-liiketoiminta-alueella. Muut kulut 
lisääntyivät pääasiassa IT-kulujen kasvun seurauksena. 

Poistot ja arvonalennukset kasvoivat lähinnä Eurasia-liiketoiminta-
alueen kasvun ja valuuttavaikutusten vuoksi. Vuoden 2007 lukuihin 
sisältyi 635 milj. kruunua Broadband Services -liiketoiminta-alueella 
tehtyjä arvonalennuksia, jotka liittyivät Suomen kiinteään 
liityntäverkkoon ja tiettyihin tuote- ja IT-alustoihin Ruotsissa. 

Liiketoiminnan muiden tuottojen ja kulujen nettoarvo jäi vuonna 
2008 negatiiviseksi, mikä johtui lähinnä noin 1 630 milj. kruunun 
suuruisista varauksista, jotka on kirjattu käynnissä olevia 
uudelleenjärjestelyjä varten. Vuonna 2007 vastaava arvo oli 
positiivinen, koska Ruotsin aiempiin yhteenliittämismaksuihin 
liittyneitä varauksia purettiin (varauksilla oli noin 653 milj. kruunun 
posiitivinen vaikutus liiketoiminnan muihin tuottoihin ja 118 milj. 
kruunun positiivinen vaikutus yhteenliittämiskuluihin). Lisätietoja on 
konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 9.  

Kannattavuus 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 32 954 milj. kruunuun 
(31 021 milj. kruunua vuonna 2007), mikä johtui liikevaihdon kasvusta 
ja kustannustehokkuuden paranemisesta Mobility Services 
-liiketoiminta-alueella sekä voimakkaana jatkuneesta kasvusta 
Eurasia-liiketoiminta-alueella. Käyttökateprosentti oli 31,8 (32,2). 
Mobility Services -liiketoiminta-alueella käyttökateprosentti parani 
viranomaissääntelyn kielteisistä vaikutuksista huolimatta. Broadband 
Services -liiketoiminta-alueella käyttökateprosentti laski, koska 
tuoterakenteen muutos jatkui ja koska edellisen vuoden lukuihin 
sisältyi yhteenliittämismaksuja varten tehtyjen varausten purkuja. 
Näitä vaikutuksia ei pystytty täysin kompensoimaan 
kustannustehokkuutta parantavilla toimilla. Myös Eurasia-
liiketoiminta-alueen käyttökateprosentti oli hieman aikaisempaa 
pienempi uusien markkinoiden kasvuun tehtyjen investointien vuoksi. 

 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 
MSEK 2008 2007

Muutos 
(MSEK)

Muutos 
(%)

Mobility Services 14 399 13 084 +1 315 +10
Broadband Services 11 922 12 821 -899 -7
Eurasia 6 553 5 255 +1 298 +25
Muut toiminnot 116 -161 +277
Eliminoinnit -36 22 -58
Konserni 32 954 31 021 +1 933 +6

 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 30 041 milj. kruunuun 
(27 478), koska käyttökate ennen kertaluonteisia eriä parani ja koska 
Venäjän ja Turkin osakkuusyhtiöiden tulososuudet kasvoivat. 
Venäjän ja Turkin kannattavan kasvun ansiosta osakkuusyhtiöiden 
tulososuudet kasvoivat 18 prosenttia 9 096 milj. kruunuun, vaikka 
vuonna 2007 osakkuusyhtiöiden tulososuuksiin sisältyi ”Muiden 
toimintojen” 631 milj. kruunun myyntivoitto ja Venäjän yhteensä 
240 milj. kruunun positiiviset kertaerät. 

 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 
MSEK 2008 2007

Muutos 
(MSEK)

Muutos 
(%)

Mobility Services 9 926 8 751 +1 175 +13
Broadband Services 6 684 7 515 -831 -11
Eurasia 13 731 10 883 +2 848 +26
Muut toiminnot -300 264 -564
Eliminoinnit 0 65 -65
Konserni 30 041 27 478 +2 563 +9

 
Rahoituserät olivat yhteensä -2 237 milj. kruunua (-904), josta 
-2 110 milj. kruunua (-1 174) liittyi nettokorkokuluihin. Nettovelan 
kasvu nosti korkokuluja huomattavasti, mutta kertaluonteisella 
viivästyskorkoerällä, joka liittyi Ruotsin aiemmista 
yhteenliittämismaksuista tehtyyn oikeuden päätökseen, oli 
rahoituseriin noin 290 milj. kruunun positiivinen vaikutus.  

Tuloverot olivat -4 969 milj. kruunua (-4 953). Efektiivinen veroaste 
laski 18,8 prosenttiin (19,6). Positiivisesti vaikuttaneet kertaerät 
laskivat veroastetta vuosina 2008 ja 2007. Ruotsin yritysverokannan 

alentaminen 28,0 prosentista 26,3 prosenttiin 1.1.2009 alkaen 
aiheutti Ruotsin toimintoja koskevien laskennallisten verosaamisten 
ja -velkojen uudelleenarvostuksen sekä tähän liittyvän positiivisesti 
vaikuttaneen noin 400 milj. kruunun kertaerän vuonna 2008. Uusia 
laskennallisia verosaamisia kirjattiin vuonna 2008 noin 650 milj. 
kruunun arvosta, ja ne koskivat Suomea, Alankomaita ja International 
Carrieria. (Vuonna 2007 uusia laskennallisia verosaamisia oli 
850 milj. kruunua, ja ne koskivat lähinnä Suomea.) 

Vähemmistön osuus tytäryhtiöistä oli 2 431 milj. kruunua (2 624), 
josta 1 705 milj. kruunua (1 895) liittyi Euraasian toimintoihin ja 
692 milj. kruunua (702) Broadband Services- ja Mobility Services 
-liiketoiminta-alueiden Baltian toimintoihin. 

Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus nousi 
19 011 milj. kruunuun (17 674) ja osakekohtainen tulos 
4,23 kruunuun (3,94).  

Sijoitetun pääoman tuotto oli 17,3 prosenttia (19,4) ja oman 
pääoman tuotto 17,2 prosenttia (18,6).  

Lisätietoja on konsernituloslaskelmassa ja konsernitilinpäätöksen 
liitetiedoissa. 

Kertaluonteiset erät 
Seuraavassa taulukossa on esitelty vuosien 2008 ja 2007 
kertaluonteiset erät. Nämä erät eivät sisälly yllä esitettyihin kohtiin 
”Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä” ja ”Liiketulos ennen 
kertaluonteisia eriä”, mutta ne ovat mukana TeliaSoneran ja 
yksittäisten liiketoiminta-alueiden kokonaistuloksissa. 

 
 
MSEK 2008 2007
Käyttökatteeseen sisältyvät -1 296 -688
Uudelleenjärjestelykulut, synergiaetujen 
toteutuskulut ym.: 

Mobility Services -397 -363
Broadband Services -1 194 -599
Muut toiminnot 295 142

Myyntivoitot: 
Broadband Services – 132

Poistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvät -97 -635
Arvonalennukset, nopeutetut poistot: 

Mobility Services 
Broadband Services 

-3
-94

–
-635

Tuottoihin osakkuus- ja yhteisyrityksistä 
sisältyvät 

– –

Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyvät 290 –
Viivästyskorkotulot 290 –
Yhteensä -1 103 -1 323

 
Käynnissä olevat uudelleenjärjestely- ja tehostamisohjelmat 
aiheuttivat vuosina 2007 ja 2008 huomattavia, pääasiassa Suomen ja 
Ruotsin toimintoihin liittyneitä toteutuskuluja ja varauksia, joiden 
vaikutus näkyi sekä Mobility Services- että Broadband Services 
-liiketoiminta-alueella. Vuonna 2007 Broadband Services 
-liiketoiminta-alueen tulokseen vaikuttivat myös Suomen kiinteään 
liityntäverkkoon ja tiettyihin Ruotsin tuote- ja IT-alustoihin liittyneet 
arvonalennukset. 

Lisätietoja uudelleenjärjestely- ja tehostamistoimista on 
konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 24. 

Muiden toimintojen kertaluonteisiin eriin vaikutti positiivisesti se, 
että tiettyihin vanhoihin, uudelleenjärjestelyjen kohteena oleviin 
kansainvälisiin verkkokapasiteettiliiketoimintoihin liittyviä varauksia 
purettiin. Vuonna 2008 purettiin 360 milj. kruunun suuruinen 
Ranskassa tehtyyn tappiolliseen vuokra- ja ylläpitosopimukseen 
liittynyt varaus sopimuksen kohteena olevan verkon myynnin takia. 
Vuonna 2007 purettiin uudelleenjärjestelyä varten tehtyjä varauksia 
155 milj. kruunun arvosta, koska uudeellenjärjestelytoimet sujuivatkin 
odotettua paremmin. 

Vertailukaudella eli vuonna 2007 myyntivoittoihin sisältyi 132 milj. 
kruunun voitto TeliaSonera International Carrierin Britannian verkon 
osan myynnistä. Tele2:lta vuonna 2008 saadut 290 milj. kruunun 
viivästyskorkotulot liittyivät Ruotsin aiempia yhteenliittämismaksuja 
koskeneeseen oikeuden päätökseen. 
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Tehostamistoimet 

Voimakkaat tehostamistoimet ovat välttämättömiä, jotta TeliaSonera 
pystyisi jatkamaan tuoterakenteen muutosta investoimalla 
matkaviestinpalveluihin ja IP-pohjaisiin palveluihin. Pääasiassa 
Ruotsin ja Suomen liiketoiminnoissa vuosina 2008 ja 2009 
toteutettavilla tehostamistoimilla arvioidaan saavutettavan yhteensä 
noin 5 mrd. kruunun vuotuiset bruttosäästöt vuoden 2007 
kustannusrakenteeseen verrattuna. 

Hieman yli puolet näistä tehostamistoimista toteutettiin vuonna 
2008, ja loput toteutetaan vuonna 2009. Tehostamistoimien 
aiheuttaman työntekijämäärän vähennyksen odotetaan olevan 
yhteensä noin 2 900, josta noin kaksi kolmasosaa Ruotsista ja yksi 
kolmasosa Suomesta. Näihin liittyvien kertaluonteisina kirjattavien 
uudelleenjärjestelykustannusten arvioidaan olevan alle 3 mrd. 
kruunua, josta noin 1,6 mrd. kruunua kirjattiin vuodelle 2008. 

Käynnissä olevilla tehostamistoimilla saavutettiin vuonna 2008 
noin 2 mrd. kruunun bruttosäästöt vuoden 2007 
kustannusrakenteeseen verrattuna.  

Vuoden 2008 loppuun mennessä 270 työntekijää oli hyväksynyt 
varhaiseläkkeelle siirtymisen ja 1 064 työntekijää oli sopinut siirrosta 
joko Ruotsin uudelleensijoitusyksikköön tai Suomen 
osaajakeskukseen. TeliaSonera ilmoitti vuoden 2009 tammikuussa 
uusista henkilöstövähennyksistä (ks. kohta ”Vuoden 2008 lopun 
jälkeiset olennaiset tapahtumat”). 

Kehitysnäkymät 

Paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihdon, jossa ei ole 
huomioitu yritysostoja, odotetaan kasvavan vuonna 2009 verrattuna 
vuoteen 2008. Valuuttakurssivaihtelut saattavat enenevässä määrin 
vaikuttaa Ruotsin kruunuissa raportoitaviin lukuihin. 

TeliaSonera jatkaa panostuksiaan tulevaan kasvuun sekä 
verkkojensa ja palvelujensa korkeaan laatuun, vaikka tarkoituksena 
onkin pitää säästötoimien kohteena oleva kustannusrakenne vuonna 
2009 muuttumattomana edellisvuoden 33,8 mrd. kruunuun 
verrattuna. Tavoitteena on säilyttää vuoden 2009 käyttökateprosentti 
ennen kertaluonteisia eriä vuoden 2008 tasolla.  

Investoinnit laajakaistan ja matkaviestinnän kapasiteettiin sekä 
yhtiön ostamien liiketoimintojen verkkolaajennuksiin tulevat 
jatkumaan, mikä lisää käyttöomaisuusinvestointeja. 
Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan jäävän vuonna 2009 jonkin 
verran pienemmiksi suhteessa liikevaihtoon kuin vuonna 2008.  

Osingot 

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 jaetaan 
tavanomaisena osinkona 1,80 kruunua (1,80 kruunua vuodelta 2007) 
osakkeelta eli yhteensä 8,1 mrd. kruunua, mikä on 43 prosenttia 
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta nettotuloksesta.  

TeliaSoneran osingonjakopolitiikan mukaisesti yhtiö tavoittelee 
vakaaseen investointiluokkaan kuuluvaa pitkäaikaista luottoluokitusta 
(välillä A– ja BBB+, Standard & Poor’sin luokitus). Näin halutaan 
turvata yhtiölle strategisesti tärkeä rahoituksellinen joustavuus 
investoitaessa orgaaniseen ja yritysostojen kautta tapahtuvaan 
kasvuun. Yhtiön tulee jakaa tavanomaisina osinkoina vähintään 
40 prosenttia emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta 
nettotuloksesta. Lisäksi ylimääräinen pääoma palautetaan 
osakkeenomistajille hallituksen otettua huomioon yhtiön käteisvarat, 
kassavirtaennusteet ja keskipitkän aikavälin investointisuunnitelmat 
sekä tilanteen pääomamarkkinoilla. 

Hallitus ei esitä yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 jaettaisiin 
ylimääräisiä osinkoja. Vuodelta 2007 osakkeenomistajille palautettiin 
ylimääräistä pääomaa ylimääräisenä osinkona 2,20 kruunua 
osakkeelta, yhteensä 9,9 mrd. kruunua. 

Yhtiön hallitus on arvioinut ehdotetun osingon perusteluja Ruotsin 
osakeyhtiölain 18. luvun 4. pykälän mukaisesti. Yhtiön hallituksen 
arvio on seuraava: 
 

 Emoyhtiön sidottu oma pääoma ja konsernin emoyhtiön 
osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä ovat 
ehdotuksen mukaisen voitonjaon jälkeen riittävät emoyhtiön ja 
konsernin liiketoiminnan laajuuteen nähden. 

 Ehdotettu osinko ei vaaranna emoyhtiön tai konsernin kykyä 
tehdä tarpeelliseksi katsottuja investointeja. 

 Ehdotus on yhdenmukainen sen vakiintuneen käytännön 
mukaan tehdyn kassavirtaennusteen kanssa, jonka perusteella 
emoyhtiön ja konsernin oletetaan pystyvän hallitsemaan 
odottamattomia tapahtumia ja kassavirtojen tilapäisiä 
vaihteluita kohtuullisessa määrin.  
 

Yhtiön hallituksen täydellinen lausunto sisällytetään yhtiökokouksen 
asiakirjoihin.  

Ks. myös kohta ”Voitonjakoehdotus”. 
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Katsaus liiketoiminta-alueisiin 

TeliaSonera muutti 1.1.2008 liiketoimintaorganisaatiotaan niin, että 
Integrated Enterprise Services erillisenä liiketoiminta-alueena 
lopetettiin, ja sen toiminnot raportoidaan nyt osana Mobility Services- 
ja Broadband Services -liiketoiminta-alueita sekä Muita toimintoja.  

Kasvua ja parempia katetasoja Mobility Services 
-liiketoiminta-alueella 
Matkaviestinmarkkinoiden volyymikasvu jatkui, ja 
matkaviestinlaitteiden, kuten liikkuvan laajakaistan ja Apple iPhone 
3G:n, kysyntä kasvoi voimakkaasti. Kova kilpailu ja 
viranomaissääntely aiheuttivat edelleen hintapaineita kaikilla 
markkina-alueilla. Alan investointeihin vaikutti edelleen langattomien 
datapalvelujen vaatimien suurten verkkonopeuksien kysynnän kasvu. 

 
 
MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 2008 2007

Muutos 
(%)

Liikevaihto 48 673 45 115 +8
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 14 399 13 084 +10

Käyttökate-% 29,6 29,0
Liiketulos 9 526 8 386 +14
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 9 926 8 751 +13
Käyttöomaisuusinvestoinnit 4 467 4 168 +7
Liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö 
(MoU) (min) 

195 190 +3

Liittymän keskimääräinen kuukausituotto 
(ARPU, blended) (SEK) 

223 230 -3

Asiakasvaihtuvuus (Churn, blended) (%) 27 28
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 15 900 14 501 +10
Työntekijöitä kauden lopussa 8 339 8 052 +4
Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteesta www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa 

 
Liikevaihto kasvoi 7,9 prosenttia 48 673 milj. kruunuun (45 115). 
Orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa laskettuna oli 
4,4 prosenttia, ja yli kaksi kolmasosaa kasvusta oli peräisin 
Espanjasta. Valuuttakurssivaihteluilla oli 2,4 prosentin suuruinen 
positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Liikevaihtoa kasvattivat liittymien 
kokonaismäärän kasvu ja liikkuvan laajakaistan sekä puhe- ja 
datapalvelujen käytön lisääntyminen. Useimmilla markkina-alueilla 
liikevaihdon kasvu kompensoi viranomaissääntelyn vaikutukset muun 
muassa yhteenliittämis- ja verkkovierailumaksuihin. 

Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa laskettuna johtui 
pääasiassa voimakkaasta liittymämäärän kasvusta Espanjassa sekä 
palvelujen käytön ja liittymämäärän kasvun jatkumisesta Ruotsissa. 
Liikevaihtoa paransivat myös Call me -yhtiön (entiseltä nimeltään 
debitel) asiakkaiden onnistunut siirtyminen ja tuoterakenteen 
parantuminen Tanskassa sekä ComHousen muuttuminen 
tytäryhtiöksi Norjassa. Talouskehityksen heikentyminen vaikutti 
laitemyyntiin Latviassa ja Virossa. Tuottojen pieneneminen näissä 
maissa johtui kuitenkin pääasiassa hintojen laskusta ja Virossa myös 
yhteenliittämismaksujen alenemisesta. 

TeliaSoneran muilta matkaviestinoperaattoreilta saamat 
yhteenliittämismaksut laskivat vuoden aikana Ruotsissa 22 prosenttia 
ja Norjassa ja Tanskassa 14 prosenttia. Suomessa maksut laskivat 
23 prosenttia 1.1.2008 ja edelleen 4 prosenttia 1.1.2009.  

Norjassa alennettiin 1.7.2008 yhteenliittämismaksuja ja 
yhdenmukaistettiin hintoja Telenorin kanssa. Näillä muutoksilla ja 
Network Norwayn kanssa solmitun kansallisen 
verkkovierailusopimuksen menettämisellä on vuositasolla yhteensä 
noin 600 milj. kruunun negatiivinen vaikutus liikevaihtoon vuoden 
2008 neljännestä vuosineljänneksestä alkaen. 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 14 399 milj. kruunuun 
(13 084), ja käyttökateprosentti nousi 29,6:een (29,0). Käyttökatteen 
kasvuun vaikuttivat pääasiassa liikevaihdon kasvu ja 
kustannustehokkuuden parantuminen. Pohjoismaiden ja Baltian 
markkinoiden muuttuneilla yhteenliittämismaksuilla oli noin 630 milj. 
kruunun suuruinen negatiivinen nettovaikutus käyttökatteeseen. 

Ruotsissa käyttökate nousi 4 949 milj. kruunuun (4 827). Vuonna 
2007 käyttökatteeseen vaikutti positiivisesti aiempiin 
yhteenliittämismaksuihin liittyneiden, 325 milj. kruunun suuruisten 
varausten purku.  

Tanskassa käyttökate nousi 1 374 milj. kruunuun (841). 
Tanskassa käyttökateprosentti nousi lähinnä paremman 
tuoterakenteen ja Call me -yhtiön asiakkaiden onnistuneen 
siirtymisen tuloksena. Vuonna 2007 käyttökatteeseen sisältyi 
tasearvojen korjauksiin liittyneitä negatiivisesti vaikuttaneita kertaeriä 
160 milj. kruunun arvosta.  

Liettuassa ja Latviassa kustannusten aleneminen ei täysin 
kompensoinut hintapaineita. Virossa yhteenliittämis- ja 
verkkovierailukustannusten alentuminen sekä alhaisella katteella 
myytävien laitteiden myynnin lasku nostivat käyttökateprosentin 
38,1 prosenttiin (34,9). 

Espanjassa käyttökate koheni -1 269 milj. kruunuun (-1 443) 
huolimatta 100 milj. kruunun suuruisesta, vuodelle 2008 ajoittuneesta 
kertaluonteisesta kulusta, joka liittyi vanhan kansallisen 
verkkovierailusopimuksen irtisanomiseen. Espanjan toimintojen 
tulevaisuutta koskevia eri vaihtoehtoja harkitaan.  

Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 4 467 milj. kruunuun 
(4 168). Kasvuun vaikutti lähinnä 563 milj. kruunun kertasuoritus 
2,6 GHz:n taajuutta koskevasta toimiluvasta Ruotsissa. Muihin 
käyttöomaisuusinvestointeihin sisältyi edelleen verkon peittoalueen 
parantamiseen ja kapasiteettiin tehtyjä investointeja, liikkuvan 
laajakaistan kapasiteetin päivitys ja rakentaminen mukaan lukien. 
Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 9,2 prosenttia (9,2) liikevaihdosta. 

 
 
MSEK, paitsi käyttökateprosentit 
ja muutokset 2008 2007

Muutos 
(%)

Liikevaihto 48 673 45 115 +8
josta Ruotsin osuus 13 334 12 905 +3
josta Suomen osuus 9 917 9 786 +1
josta Norjan osuus 9 433 9 001 +5
josta Tanskan osuus 6 845 6 138 +12
josta Liettuan osuus 2 722 2 484 +10
josta Latvian osuus 2 635 2 654 -1
josta Viron osuus 2 262 2 305 -2
josta Espanjan osuus 2 050 589 +248

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 14 399 13 084 +10
Kokonaiskäyttökate-% 29,6 29,0
Käyttökate-%, Ruotsi 37,1 37,4
Käyttökate-%, Suomi 31,0 29,4
Käyttökate-%, Norja 35,3 34,1
Käyttökate-%, Tanska 20,1 13,7
Käyttökate-%, Liettua 34,6 36,8
Käyttökate-%, Latvia 43,0 45,2
Käyttökate-%, Viro 38,1 34,9
Käyttökate-%, Espanja neg neg

 

Broadband Services -liiketoiminta-alueen haastava 
siirtymävaihe jatkui 
Yleinen hintojen lasku näkyi kaikilla markkina-alueilla, ja siirtyminen 
pois perinteisistä kiinteän verkon puhepalveluista jatkui edelleen. 
Markkinoiden täyttyminen, kilpailu ja liikkuvan laajakaistan 
markkinointitoimet vaikuttivat DSL-liittymätiheyden kasvuun. 
Investointeja suunnattiin runko- ja siirtoverkkoihin, jotta voidaan tukea 
suurempaa kaistanleveyttä vaativia palveluja, kuten IPTV:tä ja 
laajakaistaa. 
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MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 2008 2007

Muutos 
(%)

Liikevaihto 44 943 44 478 +1
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 11 922 12 821 -7

Käyttökate-% 26,5 28,8
Liiketulos 5 396 6 413 -16
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 6 684 7 515 -11
Käyttöomaisuusinvestoinnit 5 934 5 722 +4
Laajakaistaliittymän keskimääräinen 
kuukausituotto (ARPU) (SEK) 

274 270 +1

Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 
Laajakaista 2 434 2 326 +5
Kiinteän verkon puhepalvelut 5 806 6 218 -7
Osakkuusyhtiöt yhteensä 777 757 +3

Työntekijöitä kauden lopussa 16 171 17 294 -6
Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteesta www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa 

 
Liikevaihto kasvoi 1,0 prosenttia 44 943 milj. kruunuun (44 478). 
Orgaaninen liikevaihto laski 0,8 prosenttia paikallisissa valuutoissa 
laskettuna, mihin vaikutti etenkin kiinteän verkon puhepalvelujen 
liikevaihdon edelleen jatkunut lasku Ruotsissa. 
Valuuttakurssivaihteluilla oli 1,5 prosentin suuruinen positiivinen 
vaikutus liikevaihtoon. Kruunuissa laskettuna liikevaihto kasvoi 
kaikilla markkina-alueilla lukuun ottamatta Ruotsia. Liikevaihdon 
kasvuun vaikuttivat kansainvälisen verkkokapasiteettiliiketoiminnan 
tukkumyynnin positiivinen kehitys ja DLG-Telen osto Tanskassa.  

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 11 922 milj. kruunuun 
(12 821), ja käyttökateprosentti laski 26,5:een (28,8). 
Kustannustehokkuutta parantavat toimet eivät riittäneet 
kompensoimaan muuttuneen tuottorakenteen vaikutusta. Vuonna 
2007 käyttökatteeseen vaikutti positiivisesti myös joukko kertaeriä, 
joiden nettoarvo oli 200 milj. kruunua. Negatiivisesti 
käyttökateprosenttiin vaikutti tuottorakenteen muutos kansainvälisen 
verkkokapasiteettiliiketoiminnan ja IP-pohjaisten palvelujen, kuten 
TV-palvelujen, tuotteiden korvatessa perinteisiä kiinteän verkon 
puhepalveluja. Perinteisiin kiinteän verkon puhepalveluihin verrattuna 
näiden palveluiden katteet ja keskimääräinen kuukausituotto ovat 
pienemmät.  

Vuonna 2007 käyttökatteeseen vaikutti positiivisesti Ruotsin 
aiempiin yhteenliittämismaksuihin liittyneiden, 446 milj. kruunun 
suuruisten varausten purku. Samana vuonna käyttökatteeseen 
vaikuttivat negatiivisesti 130 milj. kruunun suuruiset Ruotsin 
myrskyvahinkoihin liittyneet kustannukset ja 120 milj. kruunun 
suuruinen varaus, joka tehtiin tukkumyynnin muuttuneen LLUB-
hinnoittelun takia. 

Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 5 934 milj. kruunua (5 722). 
Laajakaista-alustoihin ja yhteiseen infrastruktuuriin, kuten runko- ja 
siirtoverkkoihin, investoitiin edelleen. Käyttöomaisuusinvestoinnit 
olivat 13,2 prosenttia (12,9) liikevaihdosta. 

 
 
MSEK, paitsi käyttökateprosentit 
ja muutokset 2008 2007

Muutos 
(%)

Liikevaihto 44 943 44 478 +1
josta Ruotsin osuus 19 536 20 343 -4
josta Suomen osuus 7 736 7 598 +2
josta Norjan osuus 913 891 +2
josta Tanskan osuus 2 352 1 998 +18
josta Liettuan osuus 2 302 2 124 +8
josta Viron osuus 2 163 1 926 +12
josta tukkumyynnin osuus 11 302 10 495 +8

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 11 922 12 821 -7
Kokonaiskäyttökate-% 26,5 28,8
Käyttökate-%, Ruotsi 27,6 31,1
Käyttökate-%, Suomi 21,7 23,4
Käyttökate-%, Norja 20,0 22,1
Käyttökate-%, Tanska 4,4 12,1
Käyttökate-%, Liettua 42,7 43,9
Käyttökate-%, Viro 26,7 24,4
Käyttökate-%, tukkumyynti 26,7 27,5

 

Markkina-asemat vahvistuivat Eurasia-liiketoiminta-
alueella 
Liiketoiminta-alueen volyymikasvu jatkui hyvänä. Viranomaissääntely, 
liittymätiheyden kasvu ja kilpailun lisääntyminen kuitenkin aiheuttivat 
paineita hintoihin ja käyttökatteisiin. Lisäksi nykyinen taloudellinen 
epävarmuus vaikeuttaa tulevaisuuden arviointia. Myös 
valuuttakurssivaihtelut voivat vaikuttaa epäedullisesti tuottoihin ja 
katteisiin. 

TeliaSonera säilytti markkinajohtajuuden Kazakstanissa ja 
Azerbaidžanissa, vahvisti asemaansa ja saavutti 
markkinajohtajuuden Tadžikistanissa ja Georgiassa ja säilytti 
asemansa kaikilla muilla markkina-alueilla. 

TeliaSonera jatkoi laajenemistaan Euraasian kasvaville 
matkaviestinmarkkinoille ostamalla operaattorit Nepalissa ja 
Kambodžassa lokakuussa 2008.  

 
 
MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 2008 2007

Muutos 
(%)

Liikevaihto 13 204 10 338 +28
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 6 553 5 255 +25

Käyttökate-% 49,6 50,8
Tuotot osakkuusyhtiöistä  

Venäjä 5 070 4 181 +21
Turkki 3 991 2 725 +46

Liiketulos 13 731 10 883 +26
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 13 731 10 883 +26
Käyttöomaisuusinvestoinnit 4 595 3 114 +48
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa  

Tytäryhtiöt 18 416 12 147 +52
Osakkuusyhtiöt 90 558 78 056 +16

Työntekijöitä kauden lopussa 4 780 3 862 +24
Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteesta www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa 

Konsolidoidut toiminnot 
Liikevaihto kasvoi 27,7 prosenttia ja oli 13 204 milj. kruunua (10 338). 
Liikevaihto kasvoi kaikilla markkina-alueilla. Orgaaninen kasvu 
paikallisissa valuutoissa laskettuna oli 20,3 prosenttia, josta puolet 
liittyi Kazakstanin ja neljäsosa Azerbaidžanin toimintoihin. 
Uzbekistanin ja Tadžikistanin liiketoimintojen ostoilla (yhtiöt on 
konsolidoitu 1.7.2007 alkaen) sekä Nepalin ja Kambodžan 
liiketoimintojen ostoilla (yhtiöt on konsolidoitu 1.10.2008 alkaen) oli 
5,1 prosentin suuruinen positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
Valuuttakurssivaihteluilla oli liikevaihtoon 2,3 prosentin suuruinen 
positiivinen vaikutus.  

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 25 prosenttia 
6 553 milj. kruunuun (5 255) korkeamman liikevaihdon seurauksena. 
Käyttökateprosentti aleni 49,6 prosenttiin (50,8) keskimääräisen 
minuuttikohtaisen tuoton laskun ja verkko- sekä myynti- ja 
markkinointikustannusten kasvun takia. Lisäksi inflaatio nosti etenkin 
palkka-, vuokra- ja energiakustannuksia. 

Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 4 595 milj. kruunuun 
(3 114). Tähän vaikuttivat investoinnit lisäkapasiteettiin sekä verkon 
peittoalueen parantamiseen ja verkkojen korkean laadun 
säilyttämiseen erityisesti Uzbekistanissa ja Tadžikistanissa. 
Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 34,8 prosenttia (30,1) 
liikevaihdosta. 
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MSEK, paitsi muutokset 2008 2007

Muutos 
(%)

Liikevaihto 13 204 10 338 +28
josta Kazakstanin osuus 6 673 5 582 +20
josta Azerbaidžanin osuus 3 563 2 958 +20
josta Uzbekistanin osuus 496 139 +257
josta Tadžikistanin osuus 516 184 +180
josta Georgian osuus 1 393 1 123 +24
josta Moldovan osuus 420 365 +15
josta Nepalin osuus 158 –
josta Kambodžan osuus 10 –

Osakkuusyhtiöt – Venäjä 
Venäjällä MegaFon (TeliaSoneran omistusosuus 43,8 prosenttia) 
jatkoi vahvaa tuloskehitystään ja kasvatti liittymämääräänsä 
7,9 miljoonalla 43,6 miljoonaan. MegaFon kasvatti liittymien määrällä 
laskettua markkinaosuuttaan 20 prosentista 23 prosenttiin. Venäjän 
matkaviestinmarkkinoiden volyymi ja liikevaihto kasvoivat edelleen 
voimakkaasti.  

TeliaSoneran Venäjältä saamat tuotot kasvoivat 5 070 milj. 
kruunuun (4 181) MegaFonin liikevaihdon ja tuloksen voimakkaana 
jatkuneen kasvun ansiosta. Telecominvestin Petersburg Transit 
Telecom -yhtiön myynnistä saatu myyntivoitto ja MegaFonin 
vanhojen laitteiden arvonalennusten osittainen peruutus vaikuttivat 
vuoden 2007 tulokseen positiivisesti 240 milj. kruunun verran. 
Venäjän rupla pysyi keskimäärin vakaana Ruotsin kruunuun nähden. 

Osakkuusyhtiöt – Turkki 
Turkissa Turkcell (TeliaSoneran omistusosuus 37,3 prosenttia; tiedot 
ilmoitetaan yhden neljänneksen viiveellä) kasvatti liittymämääräänsä 
1,5 miljoonalla 36,3 miljoonaan, mihin vaikuttivat houkutteleva 
hinnoittelu, myyntikanavien tehokkuuden paraneminen, 
jälleenmyyjien kannustejärjestelmä ja meneillään olevien 
kampanjoiden positiivisena jatkunut vaikutus. Ukrainassa 
liittymämäärä kasvoi 3,1 miljoonalla ja oli 10,7 miljoonaa. 

TeliaSoneran Turkista saamat tuotot kohosivat 3 991 milj. 
kruunuun (2 725). Turkin liira pysyi keskimäärin vakaana Ruotsin 
kruunuun nähden.  

Turkcell jakoi vuonna 2008 osakkeenomistajilleen osinkona 
yhteensä 649 milj. Turkin liiraa (2,9 mrd. kruunua), mikä oli 
50 prosenttia tilikauden 2007 jakokelpoisesta tuloksesta. 
TeliaSoneran osuus oli noin 1,1 mrd. kruunua (1,0). 

Turkcell ilmoitti vuoden 2008 elokuussa ostaneensa 80 prosenttia 
Valko-Venäjän kolmanneksi suurimman matkaviestinoperaattorin 
BeST:n (toimii nykyään Life-brändillä) osakkeista. 

Muut toiminnot 
 

MSEK, paitsi muutokset 2008 2007
Muutos 

(%)
Liikevaihto 2 538 2 049 +24
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 116 -161
Tuotot osakkuusyhtiöistä 6 740
Liiketulos -5 406
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä -300 264
Käyttöomaisuusinvestoinnit 795 527 +51
Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteesta www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa 
 

Muiden toimintojen liikevaihdon kasvuun vaikuttivat lähinnä 
Avansysin yhdistäminen Other Business Services 
-liiketoimintayksikköön ja TeliaSonera Holdingin hyvä kehitys. 

Vuonna 2007 osakkuusyhtiöiden tulososuuksiin (ja liiketulokseen) 
vaikutti positiivisesti Telefos-osakkuusyhtiön myymästä Eltel-yhtiöstä 
saatu 631 milj. kruunun myyntivoitto. 

 
 
 

Taloudellinen asema, maksuvalmius ja 
pääomavarat 

Tase 
 

MSEK 2008 2007
Muutos 
(MSEK)

Muutos 
(%)

Vastaavaa 
Liikearvo ja muut aineettomat 
hyödykkeet 

100 968 83 909 +17 059 +20

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 61 946 52 602 +9 344 +18
Osakkuus- ja yhteisyritysosuudet, 
laskennalliset verosaamiset ja muut 
pitkäaikaiset varat 

62 265 48 633 +13 632 +28

Pitkäaikaiset varat yhteensä 225 179 185 144 +40 035 +22
Vaihto- ja rahoitusomaisuus (paitsi 
kassavarat) 

27 254 23 750 +3 504 +15

Kassavarat 11 826 7 802 +4 024 +52
Lyhytaikaiset varat yhteensä 39 080 31 552 +7 528 +24
Myytävänä olevat pitkäaikaiset 
omaisuuserät 

27 6 +21 +350

Vastaavaa yhteensä 264 286 216 702 +47 584 +22
 
Vastattavaa 
Oma pääoma 130 387 117 274 +13 113 +11
Vähemmistön osuus 11 061 9 783 +1 278 +13
Oma pääoma yhteensä 141 448 127 057 +14 391 +11
Pitkäaikaiset lainat 54 178 41 030 +13 148 +32
Muut pitkäaikaiset velat 27 159 19 114 +8 045 +42
Pitkäaikainen vieras pääoma 
yhteensä 

81 337 60 144 +21 193 +35

Lyhytaikaiset lainat 11 621 2 549 +9 072 +356
Muut lyhytaikaiset velat 29 880 26 952 +2 928 +11
Lyhytaikainen vieras pääoma 
yhteensä 

41 501 29 501 +12 000 +41

Vastattavaa yhteensä 264 286 216 702 +47 584 +22
 

Tase-erät kasvoivat kauttaaltaan vuonna 2008, kun Ruotsin kruunu 
heikkeni suhteessa useimpiin muihin valuuttoihin ja Ruotsin 
ulkopuoliset tytäryhtiöt muunnettiin kruunuiksi korkeammilla 
vaihtokursseilla. Lähes puolet taseen loppusumman kasvusta johtui 
valuuttakurssieroista. 

Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet lisääntyivät vuonna 
2008, mikä johtui pääasiassa Nepalin ja Kambodžan toimintojen 
ostosta (4,4 mrd. kruunua), Azertelin vähemmistöosuutta koskevan 
myyntioption myöntämisestä (3,6 mrd. kruunua) ja 
valuuttavaikutuksista (8,3 mrd. kruunua).  

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä kasvoi 
käyttöomaisuusinvestointien ja yritysostojen sekä 4,8 mrd. kruunun 
positiivisten valuuttakurssierojen vaikutuksesta, mutta poistot 
kumosivat osan kasvusta.  

Osakkuus- ja yhteisyritysten tasearvo kasvoi tulososuuksien 
(9,1 mrd. kruunua) johdosta, mutta osakkuusyhtiöiden, lähinnä 
Turkcellin, maksamat osingot (1,4 mrd. kruunua) ja negatiiviset 
valuuttakurssierot (1,5 mrd. kruunua) kumosivat osittain tämän 
vaikutuksen.  

Sekä laskennalliset verosaamiset että verovelat kasvoivat 
valuuttavaikutusten vuoksi. Laskennallisia verosaamisia myös 
vähennettiin verosaatavia hyödyntämällä, mutta vaikutuksen kumosi 
osittain uusien, 650 milj. kruunun suuruisten saatavien kirjaaminen. 
Ruotsin laskennallisia verovelkoja vähensi osittain Ruotsin 
verokannan muuttuminen. Laskennallisten verosaamisten nettoarvo 
pieneni 1,9 mrd. kruunuun (2,4). 

Muut pitkäaikaiset sijoitukset lisääntyivät, mikä oli seurausta 
lähinnä koronvaihtosopimusten ja valuuttamääräisten 
koronvaihtosopimusten suojausten kasvaneesta positiivisesta 
vaikutuksesta (3,8 mrd.kruunua), Azercellin yksityistämisen 
yhteydessä kirjatuista pitkäaikaisista saatavista (0,8 mrd. kruunua) 
sekä valuuttavaikutuksista.   

Käyttöpääoman nettomäärä (vaihto-omaisuus ja korottomat 
saatavat, joista on vähennetty korottomat velat) säilyi negatiivisena ja 
oli –4,1 mrd. kruunua (–4,3 mrd. kruunua vuonna 2007). Liikevaihdon 
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kasvun ja yritysostojen käyttöpääomaa lisäävät vaikutukset 
kumoutuivat liiketoiminnan kulujen kasvun ja ajoitusvaikutusten 
vuoksi.  

Oma pääoma kasvoi 130,4 mrd. kruunuun, mihin vaikuttivat 
osakkeenomistajille kuuluva 19,0 mrd. kruunun osuus nettotuloksesta 
ja 12,4 mrd. kruunun suuruiset positiiviset valuuttakurssivaikutukset. 
Kasvun kumosivat osittain 18,0 mrd. kruunun osingot, jotka 
maksettiin osakkeenomistajille vuoden 2008 huhtikuussa. 
Ehdotettujen osinkojen mukaisesti oikaistu omavaraisuusaste pysyi 
vakaana ja oli 50,5 prosenttia (50,3). Lisätietoja 
konsernitilinpäätöksen kohdassa ”Konsernin oman pääoman 
muutokset”.  

Nettovelka kasvoi 34,2 mrd. kruunusta 48,6 mrd. kruunuun. Tämä 
johtui maksetuista osingoista, yritysostoihin käytetyistä rahavaroista 
ja valuuttavaikutuksista, jotka vapaa kassavirta kompensoi vain 
osittain. Nettovelkaantumisaste kohosi 36,5 prosenttiin (31,3).  

Muut pitkäaikaiset velat kasvoivat, mihin vaikuttivat lähinnä 
laskennallisten verovelkojen kasvu (1,7 mrd. kruunua), Azertelin 
vähemmistöosuutta koskevaa myyntioptiota varten kirjattu velka 
(5,0 mrd. kruunua) sekä valuuttakurssierot (1,6 mrd. kruunua). 

Lisätietoja on konsernitaseessa ja konsernitilinpäätöksen 
liitetiedoissa.  

Kassavirrat 
 

MSEK  2008 2007
Muutos
(MSEK)

Muutos 
(%)

Liiketoiminnan kassavirta 27 086 26 529 +557 +2
Maksetut käyttöomaisuusinvestoinnit -15 758 -13 525 -2 233 +17
Vapaa kassavirta 11 328 13 004 -1 676 -13
Muiden investointien kassavirta -3 876 -2 180 -1 696 +78
Kassavirta ennen rahoitusta 7 452 10 824 -3 372 -31
Rahoituksen kassavirta -4 359 -14 726 +10 367 -70
Kassavarat kauden alussa 7 802 11 603 -3 801 -33
Kauden nettokassavirta 3 093 -3 902 +6 995
Valuuttakurssierot 931 101 +830
Kassavarat kauden lopussa 11 826 7 802 +4 024 +52

 
Liiketoiminnan kassavirta kasvoi hieman vuonna 2008. Kassavirtaan 
vaikuttivat positiivisesti parantunut käyttökate ja pienemmät 
veromaksut, ja negatiivisesti siihen vaikuttivat suuremmat 
rahoituskulut ja osakkuusyhtiöistä saatujen osinkojen väheneminen. 
Vuonna 2007 liiketoiminnan kassavirtaan sisältyi noin 1,4 mrd. 
kruunun arvosta Telefos- ja Overseas Telecom -osakkuusyhtiöiden 
jakamia kertaluonteisia osinkoja.  

Maksetut käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat merkittävästi 
vuonna 2008. Niiden tuloksena vapaa kassavirta (liiketoiminnan 
kassavirta vähennettynä käyttöomaisuusinvestointien määrällä) 
pieneni 13 prosenttia vuonna 2008.  

Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 15,8 mrd. kruunuun 
(13,5 mrd. kruunua vuonna 2007) ja niiden osuus liikevaihdosta 
15,2 prosenttiin (14,0). Tähän vaikuttivat pääasiassa Ruotsin 4G-
toimiluvan osto Mobility Services -liiketoiminta-alueella, lisääntyneet 
verkkokapasiteetti-investoinnit kauttakulkuverkoissa tapahtuvan 
matkaviestinliikenteen kasvun tukemiseksi Broadband Services 
-liiketoiminta-alueella sekä investoinnit kapasiteettiin, peittoalueeseen 
ja palvelun laatuun Eurasia-liiketoiminta-alueella ja varsinkin 
Uzbekistanissa. 

Muiden investointien kassavirtaan sisältyvät yritysostot, 
yritysmyynnit, lainasaamisten ja lyhytaikaisten sijoitusten muutokset 
sekä maksut eläkesäätiöihin ja takaisinmaksut niistä. Yritysostoihin 
käytetty nettokassavirta oli 4,1 mrd. kruunua (4,6) ja lainojen 
myöntämiseen käytetty nettokassavirta oli 0,2 mrd. kruunua 
(lainasaamisista saatu nettokassavirta vuonna 2007 oli 1,1 mrd. 
kruunua). Vuonna 2007 muiden investointien nettokassavirtaan 
sisältyi 0,5 milj. kruunun takaisinmaksuerä TeliaSoneran Ruotsin 
eläkesäätiöstä.  

Rahoituksen nettokassavirta pieneni vuonna 2008, mikä johtui 
lähinnä siitä, että osakkeenomistajille maksetut kokonaisosingot 
olivat pienemmät kuin vuonna 2007. Emoyhtiön osakkeenomistajille 
maksettiin osinkoa 18,0 mrd. kruunua (28,3) ja vähemmistöosakkaille 

1,9 mrd. kruunua (1,4). Uusien lainojen nettomäärä oli 15,5 mrd. 
kruunua (15,0).  

Lisätietoja on konsernin kassavirtalaskelmassa ja 
konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.  

Yritysostot, investoinnit ja yritysmyynnit 
TeliaSonera teki useita yritysostoja ja -myyntejä vuonna 2008.  
. 
 Fintur Holdings B.V. osti 14,3 prosentin lisäosuuden Geocell 

LLC:stä noin 210 milj. kruunun (33 milj. Yhdysvaltain dollarin) 
kokonaishintaan tammikuussa 2008. Kaupan myötä Finturin 
omistusosuus Geocellistä kasvoi 83,2 prosentista 97,5 
prosenttiin. 

 Azerbaidžanin valtion Azercell Telekom B.M.:stä (Azercell) 
omistaman 35,7 prosentin osuuden yksityistäminen saatettiin 
loppuun huhtikuussa 2008. Azertel Telekomünikasyon A.S., 
joka on Azercellin emoyhtiö ja Fintur Holdings B.V.:n 
enemmistöomisteinen tytäryhtiö, osti koko Azerbaidžanin 
valtion osuuden ja kasvatti näin omistusosuutensa Azercellissa 
100 prosenttiin. Azertelin entiset vähemmistöosakkaat nostivat 
samalla omistusosuutensa 49 prosenttiin. Finturin efektiivinen 
omistusosuus Azercellissa on siten edelleen 51 prosenttia. 
Suurimmalle vähemmistöosakkaalle myönnettiin lisäksi 
myyntioptio, joka antaa sille oikeuden myydä 42 prosentin 
osuutensa TeliaSoneralle käypään arvoon tietyissä 
umpikujatilanteissa. Osana yksityistämisjärjestelyä Azertelin 
osakepääomaa korotetaan 180 milj. Yhdysvaltain dollarilla 
kolmen vuoden aikana. Jos vähemmistöosakkaat eivät voi 
osallistua osakepääoman kasvattamiseen omistusosuutensa 
suhteessa, Finturin omistusosuus Azertelistä kasvaa. 

 TeliaSoneran järjestelmäintegraatioon erikoistunut tytäryhtiö 
Cygate saattoi 27.5.2008 loppuun ruotsalaisen Avansys AB:n 
oston ja maksoi yhtiöstä 138 milj. kruunua. 

 TeliaSonera saattoi 11.7.2008 loppuun ComHouse AS:n jäljellä 
olevan 66,6 prosentin osuuden oston Norjassa, minkä 
seurauksena ComHousesta tuli TeliaSoneran kokonaan 
omistama tytäryhtiö. TeliaSoneran kaupasta maksama 
käteissuoritus oli 162 milj. kruunua. ComHouse on konsolidoitu 
1.7.2008 alkaen. 

 TeliaSonera ilmoitti 26.9.2008 ostaneensa osake-enemmistön 
kahdesta matkaviestinoperaattorista, nepalilaisesta Spice 
Nepal Pvt. Ltd.:stä ja kambodžalaisesta Applifone Co. Ltd.:stä. 
TeliaSonera osti 51 prosentin osuuden TeliaSonera Asia 
Holding B.V.:n osakkeista ja äänistä Visor Groupilta, jolle jää 
49 prosentin omistus. TeliaSonera Asia Holding B.V. omistaa 
80 prosenttia Spice Nepalin ja 100 prosenttia Applifonen 
osakkeista ja äänistä. TeliaSoneran maksama käteishinta oli 
yhteensä noin 3,3 mrd. kruunua (484 milj. Yhdysvaltain 
dollaria), joka on 51 prosenttia TeliaSonera Asia Holding B.V.:n 
arvosta (equity value). Kauppa saatettiin loppuun 1.10.2008, ja 
yhtiöt on konsolidoitu kyseisestä päivämäärästä alkaen. 

Rahoitusjärjestelyt 
TeliaSonera uskoo, että sen luottolimiitit ja avoimilta markkinoilta 
keräämä rahoitus riittävät täyttämään tämänhetkiset 
maksuvalmiustarpeet. TeliaSoneran kassavarat ja lyhytaikaiset 
sijoitukset olivat vuoden lopussa yhteensä 12,9 mrd. kruunua 
(8,9 mrd. kruunua vuoden 2007 lopussa). Vuoden lopussa 
käyttämättömien vahvistettujen valmiusluottolimiittien määrä oli 
14,1 mrd. kruunua (12,6). 

TeliaSoneran luottoluokitukset pysyivät vuonna 2008 ennallaan. 
Moody’s Investors Servicen luottoluokitus TeliaSoneran pitkäaikaisille 
lainoille on A3 ja lyhytaikaisille lainoille Prime-2 (”Stable outlook”). 
Standard & Poor’s Ratings Servicesin TeliaSoneralle antama 
luottoluokitus on A– pitkäaikaisille lainoille ja A2 lyhytaikaisille lainoille 
(”Stable outlook”).  

TeliaSonera pyrkii yleensä järjestämään rahoituksensa emoyhtiö 
TeliaSonera AB:n kautta. Ulkoisen rahoituksen ensisijaiset keinot on 
kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 22.  
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Tutkimus ja kehitys 

TeliaSoneran tutkimus- ja kehitystoiminnan pääasiallisena 
tavoitteena on tukea tulevaisuuden kannattavaa kasvua kehittämällä 
luotettavia, innovatiivisia ja helppokäyttöisiä avoimiin standardeihin 
perustuvia palveluita, integroimalla kolmansien osapuolten ratkaisuja 
ja tekemällä yhteistyötä ulkoisten innovaatiokeskittymien kanssa. 
Tutkimus- ja kehitysprosesseihin vaikuttavat eniten nykyinen kysyntä 
markkinoilla ja kysyntäennusteet. Proaktiivinen yhteistyö 
loppukäyttäjien kanssa on välttämätöntä kaikissa tutkimus- ja 
kehitystyön vaiheissa riskien pienentämiseksi ja palvelujen 
helppokäyttöisyyden varmistamiseksi. 

Tärkeitä nousevia alueita ovat esimerkiksi langaton lompakko 
(lippujen osto, maksusuoritukset ja tunnistautuminen matkaviestinten 
avulla), Mobile 2.0 -sisältöpalvelut, rich communication -palvelut 
(RCS), Wireless Office -palvelut, interaktiivinen ja personoitu IPTV ja 
Smart Home. Toiminnan painopisteinä ovat kustannustehokkaat ja 
laadukkaat verkko- ja palvelutekniikat. Toinen vuoden 2008 
keskeinen osa-alue on ollut liikkuvan laajakaistan markkinoiden 
seuraavan vaiheen kehitystyö ja valmistautuminen siihen liittyvään 
4G/LTE-lanseeraukseen (Long Term Evolution). 

TeliaSoneralla oli 31.12.2008 noin 540 ns. patenttiperhettä ja noin 
2 100 patenttia ja patenttihakemusta, joista mikään ei ole yksinään 
yrityksen liiketoiminnan kannalta olennainen.  

Vuonna 2008 TeliaSoneran tutkimus- ja kehityskulut olivat 
yhteensä 1 178 milj. kruunua (1 731 milj. kruunua vuonna 2007). 

Ympäristö 

TeliaSoneran toiminnan ympäristövaikutukset syntyvät pääasiassa 
energian käytöstä, matkustamisesta ja kuljetuksesta sekä raaka-
aineiden ja tarvikkeiden käytöstä. Vuonna 2008 TeliaSonera sisällytti 
ympäristöasiat keskeiseksi osaksi toimintansa kehitystyötä ja investoi 
tekniikkaan energiatehokkuuden lisäämiseksi, matkustuksen 
vähentämiseksi sekä raaka-ainetarpeiden korvaamiseksi. Uuden 
tekniikan myötä palvelimien tilantarve vähenee, työntekijät tarvitsevat 
entistä harvemmin useamman kuin yhden tietokoneen ja yhden 
puhelimen ja sähköinen laskutus korvaa paperilaskutusta. Uusien 
televiestintäpalvelujen käyttö on myös lisännyt työn joustavuutta.  

TeliaSoneralla ei ole Ruotsissa sellaista toimintaa, joka vaatisi 
Ruotsin ympäristölainsäädännön 9. luvun mukaisia ympäristölupia 
viranomaisilta.  

Emoyhtiö 

Emoyhtiö TeliaSonera AB, jonka kotipaikka on Tukholma, vastaa 
konsernin kiinteän verkon palvelujen ja laajakaistaa käyttävien 
sovelluspalvelujen kehittämisestä ja toiminnasta Ruotsissa. Lisäksi 
emoyhtiöön kuuluvat konsernin ylimmän johdon toiminnot, tietyt 
konsernin yhteiset toiminnot ja konsernin sisäiset pankkitoiminnot. 
Joukko toimintoja siirrettiin 1.1.2008 TeliaSoneran kokonaan 
omistamaan uuteen tytäryhtiöön TeliaSonera Skanova Access 
AB:hen (Skanova Access), joka vastaa televiestinnän 
verkkoinfrastruktuurista. 

Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Ruotsin kirjanpitolain, Ruotsin 
muun lainsäädännön ja Ruotsin kirjanpitoneuvoston RFR 2.2 
-standardin ja muiden suositusten mukaisesti . 

Vuoden liikevaihto laski 16 132 milj. kruunuun (17 809 milj. 
kruunua vuonna 2007), mikä johtui siirtymisestä 
matkaviestinpalveluihin ja edullisempiin IP-pohjaisiin palveluihin sekä 
toimintojen siirrosta Skanova Accessiin. Tytäryhtiöiltä laskutettiin 
12 644 milj. kruunua (12 811). Liiketulos kasvoi voimakkaasti 
Skanova Accessille siirretyn omaisuuden myyntivoiton takia ja oli 
21 697 milj. kruunua (6 304). Vuonna 2007 tytäryhtiöiltä saadut 
osingot vaikuttivat positiivisesti tulokseen rahoituserien jälkeen. 
Nettotulos oli 30 306 milj. kruunua (20 001). 

Taseen loppusumma nousi 211 098 milj. kruunuun (182 436). 
Oma pääoma kasvoi 75 017 milj. kruunuun (63 013) ja kertyneet 
voittovarat 58 790 milj. kruunuun (44 848), koska vahva tulos 

kompensoi selvästi vuonna 2008 maksetut 17 962 milj. kruunun 
tavanomaiset ja ylimääräiset osingot. 

Vapaa kassavirta oli –3 370 milj, kruunua (+20 668), ja kassavirta 
ennen rahoituseriä oli 4 011 milj. kruunua (7 916). Nettovelka kasvoi 
112 435 milj. kruunuun (87 647). Rahat ja pankkisaamiset olivat 
vuoden lopussa yhteensä 6 202 milj. kruunua (2 790).  

Omavaraisuusaste (tilinpäätössiirtojen kertymän oman pääoman 
osuus mukaan luettuna ja ehdotettujen osinkojen mukaisesti 
oikaistuna) oli 34,5 prosenttia (32,6). 

Vuoden kokonaisinvestoinnit olivat 40 280 milj. kruunua (13 269). 
Lukuun sisältyy 1 276 milj. kruunua (2 705) investointeja aineellisiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin, joista suurin osa liittyy kiinteään 
verkkoon. Muut investoinnit olivat yhteensä 39 004 milj. kruunua 
(10 564), josta 34 000 milj. kruunua liittyi apporttisuorituksena 
Skanova Accessin liikkeeseen laskemista uusista osakkeista 
toteutettuun pääomasijoitukseen. Vuonna 2007 muihin investointeihin 
sisältyi 2 024 milj. kruunua, joka liittyi Cygaten ja debitel Danmarkin 
ostoon, ja 8 015 milj. kruunua, joka liittyi osakeomistusten siirtoihin 
konsernin sisällä. 

Työntekijöiden määrä oli 31.12.2008 pienentynyt 2 160:een 
vuoden 2007 lopun 2 565:stä, mikä johtui pääasiassa toimintojen 
siirtämisestä Skanova Accessiin.  

TeliaSoneran osakkeet 

TeliaSoneran liikkeeseen laskettu osakepääoma oli 31.12.2008 
yhteensä 14 369 463 081,60 kruunua, joka jakautui 4 490 457 213 
osakkeen kesken. Kaikki liikkeelle lasketut osakkeet on maksettu 
kokonaan ja niillä on yhtäläinen äänioikeus ja oikeus yhtiön varoihin. 
Yhtiökokouksessa jokainen osakkeenomistaja on oikeutettu 
äänestämään kaikilla niillä osakkeilla, jotka hän omistaa tai joita hän 
edustaa. Ääniä on yksi kutakin osaketta kohti.  

Ruotsin lainsäädäntö tai TeliaSonera AB:n yhtiöjärjestys eivät 
rajoita TeliaSoneran osakkeiden siirtoa.  

Yhtiöllä oli 31.12.2008 kaksi osakkeenomistajaa, joilla oli 
hallussaan yli kymmenen prosenttia osakkeista ja äänistä: Ruotsin 
valtio omistaa 37,3 prosenttia ja Suomen valtio 13,7 prosenttia 
osakkeista ja äänistä. TeliaSoneralla ei ole tiedossa yhtiön 
suurosakkaiden välisiä TeliaSoneran osakkeita koskevia sopimuksia.  

TeliaSoneran eläkerahastoilla oli 31.12.2008 hallussaan 
0,04 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. TeliaSonera itse tai sen 
tytäryhtiöt eivät omista TeliaSoneran osakkeita.  

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen lupaa laskea 
liikkeelle uusia tai ostaa takaisin TeliaSoneran osakkeita.  

Jos TeliaSonera AB:ssa tapahtuisi määräysvallan muutos 
(”change of control”), yhtiö saattaisi joutua maksamaan tietyt lainat 
lyhyellä varoitusajalla, koska TeliaSoneran rahoitussopimukset 
sisältävät tavanmukaiset määräysvallan muutosta koskevat 
lausekkeet. Nämä lausekkeet sisältävät yleensä myös muita ehtoja, 
kuten että määräysvallan muutoksen on aiheutettava kielteinen 
muutos TeliaSoneran luottoluokituksessa astuakseen voimaan. Jos 
toimitusjohtaja eroaa tehtävistään kuukauden kuluessa tai 
varatoimitusjohtaja kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
TeliaSonera AB:ssä tapahtuu määräysvallan muutos, hän on 
oikeutettu saamaan konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 32 tarkemmin 
kuvatun erorahan. Jos johtoryhmän muut jäsenet jatkavat 
tehtävissään määräysvallan muutoksen jälkeen, he ovat oikeutettuja 
saamaan konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 32 kuvatun 
kertakorvauksen.  

TeliaSonera AB:n yhtiöjärjestys ei sisällä hallituksen jäsenten 
nimittämistä tai erottamista koskevia sääntöjä eikä yhtiökokouksessa 
tapahtuvaa yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevia sääntöjä.  

TeliaSoneran hallitus hylkäsi 5.6.2008 France Telecomin tekemän 
ei-sitovan alustavan tarjouksen, joka koski TeliaSonera AB:n 
mahdollista ostoa. TeliaSoneran suurimmat osakkeenomistajat 
tukivat hallituksen hylkäyspäätöstä. Alustava tarjous muodostui 
käteisestä rahasta ja France Telecomin osakkeista, ja niihin 
perustuva TeliaSoneran ns. blended spot -arvo oli noin 56 kruunua 
osaketta kohden. Periaate, jonka mukaan kaikkia osakkeenomistajia 
tulee kohdella yhdenvertaisesti, esti France Telecomia tarjoamasta 
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pienosakkaille vaihtoehtoa, jossa osakkeista olisi maksettu 
pelkästään käteistä rahaa. France Telecom esitti tarkistetun 
alustavan tarjouksen 29.6.2008. Tarkistetun alustavan tarjouksen 
rakenne ja ehdot pysyivät kuitenkin pitkälti samoina. Koska France 
Telecomin osakekurssi oli 29.6.2008 laskenut, käteismaksuun ja 
France Telecomin osakkeisiin perustuva ns. blended spot -arvo oli 
29.6.2008 hieman alle 56 kruunua osakkeelta. Tämän vuoksi 
TeliaSoneran hallitus pitäytyi kannassaan, jonka mukaan yhtiön arvo 
aliarvioitiin tarjouksessa huomattavasti. France Telecom perui 
alustavan tarjouksensa 30.6.2008.  

Lisätietoja kohdassa ”TeliaSoneran osake” ja 
konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 21.  

Ehdotus osakkeiden takaisinosto- ja 
uudelleenmyyntivaltuuksien 
myöntämisestä 

Jotta TeliaSoneralla olisi käytössään lisäinstrumentti yhtiön 
pääomarakenteen sopeuttamiseen, hallitus ehdottaa, että 
yhtiökokous myöntäisi hallitukselle valtuudet ostaa takaisin enintään 
10 prosenttia yhtiön kaikista liikkeessä olevista osakkeista, joko 
ostamalla osakkeet pörssistä tai tekemällä tarjouksen suoraan kaikille 
osakkeenomistajille. Tähän mennessä ehdotettujen valtuuksien 
käyttämiseksi ei ole tehty mitään suunnitelmia. 

Tämän lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous myöntäisi 
hallitukselle valtuudet päättää osan tai kaikkien takaisinostettujen 
osakkeiden myynnistä pörssin kautta. 

Edelleen hallitus aikoo ehdottaa vuoden 2010 yhtiökokoukselle, 
että takaisinostetut osakkeet, joita ei ole myyty uudelleen, 
mitätöidään yhtiön osakepääomaa vähentämällä ilman 
takaisinmaksua osakkeenomistajille. 

Ylimmän johdon palkat ja palkkiot 

Lisätietoja maaliskuussa 2008 pidetyn yhtiökokouksen päättämistä 
johdon palkoista ja palkkioista on konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 
32.  

Hallitus ehdottaa 1.4.2009 pidettävän yhtiökokouksen 
hyväksyttäväksi seuraavia palkka- ja palkitsemisohjeita, jotka ovat 
samat kuin 31.3.2007 pidetyn yhtiökokouksen hyväksymät palkka- ja 
palkitsemisohjeet:  

Yleisperiaatteena on, että pystyäkseen palkkaamaan ja 
sitouttamaan kyvykkäitä henkilöitä yhtiön ylimpään johtoon, yhtiön 
tulee tarjota kilpailukykyisiä palkka- ja muita työsuhteen ehtoja. 

Kokonaispalkkauksen tulee koostua peruspalkasta, muuttuvasta 
vuotuisesta palkanosasta ja pitkäaikaisesta muuttuvasta 
palkanosasta sekä eläke- ja muista eduista. Peruspalkan taso 
määritellään ja sitä tarkistetaan yksilökohtaisesti, ja sen tulee vastata 
työskentelypaikan palkkatasoa. Vuotuinen muuttuva palkanosa 
määritellään tiettyä ajanjaksoa koskevassa, TeliaSoneran 
liiketoimintatavoitteita tukevassa ohjelmassa, jolla on tarkoin 
määritellyt tavoitteet. Muuttuvan vuotuisen palkan taso voi vaihdella 
eri henkilöiden välillä eikä se saa ylittää 50 %:a kiinteästä 
vuosipalkasta.  

TeliaSoneralla ei ole tällä hetkellä osakkeisiin perustuvia 
pitkäaikaiseen muuttuvaan palkanosaan liittyviä ohjelmia.  

Eläkeohjelmien tulee noudattaa markkinoilla vallitsevaa käytäntöä, 
ja uusien ylimmän johdon henkilöiden kohdalla on mahdollisuuksien 
mukaan käytettävä maksuperusteista järjestelmää.  

Yhtiön ja ylimpään johtoon kuuluvan henkilön välisessä 
työsopimuksessa tulee noudattaa vähintään kuuden kuukauden 
irtisanomisaikaa henkilön irtisanoutuessa ja enintään 12 kuukauden 

(toimitusjohtajan kohdalla kuuden kuukauden) irtisanomisaikaa yhtiön 
irtisanoessa henkilön. Kun yhtiö irtisanoo työsuhteen, on henkilö 
oikeutettu saamaan erorahan, joka vastaa hänen kiinteää 
kuukausipalkkaansa enintään 12 kuukauden ajalta (toimitusjohtajan 
osalta 24 kuukauden ajalta). Muiden etujen tulee olla paikallisesti 
kilpailukykyisiä. Jos ylimpään johtoon kuuluva henkilö eroaa 
tehtävistään omasta aloitteestaan, hän ei ole oikeutettu erorahaan.  

Hallitus voi sallia yksilökohtaisesti pienehköjä poikkeuksia näistä 
periaatteista. 

Muutokset yhtiön johdossa 

Karin Eliasson aloitti 15.1.2008 TeliaSoneran henkilöstöjohtajana, 
mihin tehtävään hänet nimitettiin vuoden 2008 tammikuussa 
eläkkeelle jääneen Rune Nybergin tilalle. Karin Eliasson on 
aikaisemmin toiminut vastaavissa tehtävissä SCA:ssa, joka on 
maailmanlaajuinen kuluttajatuote- ja paperiteollisuusyhtiö.  

Cecilia Edström aloitti 12.5.2008 TeliaSoneran viestintäjohtajana 
yhtiön vuoden 2007 lokakuussa jättäneen Ewa Lagerqvistin tilalla. 
Cecilia Edström on aikaisemmin toiminut viestintäjohtajana 
Scaniassa, joka on maailmanlaajuinen kuorma- ja linja-autojen sekä 
moottorien valmistaja.  

Sverker Hannervall aloitti 1.8.2008 Ruotsin ja Suomen yhteisen 
Business Services -yritysmyyntiyksikön johtajana. Hän seuraa 
tehtävässä Juho Lipsasta, joka jätti yhtiön 31.7.2008. Sverker 
Hannervall toimi aiemmin Cisco Systemsin Ruotsin yhtiön 
toimitusjohtajana.  

Per-Arne Blomquist nimitettiin 1.9.2008 TeliaSoneran 
varatoimitusjohtajaksi ja talous- ja rahoitusjohtajaksi Kim Ignatiuksen 
tilalle. Kim Ignatius jätti yhtiön kahdeksan vuoden jälkeen 31.7.2008 
siirtyäkseen vastaaviin tehtäviin TeliaSoneran ulkopuolelle. Blomquist 
toimi aiemmin pohjoiseurooppalaisen liikepankin SEB:n 
varatoimitusjohtajana ja talous- ja rahoitusjohtajana.  

Håkan Dahlström aloitti 1.11.2008 Broadband Services 
-liiketoiminta-alueen johtajana. Hänen edeltäjänsä Anders Bruse 
siirtyi TeliaSoneran Program Office -yksikön johtajaksi. Håkan 
Dahlström toimi aiemmin Mobility Services Sweden -yksikön 
johtajana. 

Åke Södermark aloitti 1.12.2008 TeliaSoneran 
tietohallintojohtajana. Hän toimi aiemmin Nasdaq OMX Groupin 
Senior Vice Presidentinä. Helmikuussa 2009 hänet nimettiin myös 
TeliaSoneran johtoryhmään.  

Vuoden 2008 lopun jälkeiset olennaiset 
tapahtumat 

Osana vuoden 2008 helmikuussa käynnistettyä tehostamisohjelmaa 
TeliaSonera ilmoitti 12.1.2009 irtisanovansa Ruotsissa 
1 200 työntekijää. Saman tehostamisohjelman puitteissa TeliaSonera 
ilmoitti 14.1.2009 tarpeesta vähentää 390 työtehtävää Suomesta 
Broadband Services -liiketoiminta-alueelta.  

TeliaSonera ilmoitti 15.1.2009, että se on valinnut Ericssonin 
Tukholman ensimmäisen 4G-kaupunkiverkon toimittajaksi ja Huawein 
Osloon rakennettavan verkon toimittajaksi. Muihin Pohjoismaihin ja 
Baltian maihin rakennettavien 4G-verkkojen toimittajien arviointi on 
parhaillaan käynnissä. 

TeliaSoneran tytäryhtiö Fintur Holdings B.V. kasvatti 30.1.2009 
georgialaisen matkaviestinoperaattorin Geocellin omistusosuuttaan 
97,5 prosentista 100 prosenttiin ostamalla Georgian valtiolta 
2,5 prosenttia yhtiön osakkeista. 
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Riskit ja riskienhallinta 

TeliaSonera toimii maantieteellisesti laajalti erilaisilla tuote- ja 
palvelumarkkinoilla erittäin kilpaillulla ja säännellyllä 
televiestintäalalla. Siksi TeliaSoneraan kohdistuu useita erilaisia 
riskejä ja epävarmuustekijöitä. Yhtiön johto on määritellyt riskin miksi 
tahansa tekijäksi, joka saattaa huomattavasti haitata TeliaSoneran 
tavoitteiden saavuttamista. Riskit voivat olla uhkia, 
epävarmuustekijöitä tai menetettyjä mahdollisuuksia, jotka liittyvät 
TeliaSoneran nykyiseen tai tulevaan toimintaan.  

TeliaSoneralla on käytössään vakiintunut 
riskienhallintajärjestelmä, jolla liiketoiminnan ja talouden riskejä ja 
epävarmuustekijöitä tunnistetaan, analysoidaan, arvioidaan ja niistä 
raportoidaan säännöllisesti ja jolla niitä mahdollisuuksien mukaan 
vähennetään. Riskienhallinta on keskeinen osa TeliaSoneran 
liiketoiminnan suunnitteluprosessia.  

Seuraavassa on kuvattu eräitä tekijöitä, jotka voivat aika ajoin 
vaikuttaa TeliaSoneran liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja 
taloudelliseen tilanteeseen tai osakkeen hintaan.  

Telealaan ja markkinaoloihin liittyvät riskit  

Maailmantalouden nykyinen laskusuhdanne 
On vaikea ennustaa, kauanko meneillään olevat kansainvälisten 
rahoitusmarkkinoiden kriisi ja maailmantalouden laskusuhdanne 
kestävät. TeliaSoneralla on vahva tase, ja yhtiö toimii alalla, joka on 
suhteellisen riippumaton suhdannevaihteluista tai jolla 
suhdannevaihtelut näkyvät myöhemmin. Vakava ja pitkäkestoinen 
talouden laskusuhdanne kuitenkin vaikuttaisi TeliaSoneran 
asiakkaisiin ja voisi vähentää näiden televiestintähankintoja, millä 
olisi negatiivinen vaikutus yhtiön kasvuun ja tulokseen.  

TeliaSoneran lainojen erääntyminen jakautuu tasaisesti 
useammalle vuodelle, ja niiden uudelleenrahoituksen odotetaan 
tapahtuvan yhtiön vapaan kassavirran lisäksi avoimilta markkinoilta 
kerätyn lainarahoituksen ja pankkilainojen avulla. Lisäksi 
TeliaSoneralla on riittävästi vahvistettuja, käyttämättömiä 
luottolimiittejä, ja niitä voidaan käyttää, jos avoimien markkinoiden 
uudelleenrahoitusmahdollisuudet heikkenevät. Rahoituskustannukset 
voivat kuitenkin nousta, jos rahoituskriisi ja talouden laskusuhdanne 
jatkuvat pitkään tai pahenevat entisestään.  

Kilpailu ja hintapaine 
TeliaSoneraan kohdistuu huomattava ja jo pitkään voimistunut 
kilpailu ja hintapaine. Kilpailu, johon vaikuttavat eri tekijät, kuten 
markkinoilla nykyisin toimivat ja niille tulevat uudet toimijat sekä uudet 
tuotteet ja palvelut, voi vaikuttaa haitallisesti TeliaSoneran toiminnan 
tuloksiin. Kilpailu on johtanut asiakasvaihtuvuuden kasvuun ja 
asiakasmäärien kasvun hidastumiseen sekä TeliaSoneran 
tuotteistaan ja palveluistaan perimien hintojen alenemiseen, ja sillä 
voi olla samanlaisia vaikutuksia myös tulevaisuudessa.  

Vastatakseen voimistuvaan kilpailuun ja hintapaineeseen 
TeliaSonera on toteuttanut ja tulee jatkossakin toteuttamaan 
tehostamisohjelmia kustannusrakenteensa mukauttamiseksi 
tilanteeseen. On kuitenkin olemassa riski, ettei TeliaSonera onnistu 
toteuttamaan ohjelmiaan toimintaan, sääntelyyn tai muihin tekijöihin 
liittyvistä syistä.  

Sääntely 
TeliaSonera toimii erittäin säännellyllä alalla. TeliaSoneran toimintaa 
koskevat säädökset rajoittavat huomattavasti sen liiketoiminnan 
joustavuutta. Esimerkiksi sekä Ruotsissa että Suomessa 
TeliaSoneralla on katsottu olevan huomattava markkinavoima tietyillä 
markkinoilla, joilla se toimii. Siksi TeliaSoneran on tarjottava tiettyjä 
palveluja säännellyillä ehdoilla ja hinnoilla, jotka saattavat poiketa 
niistä ehdoista, joilla se muuten tarjoaisi näitä palveluja. 

TeliaSoneran liiketoimintaan vaikuttavat lainsäädännön, 
säädösten ja hallituksen politiikan muutokset sekä viranomaisten tai 
tuomioistuimien päätökset, mukaan lukien TeliaSoneran tai muiden 
osapuolten toimilupien myöntäminen, muuttaminen tai 

peruuttaminen, voivat vaikuttaa haitallisesti TeliaSoneran 
liiketoimintaan ja tulokseen. 

Kehittyvät markkinat 
TeliaSonera on tehnyt huomattavia sijoituksia teleoperaattoreihin 
mm. Kazakstanissa, Azerbaidžanissa, Uzbekistanissa, 
Tadžikistanissa, Georgiassa, Moldovassa, Nepalissa, Kambodžassa, 
Venäjällä ja Turkissa. Näiden maiden poliittiset ja taloudelliset 
järjestelmät sekä oikeus- ja sääntelyjärjestelmät ovat olleet 
vaikeammin ennustettavia kuin maissa, joissa vastaavat instituutiot 
ovat pidemmälle kehittyneitä. Lisäksi poliittinen tilanne kaikilla niillä 
kehittyvillä markkinoilla, joilla TeliaSonera toimii, on aiemmin ollut 
epävakaa ja saattaa tulevaisuudessakin muuttua epävakaaksi. 

Muita kehittyvien markkinoiden maissa toimimiseen liittyviä riskejä 
ovat muun muassa ulkomaanvaluuttaan liittyvät rajoitukset, jotka 
voivat käytännössä estää TeliaSoneraa saamasta osinkoa tai 
myymästä sijoituksiaan, jos näitä rajoituksia otetaan käyttöön maissa, 
joissa TeliaSoneralla on merkittävää toimintaa. Toinen riski on 
ulkomaista omistusta koskevien rajoitusten mahdollinen säätäminen 
tai muut mahdolliset viralliset tai epäviralliset toimet, jotka kohdistuvat 
ulkomaisessa omistuksessa oleviin yhtiöihin. 

Suuri osa TeliaSoneran tuloksesta on peräisin kehittyviltä 
markkinoilta ja erityisesti Venäjän ja Turkin osakkuusyhtiöiden 
tulososuuksista. Vuonna 2008 yli 45 prosenttia yhtiön liiketuloksesta 
ja noin 50 prosenttia sen nettotuloksesta oli peräisin kehittyville 
markkinoille tehdyistä sijoituksista. Jos näiden markkinoiden taloudet 
tai valuutat heikkenevät tai markkinat muutoin kehittyvät 
epäsuotuisasti, asia saattaa vaikuttaa huomattavankin kielteisesti 
TeliaSoneran toiminnan tulokseen.  

Mahdollisia terveyshaittoja koskevat väitteet 
Jotkut ovat olleet huolestuneita siitä, että matkapuhelimista ja 
tukiasemista peräisin oleva sähkömagneettinen säteily saattaa olla 
terveydelle vaarallista ja häiritä elektronisten laitteiden toimintaa. 
Nämä huolet saattavat voimistua ajan mittaan ja uusien tuotteiden 
tullessa markkinoille. Matkapuhelinten tai tukiasemien todelliset tai 
koetut terveysriskit sekä niihin liittyvä julkisuus tai kanteet voisivat 
hidastaa TeliaSoneran matkaviestinpalvelujen kasvua, pienentää 
niiden asiakaskuntaa tai vähentää liittymien keskimääräistä käyttöä, 
aiheuttaa huomattavia rajoituksia tukiasemien sijoittamiselle ja 
käytölle tai altistaa TeliaSoneran korvausvaatimuksille. Millä tahansa 
näistä tapahtumista voisi olla negatiivinen vaikutus liiketoimintaan, 
taloudelliseen tilanteeseen ja toiminnan tuloksiin. 

TeliaSoneran toimintaan ja strategisiin toimiin liittyvät 
riskit 

Arvonalennukset ja uudelleenjärjestelykulut 
Yleisesti televiestintä- ja teknologiamarkkinoihin vaikuttavat tekijät, 
muutokset taloudellisessa, poliittisessa, liiketoiminta- tai sääntely-
ympäristössä sekä TeliaSoneran jatkuva liiketoimintasuunnitelmien 
tarkistus- ja jalostusprosessi voivat vaikuttaa haitallisesti yhtiön 
asioihin. TeliaSonera saattaa joutua kirjaamaan omaisuuserien 
arvonalennuksia, mikäli yhtiön johdon odotukset näihin omaisuuseriin 
liittyvien kassavirtojen osalta muuttuvat. Tällaisia omaisuuseriä ovat 
muun muassa sellaiset liikearvot ja käyvän arvon oikaisut, joita 
TeliaSonera on kirjannut jo tehtyihin tai tulevaisuudessa mahdollisesti 
tehtäviin yritysostoihin liittyen. Telian ja Soneran fuusion, NetComin 
oston ja muiden tekemiensä yritysostojen kautta TeliaSoneralla on 
taseessaan huomattava määrä liikearvoa, joka oli 31.12.2008 
yhteensä 84 mrd. kruunua, eikä liikearvosta tehdä poistoja, vaan se 
testataan vuosittain arvonalentumisen varalta.  

Aiemmin TeliaSonera on toteuttanut useita uudelleenjärjestely- ja 
tehostamisohjelmia, kuten Ruotsin ja Suomen liiketoimintojen 
uudelleenjärjestelyn ja tehostamisen sekä kansainvälisen 
verkkokapasiteettiliiketoiminnan ja Tanskan liiketoimintojen 
uudelleenjärjestelyn, jotka ovat aiheuttaneet huomattavia 
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uudelleenjärjestely- ja tehostamiskustannuksia. Samantapaisia 
hankkeita saatetaan käynnistää myös tulevaisuudessa. 

TeliaSoneralla on myös aiemmin kirjatuista arvonalennuksista ja 
uudelleenjärjestelykuluista syntyneet huomattavat laskennalliset 
verosaatavat. Merkittävät kielteiset muutokset taloudellisessa, 
poliittisessa, liiketoiminta- tai sääntely-ympäristössä sekä 
TeliaSoneran liiketoimintasuunnitelmissa voivat myös aiheuttaa sen, 
ettei TeliaSonera pysty täysin hyödyntämään näitä verosaataviaan 
tulevien verovelvoitteidensa vähentämiseen, mistä aiheutuisi lisää 
verokulua, silloin kun tällaiset verosaatavat poistetaan taseesta.  

Sen lisäksi, että ne vaikuttavat TeliaSoneran toiminnan tuloksiin, 
arvonalennuskirjaukset ja kulut saattavat heikentää TeliaSoneran 
mahdollisuuksia maksaa osinkoja. Kaikki merkittävät aineettomien tai 
muiden hyödykkeiden arvonalennuskirjaukset voivat vähentää 
TeliaSoneran mahdollisuuksia maksaa osinkoa tai mahdollisesti 
estää sen kokonaan. 

Investoinnit verkkoihin, toimilupiin, uuteen tekniikkaan ja 
perustettaviin uusiin toimintoihin 
TeliaSonera on tehnyt huomattavia investointeja televerkkoihin ja 
toimilupiin ja arvioi tulevinakin vuosina investoivansa huomattavia 
summia verkkojen uudistamiseen ja laajentamiseen. Pystyäkseen 
palvelemaan asiakkaitaan TeliaSoneran täytyy myös ajoittain 
suorittaa maksuja hankkiakseen uusia toimilupia tai uusiakseen tai 
ylläpitääkseen olemassa olevia toimilupiaan.  

TeliaSonera voi aika ajoin myös ryhtyä harjoittamaan 
liiketoimintaa vastaperustetuissa yhtiöissä, kuten Xfera Móviles 
S.A.:ssa Espanjassa ja Applifone Co. Ltd.:ssa Kambodžassa, jotka 
edellyttävät merkittäviä investointeja ja kuluja kehitysvaiheessa.  

Näiden investointien ja käynnistettyjen toimintojen onnistumiseen 
vaikuttavat useat eri tekijät, joihin TeliaSonera ei kykene 
vaikuttamaan, kuten toimilupien hankinta-, uusimis- tai ylläpitokulut, 
uuden tekniikan kulut, uusien ja kiinnostavien palvelujen saatavuus, 
niiden tarjoamiseen liittyvät kustannukset, niiden markkinoille 
tulemisen ajankohta, kysyntä markkinoilla, palvelujen hinnat sekä 
kilpailu. Jos näistä investoinneista ja uusista toiminnoista odotetut 
hyödyt eivät toteudu, sillä voi olla kielteinen vaikutus TeliaSoneran 
toiminnan tuloksiin.  

Yritysostot, strategiset liittoumat ja liiketoimintojen 
yhdistämiset 
TeliaSonera saattaa osallistua telealan yhdentymiseen yritysostoilla, 
strategisilla liittoumilla tai liiketoimintojen yhdistämisillä. 
Epäonnistuminen näissä toimissa voi vaikuttaa haitallisesti 
TeliaSoneran liiketoimintaan ja toiminnan tuloksiin. Esimerkiksi 
ostokohteista tai strategisista kumppaneista käytävän kilpailun takia 
TeliaSonera saattaa tehdä yritysoston tai liittyä strategiseen 
liittoumaan epäedullisilla ehdoilla. On myös olemassa vaara, että 
TeliaSonera ei kykene onnistuneesti integroimaan ja hoitamaan 
ostamaansa yritystä tai strategista liittoumaa tai että ostettu yritys tai 
muodostettu strateginen liittouma ei tuota odotettuja strategisia etuja 
tai synergiaetuja tai että johdon huomio kääntyy liiaksi pois muista 
ajankohtaisista liiketoiminta-asioista. Lisäksi yritysostot voivat 
vaikuttaa negatiivisesti TeliaSoneran taloudelliseen asemaan ja 
luottoluokituksiin tai laimentaa nykyisten omistajien osuutta, jos osto 
maksetaan TeliaSoneran osakkeilla. 

Asiakaspalvelu ja verkkojen laatu 
Kaiken toiminnan kustannustehokkuuden ja kehittyvien markkinoiden 
kannattavan kasvun ohella TeliaSoneran painopistealueita ovat 
laadukas asiakaspalvelu, verkkojen ja palvelujen laatu sekä 
palvelujen ja tuotteiden helppokäyttöisyys. TeliaSoneran tavoite tulla 
maailmanluokan palveluyritykseksi edellyttää prosessien, asenteiden 
ja painopisteen merkittävää muutosta monissa yhtiön osissa. 
Verkkojen ja palvelujen laadulla on myös olennainen merkitys 
asiakkaiden käsityksille ja TeliaSoneran menestykselle 
tulevaisuudessa. Jos korkean tason saavuttaminen tai säilyttäminen 
näillä alueilla ei onnistu, sillä voi olla kielteisiä vaikutuksia 
TeliaSoneran liiketoiminnalle.  

Rajallinen määrä toimittajia 
Kehittäessään verkkojaan ja tarjotessaan palvelujaan kaupallisesti 
TeliaSonera on riippuvainen rajallisesta määrästä toimittajia, jotka 
valmistavat ja toimittavat verkkolaitteita, niiden ohjelmistoja ja 
matkapuhelimia. TeliaSonera ei voi olla varma saavansa 
vaihtoehtoisilta toimittajilta verkkolaitteita tai puhelimia kohtuullisessa 
ajassa, jos TeliaSoneran nyt käyttämät toimittajat eivät pystykään 
tyydyttämään sen tarpeita. Lisäksi TeliaSonera on kilpailijoidensa 
tapaan ulkoistanut useimpien toimintojensa monia tärkeitä 
tukipalveluja, kuten verkon rakentamisen ja ylläpidon. Näiden 
palvelujen toimittajien rajoitettu määrä sekä ne ehdot, joilla 
TeliaSonera on sopinut järjestelyistä nykyisten ja tulevien toimittajien 
kanssa, voivat vaikuttaa haitallisesti TeliaSoneraan muun muassa 
rajoittamalla sen toiminnan joustavuutta. 

Mahdollisuudet palkata osaavia henkilöitä ja pitää heidät 
palveluksessa 
Jotta TeliaSonera voisi säilyttää kilpailukykynsä ja toteuttaa 
strategiaansa sekä mukautua tekniikan muutoksiin, sen on palkattava 
ammattitaitoisia, tietyn erikoisalan hallitsevia työntekijöitä, kyettävä 
pitämään heidät palveluksessaan ja tarpeen mukaan koulutettava 
heitä uudelleen. Kilpailu on kovaa erityisesti pätevästä tele- ja IT-alan 
henkilöstöstä. TeliaSoneran mahdollisuudet palkata osaavia 
henkilöitä liiketoiminnan kasvualueita ja uusia tekniikoita varten sekä 
pitää heidät palveluksessaan riippuu pitkälti yhtiön mahdollisuuksista 
tarjota heille kilpailukyisiä etuja. Jos TeliaSonera ei pysty tarjoamaan 
kilpailukykyisiä palkkoja ja muita etuja, se ei ehkä kykene 
palkkaamaan osaavia työntekijöitä ja pitämään heitä 
palveluksessaan, mikä saattaa rajoittaa sen mahdollisuuksia kehittää 
voimakkaasti kasvavia ja uusia liiketoiminta-alueita tai säilyttää 
kilpailukykynsä perinteisillä liiketoiminta-alueilla. 

Osakkuusyhtiöihin ja yhteisyrityksiin liittyvät riskit 

Rajalliset vaikutusmahdollisuudet osakkuusyhtiöissä ja 
yhteisyrityksissä 
Erityisesti Pohjoismaiden ulkopuolella TeliaSonera hoitaa osan 
toiminnoistaan sellaisten osakkuusyhtiöiden kautta, joissa sillä ei ole 
osake-enemmistöä. Näitä ovat esimerkiksi Turkcell Iletisim Hizmetleri 
A.S. Turkissa, OAO MegaFon Venäjällä ja Lattelecom SIA Latviassa. 
Näissä yhtiöissä TeliaSoneran mahdollisuudet vaikuttaa 
liiketoiminnan hoitamiseen ovat rajoitetut. Tietyissä näistä yhtiöistä 
TeliaSoneran yhtiökumppaneilla on hallintoasiakirjojen nojalla 
yksinomainen tai jaettu määräysvalta keskeisissä asioissa, joita ovat 
esim. liiketoimintasuunnitelmien ja budjettien hyväksyminen sekä 
osingonjaon suuruus ja ajankohta. Osakkuusyhtiöissä ja 
yhteisomistuksessa olevissa yhtiöissä on aina olemassa vaara, että 
ryhdytään toimiin, joihin TeliaSonera tai sen osakkuusyhtiö ei voi 
vaikuttaa ja jotka ovat TeliaSoneran edun vastaisia, tai että syntyy 
erimielisyyksiä tai joudutaan umpikujaan.  

Strategiansa mukaisesti TeliaSonera saattaa sopivan tilaisuuden 
tullen lisätä omistusosuuttaan joissain osakkuusyhtiöissään. 
Strategian toteuttaminen saattaa kuitenkin olla vaikeaa eri syistä, 
joista osaan TeliaSonera ei kykene vaikuttamaan, kuten muiden 
osakkeenomistajien halukkuuteen myydä osakkeitaan tai hyväksyä 
omistuksensa laimentuminen. Myös TeliaSoneran mahdollisuus 
hoitaa liiketoimintaa onnistuneesti, mikäli se saa enemmän 
määräysvaltaa, voi osoittautua pulmalliseksi.  

Ruotsissa TeliaSonera on solminut yhteistyösopimuksen Tele2:n 
kanssa UMTS-verkon rakentamisesta ja käytöstä. Yhteistyö tapahtuu 
Ruotsissa UMTS-toimiluvan saaneen, puoliksi omistetun 
yhteisyrityksen Svenska UMTS-nät AB:n puitteissa. TeliaSonera on 
tehnyt tähän yhteisyritykseen liittyen merkittäviä investointeja ja 
taloudellisia sitoumuksia. Koska kyseessä on yhteisyritys, on 
olemassa vaara, että liikekumppanit ovat eri mieltä tärkeistä asioista, 
kuten yhtiön rahoituksesta. Tätä riskiä saattaa lisätä se, että 
TeliaSonera ja Tele2 ovat toisilleen merkittäviä kilpailijoita. Yhtiötä 
koskeva erimielisyys tai umpikuja taikka tilanne, jossa toinen osapuoli 
olennaisesti rikkoo yhteistyösopimuksen ehtoja, saattaisi vaikuttaa 
haitallisesti TeliaSoneran liiketoimintaan Ruotsissa.  
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TeliaSoneran osakkeiden omistamiseen liittyvät riskit 

Osakkeen kurssimuutokset  
TeliaSoneran osakkeen markkinahinta on aiemmin vaihdellut osittain 
arvopaperimarkkinoiden yleisten vaihtelujen ja erityisesti telealan 
osakkeiden hintojen vaihtelujen takia, ja tämä saattaa jatkua myös 
tulevaisuudessa. TeliaSoneran osakkeen hintaan voivat yhtiön 
taloudellisen tuloksen, toiminnan ja välittömän liiketoimintaympäristön 
lisäksi vaikuttaa monet muutkin tekijät, kuten analyytikkojen ja 
sijoittajien odotukset todellisiin taloudellisiin tuloksiin verrattuna, 
yritysostot tai myynnit, joita TeliaSonera tekee tai joita sen odotetaan 
tai spekuloidaan tekevän, TeliaSoneran mahdollinen osallistuminen 
alan yhdentymiseen tai sitä koskevat spekulaatiot sekä 
analyytikkojen ja sijoittajien spekulaatiot TeliaSoneran tulevasta 
osinkopolitiikasta nykyiseen verrattuna.  

Suurimpien osakkeenomistajien toimet 
Ruotsin valtio omistaa 37,3 prosenttia ja Suomen valtio 
13,7 prosenttia TeliaSoneran liikkeellä olevista osakkeista. Sen 
vuoksi Ruotsin valtiolla yksinään voi olla ja Ruotsin valtiolla ja 
Suomen valtiolla niiden toimiessa yhdessä on valta vaikuttaa 
osakkeenomistajien äänestettäviksi tuotaviin asioihin. Ruotsin valtion 
ja Suomen valtion intressit näistä asioista päätettäessä voivat olla 
erilaiset kuin TeliaSoneran muilla osakkeenomistajilla. 

Jos Ruotsin valtio tai Suomen valtio myy huomattavan määrän 
TeliaSoneran osakkeita tai syntyy yleinen käsitys siitä, että näin voisi 
tapahtua, se saattaa aiheuttaa huomattavaa vaihtelua TeliaSoneran 
osakekurssiin. TeliaSoneran käsityksen mukaan, Ruotsin valtiota tai 
Suomen valtiota eivät tällä hetkellä sido mitkään sopimusvelvoitteet, 
jotka rajoittaisivat niiden mahdollisuuksia myydä osakkeitaan.  

Rahoitusriskien hallinta 
TeliaSoneraan vaikuttavat erilaiset rahoitusriskit, kuten luotto-, 
likviditeetti-, valuutta-, korko-, rahoitus- ja eläkevastuuriskit. 
Rahoitusriskien hallinta on keskitetty konsernin rahoitusyksikköön.  

TeliaSoneran myyntisaataviin liittyvä luottoriski hajaantuu sekä 
maantieteellisesti että monien eri asiakkaiden kesken, joihin kuuluu 
sekä yksityishenkilöitä että eri alojen yhtiöitä. Vuonna 2008 
luottotappiot olivat 0,4 prosenttia (0,5 prosenttia vuonna 2007) 
konsernin liikevaihdosta. 

TeliaSonera hallinnoi likviditeettiriskiä tallettamalla 
likviditeettiylijäämänsä pankkeihin tai sijoittamalla sen lyhytaikaisiin, 
luottoluokitukseltaan hyviin korollisiin instrumentteihin. Kassavarojen 
lisäksi TeliaSoneralla on nostamattomia valmiusluottoja ja limiittejä. 
Vuoden lopussa käyttämättömien vahvistettujen 
valmiusluottolimiittien määrä oli noin 14 mrd. kruunua. 

TeliaSoneran toimintaan liittyvä transaktioriski ei ole merkittävä. 
TeliaSoneran muuntoeroriski kuitenkin on merkittävä, ja sen 

odotetaan edelleen kasvavan, koska liiketoiminta Ruotsin 
ulkopuolella laajenee koko ajan. TeliaSonera ei yleensä suojaudu 
muuntoeroriskiltä. Muuntoeropositio oli vuoden lopussa kaikkiaan 
203 mrd. kruunua (170 mrd. kruunua vuoden 2007 lopussa). Jos 
Ruotsin kruunu olisi 31.12.2008 vahvistunut 10 prosenttia kaikkiin 
niihin valuuttoihin verrattuna, joiden suhteen TeliaSoneralla on 
muuntoeroriski, muutos olisi heikentänyt konsernin omaa pääomaa 
20 mrd. kruunua (17).  

TeliaSonera hallitsee korkoriskiä pyrkimällä tasapainottamaan 
arvioidut lainarahoituskulut ja riskin niiden negatiivisesta 
vaikutuksesta tulokseen siltä varalta, että korkotaso äkkiä muuttuisi 
huomattavasti. TeliaSoneran politiikka on, että lainasalkun korkojen 
duraation tulisi olla 6 kuukaudesta 4 vuoteen. 

TeliaSoneran lainoilla on yleensä pidempi takaisinmaksuaika kuin 
koron määräytymisaika. Näin TeliaSonera voi hallita korkoriskejään 
ilman suurten rahoitusriskien ottamista. Rahoitusriskien 
vähentämiseksi TeliaSonera pyrkii myös jakamaan lainojen eräpäivät 
pidemmälle ajalle. TeliaSoneralla on tällä hetkellä hyvä luottoluokitus 
sekä Moody’s- että Standard & Poor’s -luottoluokituslaitoksilta.  

TeliaSoneralla on merkittävä määrä eläkevastuita, ja niiden 
nykyarvo oli vuoden lopussa 22,8 mrd. kruunua (20,8). TeliaSonera 
ylläpitää näiden vastuiden vakuutena eläkesäätiöitä, joiden varat 
olivat 31.12.2008 yhteensä 18,1 mrd. kruunua (19,3) päivän 
markkina-arvolla mitattuna. Painotetun keskimääräisen 
diskonttokoron 1 prosenttiyksikön lasku olisi 31.12.2008 kasvattanut 
eläkevastuiden määrää 3,9 mrd. kruunua (3,5). Eläkesäätiöiden 
sisältämiin kiinteän tuoton sijoituksiin kohdistuva positiivinen vaikutus 
kuitenkin osittain kumoaisi tämän vaikutuksen, sillä vastaava 
korkojen lasku olisi kasvattanut niiden arvoa 1,0 mrd. kruunulla (1,0).  

Yksityiskohtaisempi kuvaus rahoitusriskien hallinnasta on 
konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 28. 

Talousraportoinnin riskit 
TeliaSoneran liiketoiminnan tulosten ja taloudellisen aseman 
seuranta perustuu sisäiseen ja ulkoiseen talousraportointiin, jonka on 
oltava oikea-aikaista, luotettavaa, paikkansapitävää ja kattavaa. 
Tämän raportoinnin sisäinen valvonta on kiinteä osa TeliaSoneran 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää. Siihen kuuluu menetelmiä ja 
toimenpiteitä, joilla turvataan konsernin omaisuus, varmistetaan 
talousraportoinnin luotettavuus ja lain ja ohjeistuksen mukainen 
virheettömyys ja valvotaan niitä, parannetaan toiminnallista 
tehokkuutta ja valvotaan liiketoiminnan riskitasoa.  

Yksityiskohtaisempi kuvaus talousraportoinnin riskien hallinnasta 
on Corporate governance -raportissa. Corporate governance 
-raportti, joka sisältää kuvauksen sisäisestä valvonnasta, ei ole osa 
virallista vuosikertomusta, eivätkä tilintarkastajat ole sitä tarkastaneet. 
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Konsernituloslaskelma 

 

MSEK, paitsi osakekohtaiset tiedot Liitetieto 2008 2007

Liikevaihto 6, 7 103 585 96 344

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut 8 -57 853 -54 196

Bruttokate 45 732 42 148

Myynnin ja markkinoinnin kulut 8 -16 670 -15 819

Hallinnon kulut 8 -7 552 -6 760

Tutkimus- ja tuotekehityskulut 8 -1 178 -1 732

Liiketoiminnan muut tuotot 9 755 1 349

Liiketoiminnan muut kulut 9 -1 535 -728

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 6, 12 9 096 7 697

Liiketulos 6 28 648 26 155

Rahoituskulut 13 -3 683 -1 736

Muut rahoituserät 13 1 446 832

Tulos rahoituserien jälkeen 26 411 25 251

Tuloverot 14 -4 969 -4 953

Nettotulos 21 442 20 298

Tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajille 19 011 17 674

Vähemmistölle 2 431 2 624
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta nettotuloksesta 
laskettu osakekohtainen tulos (kruunua), laimentamaton ja 
laimennettu

21 4,23 3,94

Tammikuu–joulukuu
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Konsernitase 

MSEK Liitetieto 2008 2007

Vastaavaa
Liikearvo 15 84 431 71 172

Muut aineettomat hyödykkeet 15 16 537 12 737

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 16 61 946 52 602

Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 6, 12 39 543 33 065

Laskennalliset verosaamiset 14 13 206 12 017

Eläkejärjestelyjen nettovarat 23 330 187

Muut pitkäaikaiset varat 17 9 186 3 364

Pitkäaikaiset varat yhteensä 225 179 185 144

Vaihto-omaisuus 18 1 673 1 168

Myyntisaamiset ja muut saamiset 19 23 243 20 787

Lyhytaikaiset verosaamiset 191 94

Korolliset saamiset 20 2 147 1 701

Rahavarat 20 11 826 7 802

Lyhytaikaiset varat yhteensä 39 080 31 552

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 27 6

Vastaavaa yhteensä 264 286 216 702

Vastattavaa
Oma pääoma 130 387 117 274

Vähemmistön osuus 11 061 9 783

Oma pääoma yhteensä 141 448 127 057

Pitkäaikaiset lainat 22 54 178 41 030

Laskennalliset verovelat 14 11 260 9 577

Eläke- ja työsopimusvaraukset 23 22 416

Muut pitkäaikaiset varaukset 24 13 312 6 755

Muut pitkäaikaiset velat 25 2 565 2 366

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 81 337 60 144

Lyhytaikaiset lainat 22 11 621 2 549

Lyhytaikaiset varaukset 24 849 137

Lyhytaikaiset verovelat 1 254 2 212

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 26 27 777 24 603

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 41 501 29 501

Vastattavaa yhteensä 264 286 216 702

Ehdolliset varat 30 – –

Takaukset 30 2 303 2 146

Annetut pantit 30 1 854 1 484

31.12.
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Konsernin kassavirtalaskelma 

MSEK Liitetieto 2008 2007

Nettotulos 21 442 20 298

Oikaisut:

Poistot ja arvonalennukset 12 111 11 879
Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten 
myyntivoitot, -tappiot ja romutukset

-17 -84

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista, vähennettynä 
saaduilla osingoilla

-7 686 -5 012

Eläke- ja muut varaukset -294 -847

Rahoituserät 1 924 1 495

Tuloverot 1 077 -189

Muut ei-kassavirtavaikutteiset erät -77 1

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta 28 480 27 541

Korottomien saamisten lisäys (–), vähennys (+) -1 824 427

Vaihto-omaisuuden lisäys (–), vähennys (+) -325 -86

Korottomien velkojen lisäys (+), vähennys (–) 755 -1 353

Käyttöpääoman muutos -1 394 -1 012

Liiketoiminnan kassavirta 31 27 086 26 529

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 31 -15 758 -13 525

Aineettomien ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 40 176

Investoinnit osakkeisiin, osuuksiin ja liiketoimintoihin 31 -4 079 -4 597

Osakkeiden, osuuksien ja liiketoimintojen myyntitulot 31 32 116

Myönnetyt lainat ja muut vastaavat sijoitukset -472 -740

Lainasaamisten ja muiden vastaavien sijoitusten takaisinmaksut 309 1 863

Eläkesäätiöltä saadut korvaukset – 525

Lyhytaikaisten sijoitusten nettomuutos 294 477

Investointien kassavirta -19 634 -15 705

Kassavirta ennen rahoitusta 7 452 10 824

Emoyhtiön osakkeenomistajille maksetut osingot -17 962 -28 290
Vähemmistöosakkaille maksetut osingot ja näiden tekemät 
pääomasijoitukset, netto

-1 902 -1 415

Pitkäaikaisten lainojen nostot 11 776 17 075

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 261 -2 853

Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos 4 990 757

Rahoituksen kassavirta -4 359 -14 726

Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos 3 093 -3 902

Kassavarat kauden alussa 7 802 11 603

Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos vuoden aikana 3 093 -3 902

Valuuttakurssierojen vaikutus 931 101

Kassavarat kauden lopussa 20 11 826 7 802

Saadut korot 31 787 571

Maksetut korot 31 -2 569 -1 457

Saadut osingot 31 1 410 2 684

Maksetut tuloverot 31 -3 892 -5 142

Tammikuu–joulukuu
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Konsernin oman pääoman muutokset 

MSEK
Liite-
tieto

Osake-
pääoma

Muu
sijoitettu

oma
pääoma

Käyvän arvon 
rahastot ja 

valuutta-
muunto-

erot
Muut 

rahastot
Kertyneet 

voittovarat
Oma 

pääoma

Vähemmis-
tön osuus 

omasta 
pääomasta

Oma 
pääoma 

yhteensä
Oma pääoma 31.12.2006 14 369 51 026 -2 887 6 047 50 662 119 217 8 500 127 717

Käyvän arvon poistot 
uudelleenarvostetuista nettovaroista  
vaiheittaisissa yritysostoissa

21 – – – -166 166 – – –

Rahoitusinstrumenttien arvostaminen 
käypään arvoon

21 – – 39 – – 39 – 39

Muuntoerot 21 – – 8 634 – – 8 634 160 8 794

Suoraan omaan pääomaan kirjatut 
tuotto- ja kuluerät

– – 8 673 -166 166 8 673 160 8 833

Nettotulos – – – – 17 674 17 674 2 624 20 298

Kokonaistulos – – 8 673 -166 17 840 26 347 2 784 29 131
Liiketoimet vähemmistöosakkaiden 
kanssa

21 – – – – – – -42 -42

Osingonjako 21 – -10 104 – – -18 186 -28 290 -1 459 -29 749

Oma pääoma 31.12.2007 14 369 40 922 5 786 5 881 50 316 117 274 9 783 127 057

Käyvän arvon poistot 
uudelleenarvostetuista nettovaroista 
vaiheittaisissa yritysostoissa

21 – – – -153 153 – – –

Rahoitusinstrumenttien arvostaminen 
käypään arvoon

21 – – -341 – – -341 – -341

Muuntoerot 21 – – 12 405 – – 12 405 1 675 14 080

Suoraan omaan pääomaan kirjatut 
tuotto- ja kuluerät

– – 12 064 -153 153 12 064 1 675 13 739

Nettotulos – – – – 19 011 19 011 2 431 21 442

Kokonaistulos – – 12 064 -153 19 164 31 075 4 106 35 181
Liiketoimet vähemmistöosakkaiden 
kanssa

21 – – – – – – -842 -842

Osingonjako 21 – -9 879 – – -8 083 -17 962 -1 986 -19 948
Oma pääoma 31.12.2008 14 369 31 043 17 850 5 728 61 397 130 387 11 061 141 448
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 

Liitetieto 1 (Konserni) 
Laadintaperiaatteet 

Yleistä 
Yhtiön hallitus on 9.3.2009 hyväksynyt vuosikertomuksen ja konserni-
tilinpäätöksen julkaistavaksi. Emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelmat 
ja taseet vahvistetaan 1.4.2009 pidettävässä varsinaisessa yhtiöko-
kouksessa. 

TeliaSoneran konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilin-
päätösstandardien (IFRS) ja, TeliaSoneran toimintojen luonne huo-
mioiden, Euroopan unionissa sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvä-
listen tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. 

Lisäksi TeliaSonera noudattaa Ruotsin kirjanpitoneuvoston stan-
dardia RFR 1.2 "Konsernitilinpäätöstä koskevat täydentävät ohjeet" ja 
muita Ruotsin kirjanpitoneuvoston kannanottoryhmän lausuntoja, 
jotka liittyvät ainoastaan liiketoimintaan Ruotsissa. Kirjanpitoneuvos-
ton suosituksen mukaisesti TeliaSonera on soveltanut RFR 1.2 
-standardia ennen sen voimaantuloa. Ruotsalaisten yhtiöiden, joiden 
osakkeet ovat tilinpäätöshetkellä julkisen kaupankäynnin kohteena 
pörssilistalla Ruotsissa tai muulla oman pääoman ehtoisten instru-
menttien säännellyllä markkinapaikalla, on noudatettava standardia. 
Siinä määritellään Ruotsin kirjanpitolainsäädäntöön perustuvia, IFRS-
standardien lisäksi noudatettavia täydentäviä ohjeita ja tilinpäätök-
sessä esitettäviä tietoja. 

Arvostusperiaatteet, konsernitilinpäätöksen laatimiseen 
liittyvät periaatteet ja laskentaperiaatteet 
Konsernitilinpäätös on laadittu pääasiassa alkuperäisen hankintame-
non periaatetta noudattaen. Jäljempänä on kuvattu muut arvostuspe-
riaatteet ja noudatetut konsernitilinpäätöksen laatimiseen liittyvät 
periaatteet ja laskentaperiaatteet. 

Määrät ja päivämäärät 
Ellei muuta ole mainittu, kaikki summat on esitetty miljoonissa Ruot-
sin kruunuissa (SEK) tai muussa määritetyssä valuutassa, ja ne 
perustuvat tuloslaskelman, kassavirtalaskelman ja taseen osalta 
kahdentoista kuukauden tilikauteen, joka päättyi 31.12. 

Äskettäin julkistetut tilinpäätösstandardit 

Vuonna 2008 voimaan tulleet tai etukäteen käyttöön otetut 
uudet tai uudistetut/muutetut standardit ja tulkinnat 
 IFRS 8 ”Toimintasegmentit” (voimaantulo 1.1.2009, aikaisempi 

käyttöönotto sallittua). TeliaSonera otti IFRS 8 -standardin käyt-
töön vuonna 2007. 

 Muutettu IAS 23 ”Vieraan pääoman menot” (voimaantulo 
1.1.2009, aikaisempi käyttöönotto sallittua). Muutetussa stan-
dardissa ei enää ole mahdollisuutta kirjata välittömästi kuluiksi 
sellaisia vieraan pääoman menoja, jotka suoranaisesti liittyvät 
sellaisen omaisuuserän hankintaan, rakentamiseen tai tuotta-
miseen, jonka käyttö- tai myyntikuntoon saattamiseen kuluu 
huomattavan pitkä aika. Tällä tarkistuksella ei ole merkitystä 
TeliaSoneralle, koska TeliaSonera jo nyt aktivoi tällaiset vie-
raan pääoman menot taseeseen. 

 Rahoitusvarojen uudelleenluokittelua koskevat muutokset 
standardiin IAS 39 ”Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvos-
taminen” ja standardiin IFRS 7 ”Rahoitusinstrumentit: Tilinpää-
töksessä esitettävät tiedot" (voimaantulo 1.7.2008, jos uudel-
leenluokittelu tehdään ennen 1.11.2008, muutoin 1.11.2008). 
Standardiin IAS 39 tehdyt muutokset antavat mahdollisuuden 
luokitella uudelleen muita kuin johdannaistyyppisiä rahoitusva-
roja pois "Käypään arvoon tulosvaikutteisesti" -luokasta, jos nii-
tä pidetään kaupankäyntitarkoituksessa, mutta näin voidaan 
tehdä vain harvoissa tilanteissa. Maailman rahoitusmarkkinoi-
den heikentyminen vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä on 

mahdollinen esimerkki tällaisesta tilanteesta. IAS 39 -standardi 
sallii nyt myös yhteisön siirtää ”Myytävissä olevat rahoitusvarat” 
-luokasta ”Lainat ja saamiset” -luokkaan rahoitusvaroja, jotka 
olisivat täyttäneet lainojen ja saamisten määritelmän, ellei niitä 
olisi määritetty myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi. Standardiin 
IFRS 7 tehdyt muutokset edellyttävät lisätietojen esittämistä nyt 
sallittujen uudelleenluokittelujen yhteydessä. TeliaSonera ei 
harkitse tällä hetkellä rahoitusvarojen uudelleenluokittelua. 

 IFRIC 11 ”IFRS 2 – Konserniyhtiöiden osakkeita ja omia osak-
keita koskevat liiketoimet” (koskee tilikausia, jotka alkavat 
1.3.2007 tai sen jälkeen). IFRIC 11 ei tällä hetkellä vaikuta Te-
liaSoneraan. 

 IFRIC 12 ”Palvelutoimilupajärjestelyt” (koskee tilikausia, jotka 
alkavat 1.1.2008 tai sen jälkeen). IFRIC 12 ei tällä hetkellä vai-
kuta TeliaSoneraan. 

 IFRIC 14 ”IAS 19 – Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan 
omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja nii-
den välinen yhteys” (voimaantulo 1.1.2008; aikaisempi käyt-
töönotto sallittua). Tulkinnassa selvitetään yleisesti, miten IAS 
19:ssä asetettu rajoite omaisuuseräksi kirjattavan ylikatteen 
määrälle tulee kirjata ja miten lakisääteinen tai sopimusperus-
teinen rahastoinnin vähimmäistasoa koskeva vaatimus vaikut-
taa eläkkeisiin perustuvaan omaisuuserään tai velkaan. Työn-
antajan ei tarvitse kirjata lisävelkaa, jollei rahastoinnin vähim-
mäistasoa koskevan vaatimuksen mukaisia maksusuorituksia 
voida palauttaa yritykselle. TeliaSonera otti IFRIC 14 
-standardin käyttöön vuonna 2007. IFRIC 14 ei tällä hetkellä 
vaikuta TeliaSoneraan. 

Uudet tai uudistetut/muutetut standardit ja tulkinnat, jotka 
eivät ole vielä tulleet voimaan 
Seuraavien äskettäin julkistettujen uusien tai muutettu-
jen/tarkistettujen standardien ja tulkintojen voimaantulo vaikuttaa 
TeliaSoneran konsernitilinpäätöksiin 1.1.2009 tai myöhemmin: 
 Muutetut standardit IFRS 1 ”Ensimmäinen IFRS-standardien 

käyttöönotto” ja IAS 27 ”Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös” 
(koskee tilikausia, jotka alkavat 1.1.2009 tai sen jälkeen, mutta 
aikaisempi käyttöönotto on sallittua). Muutokset koskevat in-
vestointikustannuksen takautuvaa määritystä erillistilinpäätök-
sessä, kun IFRS-standardit otetaan käyttöön ensimmäisen ker-
ran. Standardeihin IFRS 1 ja IAS 27 tehdyt muutokset eivät 
vaikuta TeliaSoneraan. 

 Muutettu IFRS 1 ”Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto” 
(koskee tilikausia, jotka alkavat 1.7.2009 tai sen jälkeen, mutta 
aikaisempi käyttöönotto on sallittua). Muutetussa versiossa on 
parannettu rakenne, mutta se ei sisällä teknisiä muutoksia. 
IFRS 1 ei vaikuta TeliaSoneraan. 

 Muutettu IFRS 2 ”Osakeperusteiset maksut” (koskee tilikausia, 
jotka alkavat 1.1.2009 tai sen jälkeen, mutta aikaisempi käyt-
töönotto on sallittua). Muutoksessa selvennetään, että oikeu-
den syntymisehtoihin kuuluvat vain palvelun suorittamista kos-
kevat ehdot ja tulokseen perustuvat ehdot ja että yhteisön ja 
muiden osapuolten peruutukset on käsiteltävä kirjanpidossa 
samalla tavalla. IFRS 2 ei tällä hetkellä vaikuta TeliaSoneraan. 

 Muutettu IFRS 3 ”Liiketoimintojen yhdistäminen” ja muutettu 
IAS 27 ”Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös” (koskee tilikau-
sia, jotka alkavat 1.7.2009 tai sen jälkeen, mutta aikaisempi 
käyttöönotto on sallittua). Standardeihin on tehty muun muassa 
seuraavat muutokset. a) Transaktiomenot kirjataan menoiksi, 
kun ne ovat toteutuneet. b) Ehdollinen vastike kirjataan aina 
käypään arvoon, ja yhdistämisen jälkeiset muutokset nimellisen 
vastikkeen käyvässä arvossa vaikuttavat tuloslaskelmaan. c) 
Liiketoimikohtaisesti lisätyssä optiossa voidaan kirjata 100 pro-
senttia hankinnan kohteena olevan yhteisön liikearvosta, ja lii-
kearvon lisäys nostaa myös vähemmistöosuutta. d) Vaiheittai-
sessa ostossa hankinnan kohteena olevan yhteisön varojen ja 



   TeliaSoneran vuosikertomus 2008 – Konsernitilinpäätös 

  46 

velkojen, mukaan luettuna liikearvo, käyvät arvot arvostetaan 
samana päivänä kuin määräysvalta saadaan, ja aiemmin kirjat-
tujen varojen ja velkojen mahdolliset oikaisut kirjataan tuloslas-
kelmaan. e) Lisäosuuksien hankinta tytäryhtiöstä määräysval-
lan saamisen jälkeen ja tytäryhtiön osuuksien osittainen luovu-
tus niin, että määräysvalta kuitenkin säilyy, kirjataan omaa 
pääomaa koskevaksi liiketoimeksi omistajien kanssa. f) Tytär-
yhtiön osuuksien osittaisessa luovutuksessa, joka johtaa mää-
räysvallan menetykseen, jäljellä oleva omistusosuus on arvos-
tettava uudelleen käypään arvoon, ja käyvän arvon ja kirjanpi-
toarvoa vastaavan määrän välinen erotus kirjataan tuloslas-
kelmaan voittona tai tappiona. TeliaSonera arvioi, että muute-
tun IFRS 3 standardin ja muutetun IAS 27 -standardin sovelta-
minen lisää tuloslaskelman epävakautta. 

 Muutokset koskien rahoitusinstrumenteista esitettävien liitetie-
tojen parantamista IFRS 7 “Rahoitusinstrumentit: tilinpäätök-
sessä esitettävät tiedot” (Voimassa 1.1.2009 tai sen jälkeen al-
kavilla tilikausilla, aikaisempi soveltaminen sallittua, vertailutie-
toja ei vaadita ensimmäisenä käyttöönottovuotena). Muutokset 
tuovat kolmiportaisen hierarkian käypien arvojen esittämiseen 
ja vaativat lisäliitetietoja käypien arvojen suhteellisen luotetta-
vuuden arviointiin. Lisäksi olemassa olevia liitetietovaatimuksia 
maksuvalmiusriskin esittämisestä on selvennetty ja laajennettu. 

 Muutettu IAS 1 ”Tilinpäätöksen esittäminen” (koskee tilikausia, 
jotka alkavat 1.1.2009 tai sen jälkeen, mutta aikaisempi käyt-
töönotto on sallittua). Uudistetun säännöksen mukaan kaikki 
omistajiin liittyvät oman pääoman muutokset on oman pää-
oman muutokset -laskelmassa esitettävä erillään muutoksista, 
jotka koskevat muita kuin omistajia. Kaikki muihin kuin omista-
jiin liittyvät erät (ns. laaja tulos) esitetään joko yhdessä laskel-
massa (laaja tuloslaskelma) tai kahtena erillisenä laskelmana 
(tuloslaskelma ja muut laajan tuloksen erät). Laajan tuloslas-
kelman osia ei saa enää esittää oman pääoman muutokset 
-laskelmassa. Uudistuksen myötä myös joidenkin tilinpäätös-
laskelmien nimet muuttuvat niiden tarkoitusta paremmin kuvaa-
viksi. Uusia termejä käytetään kaikissa standardeissa, mutta 
niiden käyttö tilinpäätöksissä ei ole pakollista. TeliaSonera ar-
vioi parhaillaan uudistetun IAS 1 standardin vaikutuksia. 

 Lunastusvelvoitteisten instrumenttien ja muiden sitoumusten 
käsittelyä selvitystilan yhteydessä koskevat muutokset stan-
dardeihin IAS 32, ”Rahoitusinstrumentit: esittämistapa”, ja IAS 
1, ”Tilinpäätöksen esittäminen” (voimaantulo 1.1.2009, aikai-
sempi käyttöönotto sallittua). Muutokset eivät tällä hetkellä vai-
kuta TeliaSoneraan. 

 Suojauskelpoisia eriä koskeva muutos standardiin IAS 39 
”Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen” (koskee ti-
likausia, jotka alkavat 1.7.2009 tai sen jälkeen, mutta aikaisem-
pi käyttöönotto on sallittua; otettava käyttöön takautuvasti). Kor-
jaus rajoittaa ja selkeyttää suojauslaskentaan kelpaavia riskejä 
kahdessa erityistilanteessa: a) suojattavassa erässä on yksi-
puolinen riski (optioilla suojaaminen) ja b) suojattavassa rahoi-
tuserässä esiintyy inflaatiota (inflaatio määritetään suojattavak-
si riskiksi tai riskin osaksi). Muutos ei tällä hetkellä vaikuta 
TeliaSoneraan. 

 ”IFRS-standardien parannukset (toukokuu 2008)” (koskee 
lähinnä tilikausia, jotka alkavat 1.1.2009 tai sen jälkeen, mutta 
aikaisempi käyttöönotto on sallittua). Näissä noin 20 IFRS-
standardia koskevissa parannuksissa on välttämättömiä mutta 
ei-kiireellisiä muutoksia, jotka eivät sisälly muihin pääprojektei-
hin. Korjaukset esitetään kahdessa osassa: a) korjaukset, jotka 
koskevat esitystapaan, kirjaamiseen tai arvostamiseen liittyviä 
kirjanpitomuutoksia, ja b) korjaukset, jotka koskevat terminolo-
gisia tai toimituksellisia muutoksia mutta joiden vaikutus kirjan-
pitoon on vähäinen. Kaiken kaikkiaan TeliaSoneraa koskevat 
IFRS-standardien muutokset on tietyissä tapauksissa jo otettu 
käyttöön, ja muutoin niillä ei ole vaikutusta tai on hyvin vähäi-
nen vaikutus TeliaSoneran tulokseen tai taloudelliseen tilantee-
seen. 

 IFRIC 13 ”Kanta-asiakasohjelmat” (koskee tilikausia, jotka 
alkavat 1.7.2008 tai sen jälkeen, mutta aikaisempi käyttöönotto 

on sallittua). IFRIC 13 selvittää erityisesti, miten asiakashyvi-
tyksiä lunastaville asiakkaille tarjottuihin ilmaisiin tai alennettui-
hin hyödykkeisiin tai palveluihin (”hyvityksiin”) liittyvät velvoit-
teet tulee kirjata. Yhteisöjen on kohdennettava osa alkuperäi-
sen myyntitapahtuman tuloista asiakashyvityksiin ja kirjattava 
nämä tulot myyntituotoksi vasta sitten, kun ne ovat täyttäneet 
velvoitteensa joko suorittamalla hyvityksiä itse tai kolmannen 
osapuolen kautta. TeliaSonera jaksottaa jo nyt kanta-
asiakasohjelmiin liittyvät tulot, kuten IFRIC 13 edellyttää. IFRIC 
13 kuitenkin edellyttää, että jaksotetut tulot määritetään tulevai-
suudessa toimitettavien tuotteiden tai palvelujen käypien arvo-
jen mukaan, kun taas TeliaSonera perustaa jaksotuksen arvioi-
duille kustannuksille. IFRIC 13:n käyttöönoton seurauksena ta-
pahtuvalla muutoksella ei odoteta olevan olennaista vaikutusta 
TeliaSoneran tulokseen tai taloudelliseen tilanteeseen.  

 IFRIC 15 ”Kiinteistön rakentamissopimukset” (koskee tilikausia, 
jotka alkavat 1.1.2009 tai sen jälkeen; sovellettava takautuvas-
ti). IFRIC 15 -tulkinta koskee sitä, kuinka yksiköt, jotka aloitta-
vat kiinteistön rakennushankkeen suoraan tai alihankkijoiden 
kautta, ilmoittavat tuotot ja niihin liittyvät menot kirjanpidossa. 
IFRIC 15 -tulkinnassa annetaan ohjeita, joiden perusteella voi-
daan määrittää, kuuluuko kiinteistön rakennushankesopimus 
standardin IAS 11 ”Pitkäaikaishankkeet” vai standardin IAS 18 
”Tuotot” piiriin ja koska hankkeen tuotot kirjataan. Tulkinta IF-
RIC 15 ei vaikuta TeliaSoneraan.  

 IFRIC 16 ”Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen 
suojaus” (koskee tilikausia, jotka alkavat 1.10.2008 tai sen jäl-
keen; otettava käyttöön tulevaisuudessa). IFRIC 16 -tulkinta 
koskee yksikköjä, jotka suojautuvat ulkomaisiin tytäryhtiöihin, 
osakkuus- ja yhteisyrityksiin ja sivuliikkeisiin tehtyjen nettosijoi-
tusten valuuttakurssiriskeiltä ja haluavat täyttää standardin IAS 
39 mukaiset suojauslaskennan kriteerit. Tulkinta IFRIC 16 ei 
koske muuntyyppistä suojauslaskentaa, eikä sitä voida sovel-
taa samankaltaisuuden perusteella. IFRIC 16 -tulkinnassa sel-
vennetään, että a) esitysvaluutta ei aiheuta sellaista riskiä, jo-
hon suojauslaskentaa voidaan soveltaa, ja siten yksikkö voi 
määrittää suojattavaksi riskiksi vain sellaiset valuuttakurssierot, 
jotka aiheutuvat sen oman toimintavaluutan ja ulkomaisen yksi-
kön toimintavaluutan välisestä erosta; b) suojausinstrumentteja 
voivat pitää hallussaan konsernin mitkä tahansa yksiköt; ja c) 
vaikka standardia IAS 39 ”Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja 
arvostaminen” on sovellettava, jotta voidaan määrittää valuut-
tamuuntoeroista voitoksi tai tappioksi uudelleenluokiteltava 
määrä suojausinstrumentin osalta, standardia IAS 21 ”Valuut-
takurssien muutosten vaikutukset” on sovellettava suojauskoh-
teen osalta. TeliaSonera noudatti IFRIC 16 -tulkinnan periaat-
teita jo aiempina kausina. 

 IFRIC 17 ”Distribution of Non-cash Assets to Owners” (koskee 
tilikausia, jotka alkavat 1.7.2009 tai sen jälkeen; aiempi käyt-
töönotto sallittua; otettava käyttöön tulevaisuudessa). IFRIC 17 
koskee muiden kuin rahamääräisten omaisuuserien jakamista 
omistajille omistusosuuksien suhteessa, lukuun ottamatta liike-
toimia yhteiskontrollitilanteessa, ja siinä selvennetään, että a) 
maksettava osinko tulee kirjata velaksi silloin, kun osinko on 
asianmukaisesti vahvistettu eikä enää ole yhteisön vapaasti 
muutettavissa, b) maksettava osinko tulee arvostaa jaettavien 
netto-omaisuuserien käypään arvoon ja c) maksetun osingon ja 
jaettujen netto-omaisuuserien kirjanpitoarvon välinen erotus kir-
jataan voittona tai tappiona. IFRIC 17 edellyttää myös, että yh-
teisö esittää lisätietoja, jos omistajille jaettavaksi säilytettävät 
netto-omaisuuserät täyttävät lopetetun toiminnan määritelmän. 
IFRIC 17 ei tällä hetkellä vaikuta TeliaSoneraan. 

 Tulkinta IFRIC 18 "Transfer of Assets from Customers" (koskee 
siirtoja, jotka vastaanotetaan 1.7.2009 tai sen jälkeen, mutta ai-
kaisempi rajoitettu käyttöönotto on sallittua; voidaan soveltaa 
vain vastaisiin transaktioihin). IFRIC 18 -tulkinnassa selvenne-
tään a) olosuhteita, joissa omaisuuserän määritelmä täyttyy, b) 
omaisuuserän kirjaamista ja sen hankintahinnan arvostamista 
alustavassa kirjauksessa, c) erikseen tunnistettavien palvelujen 
tunnistamista (yhden tai useamman palvelun vaihtaminen siir-
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rettyyn omaisuuserään), d) tuoton kirjaamista ja e) asiakkailta 
tehtävien rahasiirtojen kirjaamista kirjanpitoon. IFRIC 18 -
tulkinnalla ei tällä hetkellä odoteta olevan merkittävää vaikutus-
ta TeliaSoneran tulokseen tai taloudelliseen asemaan. 

EU:n hyväksymismenettelyn tilanne 
Maaliskuun 2009 alun tilanteessa kaikki yllä mainitut standardit, 
uudistukset/muutokset standardeihin ja tulkinnat on otettu EU:ssa 
käyttöön lukuun ottamatta uudistettua IFRS 1 -standardia, uudistettua 
IFRS 3 -standardia, IFRS 7 -standardin liitetietojen parantamista 
koskevia muutoksia, IAS 27 -standardiin tehtyä liiketoimintojen yhdis-
tämistä koskevaa muutosta sekä IAS 39-, IFRIC 12-, IFRIC 15-, 
IFRIC 16-, IFRIC 17- ja IFRIC 18 -standardeihin tehtyä suojauskel-
poisia eriä koskevaa muutosta.  

Euroopan komissio on ilmoittanut, että jos IFRS-standardi (tai vas-
taava) on hyväksytty tilinpäätöspäivän jälkeen mutta ennen tilinpää-
töksen julkistamista, voidaan standardia pitää tilinpäätöksen laadin-
nan kannalta hyväksyttynä, mikäli soveltaminen ennen hyväksyntää 
on sallittua sekä hyväksymissäännösten että itse standardin voi-
maantulosäännösten mukaan. 

Liitetieto 2 (Konserni) 
Keskeisimmät arviointiin liittyvät epävar-
muustekijät 

Tilinpäätöksen laatiminen edellyttää, että yhtiön johto ja hallitus 
tekevät arvioita ja päätöksiä, jotka vaikuttavat raportoitujen varojen, 
velkojen, tuottojen ja kulujen määrään sekä ehdollisista varoista ja 
veloista esitettäviin tietoihin. Nämä arviot perustuvat aiempiin koke-
muksiin ja moniin oletuksiin, joiden yhtiön johto ja hallitus uskovat 
olevan järkeviä vallitsevissa olosuhteissa ja joiden tulokset muodos-
tavat pohjan varojen ja velkojen tasearvoa koskeville päätöksille, kun 
tasearvotietoja ei ole helposti saatavissa muista lähteistä. Toteutu-
neet tulokset voivat poiketa näistä arvioista oletusten tai olosuhteiden 
muuttumisen vuoksi, ja poikkeamisilla voi olla merkittävä vaikutus 
TeliaSoneran tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 

TeliaSoneran johto katsoo, että tilinpäätöstä laadittaessa arvioin-
nin tekeminen oli vaikeinta, subjektiivisinta tai monimutkaisinta seu-
raavilla alueilla: tuottojen kirjaaminen (sivu 48), tuloverot (sivu 49), 
aineettomien hyödykkeiden ja muiden pitkäaikaisten varojen arvos-
taminen (sivu 50), myyntisaamisten periminen (sivu 51), eläkevara-
ukset (sivu 53), kuten myös uudelleenjärjestelyt, 
vähemmistöosakkaiden myyntioptiot sekä ehdolliset velat ja oikeudel-
liset riita-asiat (sivu 53), joita kaikkia käsitellään liitetiedossa 4, ”Mer-
kittävät laskentaperiaatteet”. 

Liitetieto 3 (Konserni) 
Konsernitilinpäätös 

Yleistä 
Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö TeliaSonera AB sekä ne 
yhtiöt, joissa TeliaSoneralla on oikeus määrätä talouden ja liiketoi-
minnan periaatteista. Tämä määräysvalta yleensä toteutuu silloin kun 
omistuksessa on enemmän kuin puolet äänivallasta. TeliaSoneran 
konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä kaikkien 
määräysvallassa olevien yhtiöiden tilinpäätöksistä per 31.12. Tämän 
menetelmän mukaan liiketoimintojen yhdistämisen hankintameno on 
kaupan toteutumisajankohdan käypään arvoon määritetyt hankkija-
osapuolen luovuttamat varat, velat, jotka sille ovat syntyneet tai jotka 
se on ottanut vastattavikseen, ja oman pääoman ehtoiset instrumen-
tit, jotka se on laskenut liikkeeseen saadakseen määräysvallan han-
kinnan kohteessa, sekä liiketoimintojen yhdistämisestä välittömästi 
johtuvat menot. Yksilöitävissä olevien hankinnan kohteen varojen, 
velkojen ja ehdollisten velkojen alkuperäinen arvostaminen tapahtuu 
käypiin arvoihin. Määrä, jolla liiketoimintojen yhdistämisen hankinta-
meno ylittää hankittujen varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen 
nettomääräisen käyvän arvon, kirjataan liikearvoksi. 

Hankitut yksiköt sisällytetään konsernitilinpäätökseen siitä hetkes-
tä alkaen, kun määräysvalta on siirtynyt TeliaSoneralle, ja luovutetut 
yksiköt sisältyvät konsernitilinpäätökseen siihen hetkeen saakka, 
jolloin määräysvalta siirtyy pois TeliaSoneralta. 

Konsernin sisäiset myynnit ja muut sisäiset liiketapahtumat on 
eliminoitu konsernitilinpäätöksessä. Konsernin sisäisistä liiketapah-
tumista aiheutuneet voitot ja tappiot on eliminoitu, ellei tappio osoita 
arvonalentumista. 

Vähemmistön osuus 
Liiketapahtumia vähemmistöomistajien kanssa on käsitelty kuten 
liiketapahtumia ulkopuolisten tahojen kanssa. Myynnit vähemmistö-
omistajille johtavat luovutusvoittoihin tai -tappioihin, jotka merkitään 
tuloslaskelmaan. Hankinnat vähemmistöomistajilta synnyttävät lii-
kearvoa, joka on se määrä, jolla hankintameno ylittää hankitun osuu-
den tytäryhtiön varojen nettomääräisestä taseeseen kirjatusta arvos-
ta. Annetut sitoumukset ostaa vähemmistöosuuksia ja vähemmistölle 
annetut myyntioptiot (mukaan lukien kaikki myöhemmät pääomasijoi-
tukset vähemmistöltä) on merkitty ehdolliseksi suoritukseksi. Mikäli 
sitoumuksen arvo ylittää vähemmistöosuuden arvon, erotus on mer-
kitty liikearvoksi. Kaikki liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä 
annettujen myyntioptioiden käyvän arvon muutokset on kirjattu lii-
kearvon oikaisuiksi, kun taas nykyisten tytäryhtiöiden vähemmistö-
osakkaille annettujen myyntioptioiden käyvän arvon muutokset on 
kirjattu tuloslaskelmaan. 

Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen ja inflaa-
tiokorjaukset 
Kunkin konserniyhtiön erillistilinpäätöksiin sisällytetyt erät on arvostet-
tu kyseisen yhtiön toimintavaluutassa, joka on sen taloudellisen 
toimintaympäristön valuutta, jossa yritys pääasiallisesti toimii, yleensä 
paikallinen valuutta. 

Konsernitilinpäätös on esitetty Ruotsin kruunuissa (SEK), joka on 
emoyhtiön toimintavaluutta. Kun ulkomaisten yksiköiden (tytäryrityk-
set, osakkuus- ja yhteisyritykset ja sivuliikkeet) tuloslaskelmat ja 
taseet muunnetaan Ruotsin kruunuiksi, käytetään tasepäivän valuut-
takurssia (tilinpäätöspäivän kurssi) muunnettaessa kaikki tase-erät, 
lukuun ottamatta oman pääoman eriä, jotka muunnetaan hankinta-
hetken kursseilla. Tuloslaskelman erät muunnetaan käyttäen kauden 
keskikurssia. Muuntamisessa syntyvät kurssierot eivät vaikuta tulok-
seen, vaan ne kirjataan suoraan omaan pääomaan. Kun ulkomaises-
ta yksiköstä luovutaan, kirjataan kyseiseen ulkomaiseen yksikköön 
liittyvät kertyneet kurssierot tulosvaikutteisesti osana luovutusvoittoa 
tai -tappiota. 

Kun tytäryrityksen tai osakkuus- tai yhteisyrityksen toimintavaluut-
ta on hyperinflaatiomaan valuutta, raportoidut ei-monetaariset varat ja 
velat sekä oma pääoma oikaistaan tasepäivän yleisellä hintaindeksil-
lä. Hintaindeksillä oikaistu tilinpäätös muunnetaan Ruotsin kruunuiksi 
tilinpäätöspäivän kurssilla. Hintaindeksioikaisun vaikutukset tytäryri-
tysten osalta kirjataan rahoitustuotoiksi tai -kuluiksi ja osakkuus- ja 
yhteisyritysten osalta tuottoihin osakkuus- ja yhteisyrityksistä. Tällä 
hetkellä yksikään tytäryhtiö, osakkuusyhtiö tai yhteisyritys ei toimi 
hyperinflaatiomaassa. 

Ulkomaisten yksiköiden hankinnasta syntyneet liikearvot ja oikai-
sut käypään arvoon pääsemiseksi käsitellään ulkomaisen yksikön 
varoina ja velkoina. 

Osakkuus- ja yhteisyritykset 
Yksiköitä, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta mutta ei 
määräysvaltaa ja joissa konsernin osuus äänivallasta on yleensä 
20 ja 50 prosentin välillä, käsitellään osakkuusyrityksinä. Yksiköitä, 
joissa konsernilla on sopimukseen perustuva yhteinen määräysvalta 
jonkun toisen kanssa, käsitellään yhteisyrityksinä. 

Osakkuus- ja yhteisyritysomistukset sisällytetään konsernitulos-
laskelmaan ja konsernitaseeseen pääomaosuusmenetelmällä, ja ne 
kirjataan alun perin hankintamenon määräisenä. Tuloslaskelmassa 
konsernin osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta sisällytetään 
liikevoittoon, koska ne toimivat televiestintäalalla ja konsernin strate-
giana on hyödyntää toimialan tietotaitoa investoimalla osittain omis-
tettuihin toimintoihin. Tulososuus perustuu yrityksen viimeisimpään 
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tilinpäätökseen, oikaistuna mahdollisilla laskentaperiaate-eroilla, ja 
TeliaSoneran tilinpäätöshetkeen mennessä toteutuneiden merkittävi-
en tapahtumien ja liiketapahtumien arvioiduilla vaikutuksilla. 

Tuloslaskelman erä Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 
sisältää myös poistot käyvän arvon oikaisuista ja muista hankinnan 
yhteydessä tehdyistä yhdistelyoikaisuista, samoin kuin arvonalentu-
mistappiot liikearvosta ja muista aineettomista hyödykkeistä sekä 
tällaisten yritysomistusten luopumisista aiheutuneet myyntivoitot ja -
tappiot. TeliaSoneran osuus osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa 
toteutuneiden liiketapahtumien voitoista ja tappioista on eliminoitu. 

Negatiiviset tasearvot osakkuus- ja yhteisyritysomistuksista kirja-
taan vain niistä yksiköistä, joissa konsernilla on sopimukseen perus-
tuvat velvoitteet lisätä pääomasijoituksia. Kirjaus tehdään näissä 
tapauksissa muihin varauksiin. 

Segmenttiraportointi 
Konsernin perusliiketoimintasegmenttejä kutsutaan liiketoiminta-
alueiksi. Ne perustuvat johdon päätökseen jäsentää konsernin orga-
nisaatio erilaisten tuotteiden, palvelujen ja maantieteellisten alueiden 
mukaisesti. Kukin liiketoiminta-alue muodostaa raportoitavan seg-
mentin. Liiketoimintasegmentit, joista ei raportoida erikseen, ja tietyt 
konsernitoiminnot on yhdistetty raportoitavaksi segmentiksi nimeltä 
”Muut toiminnot”. Lisätietoja on liitetiedossa 6, ”Segmenttikohtaiset 
tiedot”. Segmenttikohtaisten tietojen yhdistelyssä käytetyt periaatteet 
ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä, lukuun ottamatta segmen-
tin sisäisiä rahoitusleasingsopimuksia, joita käsitellään muina vuokra-
sopimuksina. Kun merkittäviä liiketoimintoja siirretään segmenttien 
välillä, ryhmitellään vertailuajanjaksojen luvut uudelleen. 

Liitetieto 4 (Konserni) 
Merkittävät laskentaperiaatteet 

Tuottojen kirjaaminen 
Liikevaihto koostuu pääasiassa liikennetuotoista, mukaan lukien 
yhteenliittämis- ja verkkovierailutuotot, liittymä-, avaus-, kytkentä- ja 
palvelumaksut sekä asiakaslaitetuotot. Myynti kirjataan käypään 
arvoon, joka yleensä vastaa myyntiarvoa, oikaistuna myönnetyillä 
alennuksilla ja myyntiin liittyvillä veroilla. 

Tuotto kirjataan sillä kaudella, jolloin palvelu on suoritettu, joko to-
teutuneiden liikennemäärien mukaan tai sopimuksen voimassaoloai-
kana. Tuotot palveluista kirjataan, kun on todennäköistä, että talou-
dellinen hyöty koituu konsernin hyväksi, ja tuotot sekä liiketoimeen 
kohdistuvat menot ovat määritettävissä luotettavasti. Puhe- ja data-
palvelujen tuotot kirjataan palvelujen todellisen käytön mukaan. 
Yhdysliikennetuotot puhe- ja dataliikenteestä muilta operaattoreilta 
kirjataan yhdysliikenteen rajapinnan ylittyessä TeliaSoneran verkon 
kannalta. Laskutettaessa loppuasiakasta ulkopuolisen sisältöpalvelun 
tuottajan palveluista ei tuottoihin ole kirjattu palvelun tuottajan puoles-
ta perittyjä maksuja. 

Liittymätulot kirjataan tuotoksi liittymän voimassaoloaikana. Etukä-
teen maksettujen, pääasiassa matkapuhelimiin myytävien puhelin-
korttien myynti jaksotetaan ja tuloutetaan korttien todellisen käytön 
mukaisesti. Avaus- ja kytkentämaksut kirjataan erikseen avaushetkel-
lä, mikäli maksut eivät sisällä korvausta myöhemmin toimitettavasta 
palvelusta, vaan ne on tarkoitettu ainoastaan kattamaan kytkentäku-
lut. Myöhemmin toimitettavaan palveluun liittyvät korvaukset merki-
tään taseeseen. 

Laitemyynti tuloutetaan, kun toimitus on tapahtunut ja merkittävät 
riskit ja edut on siirretty asiakkaalle, eli yleensä toimitushetkellä ja 
asiakkaan hyväksyttyä toimituksen. 

Kanta-asiakasohjelmissa asiakkaat ovat oikeutettuja saamaan 
tiettyjä alennuksia TeliaSoneran tuottamista palveluista ja tuotteista. 
Tuottojen vähennyksenä kirjataan varaus arvioiduista asiakkaiden 
ansaitsemista alennuksista. Asiakashankintakustannusten kirjaami-
sesta ks. kappale ”Liiketoiminnan kulut” jäljempänä. 

TeliaSonera voi kytkeä yhteen palveluja ja tuotteita yhdeksi tar-
joomaksi. Tarjoomaan voi kuulua usean tuotteen, palvelun tai käyttö-
oikeuden toimittaminen tai suorittaminen (kytkykauppa). Joissakin 
tapauksissa järjestelyyn kuuluu alkuperäinen asennus, käynnistys tai 

aktivointipalvelu ja maksusuoritus voi tapahtua joko erillismaksuna tai 
erillismaksuna yhdistettynä jatkuvaan maksuvirtaan. Laitteen osuus 
kirjataan erillään palvelusta, jos kumpaakin suoritetta myydään myös 
erillisenä ja omistusoikeus laitteeseen siirtyy loppuasiakkaalle. Lait-
teeseen liittyvät kulut kirjataan samaan aikaan siitä kirjattavan tuoton 
kanssa. Tuotto kohdistetaan laitteelle ja palveluille niiden käypien 
arvojen suhteellisten osuuksien mukaan. Jos käypää arvoa ei voi 
määritellä luotettavasti toimitetuille erille mutta se voidaan määritellä 
toimittamattomille erille, käytetään jäännösmenetelmää. Jäännösme-
netelmässä toimitetuille erille kohdistettu arvo vastaa järjestelyn 
kokonaisarvoa vähennettynä toimittamattomien erien yhteisellä käy-
vällä arvolla. Erikoisvalmisteista laitetta, jota voidaan käyttää vain 
yhdessä TeliaSoneran tuottamien palveluiden tai tuotteiden kanssa, 
ei tulouteta erikseen ja tuotto jaksotetaan koko palvelujärjestelyn 
voimassaoloajalle. 
Yritysasiakkaille TeliaSonera tarjoaa pitkäaikaisia toimintopalveluso-
pimuksia kaikista viestintäpalveluista, joihin voivat kuulua vaihdepal-
velut, kiinteän verkon puhelinpalvelut, langattomat puhelinpalvelut, 
tiedonsiirtopalvelut ja muut asiakaskohtaiset palvelut. Yleensä asiak-
kaalla ei ole oikeutta lunastaa laitteita palvelusopimuksen päättyessä. 
Tulot sellaisesta toimintosopimuksista tuloutetaan sopimuksen kesto-
aikana, mutta osa toistuvasta kiinteästä maksusta jaksotetaan koh-
distettavaksi sopimuskauden lopussa syntyviä kustannuksia vastaan 
(ylläpito ja päivitykset). 

Pitkäaikaishankkeiden tuotot kirjataan valmistusasteen perusteel-
la. Valmistusaste arvioidaan hankkeen luonteen ja sopimusehtojen 
mukaan sovitetuilla menetelmillä. Jos on todennäköistä, että hank-
keen kokonaismenot ylittävät hankkeesta saatavat tulot, kirjataan 
ennakoitu tappio välittömästi kuluksi. 

Kansainvälisessä verkkokapasiteettitoiminnassa kuituja ja kaape-
likanavia koskeva verkon kapasiteetin käyttöoikeuksien (Indefeasible 
Rights of Use, IRU) myynti on kirjattu tuotoksi sopimuksen voimassa-
oloaikana (ks. myös kohta ”TeliaSonera vuokralleantajana – muut 
vuokrasopimukset” jäljempänä). 

Teleoperaattoritoiminnassa johdon päätöksiä tarvitaan useissa tapauksissa sen 
ratkaisemiseksi, tuloutetaanko ja kuinka paljon, sekä käypien arvojen määrit-
tämiseksi, kuten allekirjoitettaessa sopimuksia sisältöpalveluiden tuottajien 
kanssa (toimiiko TeliaSonera päämiehenä vai asiakkaana sopimusjärjestelyn 
toteuttamisessa); monimutkaisissa tuotteiden, palveluiden ja käyttöoikeuksien 
kytkykaupoissa samassa asiakastarjoomassa (tuleeko TeliaSoneran kirjata 
erilliset osat heti vai jaksotettuna); verkon kapasiteetin käyttöoikeuksien myyn-
nissä; ja arvioitaessa valmistusastetta pitkäaikaishankkeissa. 

Liiketoiminnan kulut 
TeliaSonera esittää erittelyn kuluista toimintokohtaisen luokittelun 
perusteella. Liikevaihtoa vastaavat kulut sisältävät kaikki palveluiden 
ja myytyjen tuotteiden kulut samoin kuin asennuksen, kunnossapi-
don, palveluiden ja tukitoimintojen kulut. Myynti- ja markkinointiku-
luissa ovat palveluiden ja tuotteiden kaikki myyntiin ja markkinointiin 
liittyvät kulut, jotka sisältävät mainontaan, PR-toimintaan, hintalistoi-
hin, välityspalkkioihin, luottotietoihin, perintään jne. liittyvät kulut. 
Luottotappiot ja luottotappiovaraukset kuuluvat myös näihin kuluihin. 
Aikaisempina vuosina luottotappioiksi kirjatuista saamisista kertyneet 
maksut kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin. Tutkimus- ja tuote-
kehityskulut (T&K) sisältävät kulut uusien palvelujen, tuotteiden, 
prosessien tai järjestelmien kehittämisestä tai olennaisten parannus-
ten tekemisestä nykyisiin palveluihin, tuotteisiin, prosesseihin tai 
järjestelmiin. Kunnossapito ja pienehköjen muutosten tekeminen 
nykyisiin tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin tai järjestelmiin ei ole 
mukana T&K-kuluissa. Asiakaskohtaiset kulut (räätälöinti) ovat liike-
vaihtoa vastaavissa kuluissa. Poistot ja arvonalennukset on sisällytet-
ty toimintojen kuluihin siinä määrin kuin toiminnot ovat käyttäneet 
käyttöomaisuushyödykkeitä. 

Menot vähittäiskauppiaiden välityspalkkioista, muut asiakashan-
kintamenot, mainonta ja muut markkinointimenot kirjataan kuluksi 
niiden syntyhetkellä. 
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Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 
Liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät luovutusvoitot ja 
-tappiot tytäryhtiöosakkeiden ja -toimintojen myynnistä (ks. kappale 
”Osakkuus- ja yhteisyritykset” edellä) sekä käyttöomaisuuden luovu-
tusvoitot, -tappiot ja romutukset. 

Liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa ovat myös julkiset 
avustukset, liiketoimintaan liittyvät valuuttakurssierot, uudelleenjärjes-
telykulut sekä muut vastaavat erät. Julkisten avustusten alkuperäinen 
arvostaminen tapahtuu käypään arvoon, ja ne tuloutetaan niillä tili-
kausilla, joiden menoja ne on tarkoitettu kattamaan. Liiketoimintaan 
liittyvät kurssierot sisältävät taloudellisten suojauksien ja transaktio-
positioita suojaavien johdannaisten arvonmuutosten vaikutukset (ks. 
kappale ”Johdannaiset ja suojauslaskenta” jäljempänä). 

Rahoituskulut ja muut rahoituserät 
Korkotuotot ja -kulut kirjataan sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat 
syntyneet, käyttämällä efektiivisen koron menetelmää. Poikkeuksen 
muodostavat sellaiset vieraan pääoman menot, jotka välittömästi 
johtuvat omaisuuserän hankkimisesta, rakentamisesta tai valmista-
misesta ja jotka aktivoidaan osana hyödykkeen hankintamenoa (ks. 
myös kappale ”Aineettomat hyödykkeet ja aineelliset käyttöomai-
suushyödykkeet” jäljempänä). Korkotuotot ja -kulut sisältävät myös 
eri valuuttojen välisten koronvaihtosopimusten korkokomponentin 
käyvän arvon muutokset sekä koronvaihtosopimusten käyvän arvon 
muutokset. Vieraan pääoman korkokannan erotessa markkinakorosta 
jaksotetaan alkuperäinen ero nimellisarvon ja nykyarvon välillä (”en-
simmäisen päivän voitto”) eräpäivään ulottuvalle ajalle ja kirjataan 
muihin korkotuottoihin. Käypään arvoon arvostettavien lainojen ja 
lainoja suojaavien johdannaisten arvonmuutosten korkokomponentti 
(ks. kappaleet ”Johdannaiset ja suojauslaskenta” jäljempänä) kirja-
taan muihin rahoitustuottoihin (arvostusvoitot) tai korkokuluihin (ar-
vostustappiot). Rahoitustapahtumien valuuttakurssierot sisältävät eri 
valuuttojen välisten koronvaihtosopimusten korkokomponentin sekä 
ulkoisen lainanoton valuuttariskejä vastaan suojaavien termiinisopi-
musten käyvän arvon muutokset. 

Osinkotuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista kirjataan, kun 
TeliaSoneran oikeus suorituksen saamiseen on syntynyt. Tuotot ja 
kulut takauspalkkioista sisältyvät muihin korkotuottoihin ja korkokului-
hin. Korkokuluissa ovat myös rahoitusjärjestelyihin liittyvät pankkiku-
lut ja palkkiot luokituslaitoksille sekä markkinatakaajille. 

Tuloverot 
Tuloverot sisältävät sekä tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verot että laskennalliset verot. Tilikauden verotettavaan tuloon perus-
tuvat verot ja laskennalliset verot kirjataan tulokseen, tai omaa pää-
omaa hyvittäen tai veloittaen, jos ne liittyvät eriin, jotka on kirjattu 
suoraan omaa pääomaa hyvittäen tai veloittaen. Laskennalliset verot 
on kirjattu taselähtöisen velkamenetelmän mukaisesti kaikista väliai-
kaisista eroista varojen ja velkojen verotuksessa poistamattomien 
hankintamenojen ja kirjanpidossa poistamattomien hankintamenojen 
välillä sekä muista verotukseen vaikuttavista käyttämättömistä vä-
hennyksistä ja tappioista. Jos tytäryhtiölle on aiemmin syntynyt vero-
tuksellisia tappioita, TeliaSonera kirjaa laskennallisen verosaamisen 
vain siltä osin kuin tytäryhtiöllä on riittävästi veronalaisia väliaikaisia 
eroja tai on muita vakuuttavia näyttöjä siitä, että verotettavaa voittoa 
kertyy riittävästi. 

Saamisten ja velkojen alustavassa kirjaamisessa laskennallisia 
veroja ei kirjata muiden kuin liiketoimintojen yhdistämistoimien tila-
päisistä eroista. Laskennallisia verovelkoja ei ole kirjattu tytär- ja 
osakkuusyritysten jakamattomista voittovaroista tai tytär- ja osak-
kuusyritysomistuksiin liittyvistä väliaikaisista eroista, koska voittovarat 
ovat nostettavissa verovapaina osinkoina ja yhtiöt ovat myytävissä 
ilman veroseuraamuksia. Eräissä maissa sovelletaan kuitenkin osin-
kojen lähdeveroa. Näissä tapauksissa on kirjattu laskennallinen 
verovelka, joka perustuu kyseiseen lähdeverokantaan. Eräissä mais-
sa tuloveroa ei peritä voitosta, vaan sen määrä lasketaan maksettu-
jen tai ilmoitettujen osinkojen perusteella. Näissä tapauksissa, koska 
sekä tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot että laskennalli-
set verot pitäisi kirjata jakamattomia voittovaroja vastaavasti, lasken-

nallisia veroja ei kirjata ja tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verot kirjataan sille tilikaudelle, jolla osingot ilmoitetaan. 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat ja laskennalliset tulo-
verot on määritetty käyttäen niitä verokantoja ja soveltaen niitä vero-
lakeja, joista on säädetty tai joiden hyväksytystä sisällöstä on ilmoitet-
tu tilinpäätöspäivään mennessä ja joiden odotetaan olevan voimassa 
silloin, kun vastaava laskennallinen verosaaminen realisoidaan tai 
muutoin hyödynnetään tai velka suoritetaan. Muutokset käytetyissä 
verokannoissa kirjataan sillä ajanjaksolla, jonka aikana laki on käy-
tännössä säädetty. Laskennallisia verosaamisia on kirjattu siihen 
määrään asti, kuin niiden hyödyntäminen todennäköisesti on mahdol-
lista. 

Verotettavaan tuloon perustuvien verovelkojen ja -saamisten sekä laskennallis-
ten verovelkojen ja -saamisten varausten määrittäminen edellyttää johdon 
merkittävää arviointia, erityisesti laskennallisten verosaamisten arvostuksen 
osalta. Osana tätä prosessia tuloverot on arvioitava jokaisessa maassa, jossa 
TeliaSonera toimii. Prosessiin sisältyy todellisen tilikauden tuloveron määrittä-
minen sekä varojen ja velkojen tilinpäätöksissä ja veroilmoituksissa ilmenevien 
väliaikaisten arvostuserojen arviointi. Johdon on arvioitava myös sitä, kuinka 
todennäköistä on, että laskennalliset verosaamiset voidaan vähentää tulevasta 
verotettavasta tulosta. Toteutumat saattavat poiketa näistä arvioista esimerkiksi 
liiketoimintaympäristössä tapahtuvien muutosten, tulevien tuloverolakimuutos-
ten tai veroviranomaisten tai oikeusistuinten tekemien lopullisten veropäätösten 
johdosta. Lisätietoja laskennallisista veroveloista ja -saamisista ja niiden ta-
searvoista tilinpäätöspäivänä on liitetiedossa 14 ”Tuloverot”. 

Aineettomat hyödykkeet ja aineelliset käyttöomai-
suushyödykkeet 
Noin 60 prosenttia TeliaSoneran kokonaisvaroista on aineettomia 
hyödykkeitä ja aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä. 

Arvostusperusteet 
Liikearvo arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankinta-
menoon vähennettynä kertyneillä arvonalentumistappioilla. Liikear-
vosta ei tehdä poistoja, vaan se testataan arvonalentumisen varalta 
vuosittain tai sitä useammin. Arvonalentumistappioita ei peruuteta. 
Yritysjohdon analyysin pohjalta liiketoimintojen yhteydessä saatu 
liikearvo jaetaan arvonalentumistestausta varten rahavirtaa tuottavien 
yksiköiden ryhmiin, joiden odotetaan hyötyvän yhdistämisen tuomista 
synergiaeduista. Kukin näistä ryhmistä edustaa alinta tasoa, jolla 
liikearvoa johdon sisäisten tavoitteiden puitteissa seurataan, eivätkä 
ne koskaan ole suurempia kuin liiketoimintasegmentti. 

Muut aineettomat hyödykkeet arvostetaan hankintamenoon, mu-
kaan lukien välittömästi kohdistettavissa olevat vieraan pääoman 
menot, vähennettynä kertyneillä poistoilla ja arvonalentumistappioilla. 
Välittömät ulkoiset ja sisäiset kehittämismenot aktivoidaan tasee-
seen, mikäli vastainen taloudellinen hyöty on todennäköistä, kustan-
nukset voidaan määrittää luotettavasti ja prosessi on teknisesti ja 
kaupallisesti toteuttamiskelpoinen. Esiselvitysvaiheessa olevien 
projektien menot sekä ylläpito- ja koulutustoimintojen menot kirjataan 
kuluksi, kun ne ovat toteutuneet. Matkaviestinnän ja kiinteän verkon 
televiestinnän toimilupia pidetään verkkojen olennaisina osina, eikä 
toimiluvan poistoa aloiteta, ennen kuin vastaava verkko on käyttö-
valmis. Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut aineettomat hyödyk-
keet tunnistetaan ja kirjataan erillään liikearvosta, mikäli ne vastaavat 
aineettoman hyödykkeen määritelmää ja niiden käyvät arvot on 
määritettävissä luotettavasti. Sellaisten aineettomien hyödykkeiden 
hankintameno on hankintahetken käypä arvo. Liiketoimintojen yhdis-
tämisessä hankitut aineettomat hyödykkeet arvostetaan alkuperäisen 
kirjaamisen jälkeen samalla tavalla kuin erikseen hankitut aineetto-
mat hyödykkeet. 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan kertyneillä 
poistoilla ja arvonalentumistappioilla vähennettyyn hankintamenoon, 
joka sisältää suoraan hankintaan kohdistettavissa olevat vieraan 
pääoman menot. Prosessissa käytettävät tietokoneohjelmistot katso-
taan käytettyjen laitteistojen kiinteiksi osiksi ja aktivoidaan osana 
koneiden ja kaluston hankintamenoa. Keskeneräinen käyttöomaisuus 
arvostetaan toteutuneiden kustannusten mukaan, asennusaikaiset 
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korot mukaan lukien. Siltä osin kuin kolmatta osapuolta kohtaan on 
juridisia tai rakentamiseen liittyviä velvoitteita, hankintameno sisältää 
arvioidut purkamis-, poisto- ja kunnostuskulut. Käyttöomaisuusesi-
neen korvaamisen kustannukset sisällytetään kyseisen omaisuuden 
tasearvoon, jos on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastai-
nen taloudellinen hyöty koituu TeliaSoneran hyväksi ja että hyödyk-
keen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Kaikki muut 
jälleenhankintamenot kirjataan kuluksi, kun ne ovat toteutuneet. 
Arvioitujen purkamis-, poisto- ja kunnostuskulujen muutoksella oikais-
taan kyseisen omaisuuden tasearvoa. Jos muutos johtaisi negatiivi-
seen tasearvoon, kirjataan vaikutus tulokseen. Myös muutokset 
poistoihin kirjataan. 

Hankintamenoon aktivoidut vieraan pääoman menot lasketaan 
konsernin arvioidun keskimääräisen vieraan pääoman kustannuksen 
mukaan. Aktivoinnissa käytetään kuitenkin todellisia vieraan pää-
oman menoja, mikäli ne ovat erikseen määriteltävissä ja kohdistetta-
vissa, kuten rakennusten rahoituslainojen korot. 

Julkiset avustukset, jotka arvostetaan alun perin käypään arvoon, 
vähentävät kyseisten varojen tasearvoa, ja ne kirjataan tulokseen 
hyödykkeen taloudellisena vaikutusaikana pienentyneiden poistojen 
muodossa. 

Poistot 
Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon sekä aineellisten 
käyttöomaisuushyödykkeiden poisto perustuu jäännösarvoihin, ja 
poiston määrittämisessä otetaan huomioon hyödykeryhmien tai 
erillisten hyödykkeiden taloudelliset vaikutusajat. Maa-alueiden han-
kintamenosta ei tehdä poistoja. Tilikauden aikana hankittujen erien 
osalta poistot lasketaan hankintahetkestä alkaen. Poistot tehdään 
yleensä tasapoistoina. 

Omaisuusluokkien taloudellisten pitoaikojen määrittämisessä otetaan huomioon 
historiallinen kehitys ja tehdään oletuksia tulevasta sosioekonomisesta kehityk-
sestä sekä teknologiamuutoksista ja markkinoiden muutoksista. Hallituksen 
tilintarkastusvaliokunta arvioi näiden yhtiön johdon laatimien oletusten kohtuul-
lisuuden. Lisätietoja aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistoista ja 
tasearvoista tilinpäätöspäivänä sekä nykyisin käytettävistä taloudellisista 
käyttöajoista ja tilikauden kokonaispoistoista on liitetiedossa 15, ”Liikearvo ja 
muut aineettomat hyödykkeet”, liitetiedossa 16, ”Aineelliset käyttöomai-
suushyödykkeet”, ja liitetiedossa 11, ”Poistot ja arvonalennukset”. 

Arvonalentumistestaus 
Liikearvo ja muut taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomat 
aineettomat hyödykkeet (tällä hetkellä muita tällaisia hyödykkeitä ei 
ole) sekä aineettomat hyödykkeet, jotka eivät vielä ole käyttövalmiita, 
testataan arvonalentumisen varalta vuosittain ja aina kun on viitteitä 
siitä, että hyödykkeen arvo saattaa olla alentunut. Taloudelliselta 
vaikutusajaltaan rajalliset aineettomat hyödykkeet ja aineelliset omai-
suuserät testataan arvonalentumisen varalta aina, kun joidenkin 
tapahtumien tai olosuhdemuutosten johdosta on viitteitä siitä, että 
omaisuuserän tasearvo ei vastaa kerrytettävissä olevaa rahamäärää. 
Jos erillisestä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää ei 
ole mahdollista arvioida, testataan arvonalentumisen varalta kerrytet-
tävissä oleva rahamäärä siitä rahavirtaa tuottavasta yksiköstä, johon 
omaisuuserä kuuluu. Jos testi osoittaa, että kirjanpitoarvo on korke-
ampi kuin kerrytettävissä oleva rahamäärä, joka on käypä arvo vä-
hennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyttö-
arvo, kirjataan arvonalentumistappiota sillä määrällä, jolla kirjanpito-
arvo ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän. 

Käyttöarvo määritetään kyseiseen omaisuuserään liittyvien vas-
taisten kassavirtojen nykyarvona (DCF-malli). 

DCF-mallin soveltamiseen liiketoiminnan kassavirran ennustamisessa liittyy 
useita merkittäviä oletuksia ja arvioita, kuten markkinoiden kasvulukemat, 
tuotto-osuudet, televiestintäpalveluiden markkinahinnat, tietoliikenneverkkojen 
ylläpito- ja kehityskustannukset sekä käyttöpääoman tarve. Tulevien kassavir-
tojen ennusteet perustuvat tuottojen ja käyttökulujen ”parhaisiin arvioihin”, jotka 
taas perustuvat historialliseen kehitykseen, yleiseen markkinatilanteeseen, 

teollisuuden suuntauksiin sekä ennusteisiin ja muuhun käytettävissä olevaan 
tietoon. Hallituksen tilintarkastusvaliokunta arvioi näiden yhtiön johdon laatimi-
en oletusten kohtuullisuuden. Kassavirtaennusteet diskontataan korolla, joka 
johdetaan TeliaSoneran pääomakustannuksesta, johon on lisätty kohtuullinen 
arviointiajankohdan mukainen riskipreemio. Lisätietoja liikearvosta ja sen 
tasearvosta tilinpäätöspäivänä on liitetiedossa 15, ”Liikearvo ja muut aineetto-
mat hyödykkeet”. 

Rahoitusinstrumentit 

Ryhmittely 
Arvostusta varten rahoitusinstrumentit jaetaan ryhmiin. Ryhmittely 
tapahtuu käyttötarkoituksen mukaan, ja se tehdään instrumenttia ensi 
kertaa kirjattaessa. Ryhmä ”Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjat-
tavat rahoitusvarat” sisältää muita kuin suojausinstrumenteiksi tarkoi-
tettuja johdannaisia (kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä johdan-
naisia), joiden käypä arvo on positiivinen, sekä kaupankäyntitarkoi-
tuksessa pidettäviä sijoituksia. Ryhmä ”Eräpäivään pidettävät” sisäl-
tää muita kuin johdannaistyyppisiä rahoitusvaroja, joilla on kiinteät tai 
ennakoitavissa olevat maksut ja kiinteä eräpäivä, ja TeliaSoneralla on 
vakaa aikomus ja mahdollisuus pitää niitä eräpäivään saakka. Tähän 
ryhmään kuuluvat kaupalliset arvopaperit sekä tietyt valtion obligaati-
ot ja velkasitoumukset. Ryhmä ”Lainat ja saamiset” sisältää muita 
kuin johdannaistyyppisiä rahoitusvaroja, joilla on kiinteät tai määritet-
tävissä olevat maksut, eikä niitä noteerata pörssissä. Tämä ryhmä 
sisältää myyntisaamiset, palveluista ja tuotteista kertyneet tuotot, 
lainasaamiset, pankkitalletukset ja käteisvarat. Ryhmä ”Myytävissä 
olevat rahoitusvarat” sisältää muita kuin johdannaistyyppisiä rahoi-
tusvaroja, joiden katsotaan kuuluvan tähän ryhmään tai joiden ei 
katsota kuuluvan mihinkään muuhun ryhmään. Tämä ryhmä sisältää 
pääoman ehtoiset instrumentit. Ryhmiin kuuluvat varat ilmoitetaan 
taseen kohdissa "Muut pitkäaikaiset varat" (liitetieto 17), "Myyntisaa-
miset ja muut saamiset" (liitetieto 19) sekä "Korolliset saamiset, rahat 
ja pankkisaamiset" (liitetieto 20). 

Ryhmä ”Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusve-
lat” sisältää muita kuin suojausinstrumenteiksi tarkoitettuja johdan-
naisia (kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä johdannaisia), joiden 
käypä arvo on negatiivinen, sekä nykyisten tytäryhtiöiden vähemmis-
töosakkaille annetut myyntioptiot. Ryhmä ”Rahoitusvelat” sisältää 
kaikki muut rahoitusvelat, kuten lainat, ostovelat, palveluista ja tuot-
teista kertyneet kustannukset sekä tietyt käteisellä maksettavat vara-
ukset. Ryhmiin kuuluvat varat ilmoitetaan taseen kohdissa "Pitkä- ja 
lyhytaikaiset velat" (liitetieto 22), "Muut varaukset" (liitetieto 24), 
"Muut pitkäaikaiset velat" (liitetieto 25) sekä "Ostovelat ja muut lyhyt-
aikaiset velat" (liitetieto 26). 

Transaktiomenot, arvonalennukset ja kirjaaminen pois ta-
seesta 
Rahoitusvaroihin ja -velkoihin kuuluvat erät arvostetaan alun perin 
kirjanpitoon merkittäessä käypään arvoon, johon lisätään kyseisen 
rahoitusvaroihin tai -velkoihin kuuluvan erän hankinnasta tai liikkee-
seenlaskusta välittömästi johtuvat transaktiomenot. Kaupankäyntitar-
koituksessa pidettäviin varoihin tai velkoihin sekä käyvän arvon 
muutoksia vastaan suojattuihin velkoihin liittyvät transaktiomenot 
kirjataan kuitenkin kuluksi niiden syntyhetkellä. Rahoitusomai-
suuserän arvon katsotaan alentuneen, jos on asiallista näyttöä siitä, 
että yksi tai useampi tapahtuma on vaikuttanut negatiivisesti kyseisen 
omaisuuserän tulevaisuudessa synnyttämään kassavirtaan. Erillisiä 
merkittäviä omaisuuseriä testataan yksitellen arvonalennuksen varal-
ta. Muu rahoitusomaisuus arvioidaan kokonaisuutena. 

Rahoitusomaisuuserä (tai sen osa taikka joukko samantyyppisiä 
omaisuuseriä) kirjataan pois taseesta, kun TeliaSonera on luopunut 
oikeudestaan saada itselleen siitä syntyvä kassavirta sekä käytän-
nössä kaikista kyseiseen omaisuuserään liittyvistä riskeistä ja tuloista 
taikka kyseisen omaisuuserän hallinnasta. 

Rahoitusvelka kirjataan pois taseesta, kun sen mukainen velvoite 
täytetään tai vanhenee. Kun rahoitusomaisuuserä korvataan toisella, 
joka saadaan samalta lainanantajalta olennaisesti erilaisin ehdoin, tai 
kun entisen velan ehtoja olennaisesti muutetaan, tällaista korvausta 
tai muutosta pidetään alkuperäisen velan poistamisena taseesta ja 
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uuden velan merkitsemisenä taseeseen, ja tasearvojen välinen ero 
kirjataan voitoksi tai tappioksi. 

Käyvän arvon arviointi 
Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien rahoitusinstrumenttien 
käyvät arvot perustuvat niiden ostonoteerauksiin tilinpäätöspäivänä. 
Rahoitusvarojen käypä arvo perustuu senhetkiseen ostonoteerauk-
seen. Niiden rahoitusinstrumenttien arvostuksessa, joille ei ole aktii-
vista markkinaa, käytetään erilaisia arviointitekniikoita. Yhtiön johto 
käyttää eri arviointimenetelmiä ja tekee oletuksia, jotka perustuvat 
tilinpäätöshetken markkinatilanteeseen. Pitkäaikaisten lainojen arvos-
tuksessa käytetään samankaltaisten instrumenttien noteerattuja tai 
välittäjien antamia hintoja. Muita tekniikoita, kuten diskontattujen 
tulevien kassavirtojen analyysia, käytetään muiden rahoitusomai-
suuserien arvostuksessa. Koronvaihtosopimusten käypä arvo laske-
taan diskonttaamalla niiden tulevat kassavirrat. Valuuttatermiinisopi-
musten käypä arvo määritetään tilinpäätöspäivänä noteerattujen 
termiinikurssien perusteella. Myyntisaamisten ja ostovelkojen ar-
vonalennuksilla vähennettyjen arvojen katsotaan vastaavan niiden 
käypää arvoa. Rahoitusvelkojen käypä arvo tilinpäätöksen liitetietoja 
varten arvioidaan diskonttaamalla tulevat sopimusten mukaiset kas-
savirrat niillä vallitsevilla markkinakoroilla, joita on tarjolla muiden 
vastaavien rahoitusinstrumenttien yhteydessä. 

Jako lyhyt- ja pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin ja -velkoihin 
Rahoitusvarat ja -velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin yhden 
vuoden sisällä tilinpäätöspäivästä, luokitellaan pitkäaikaisiksi. Muut 
rahoitusvarat ja -velat luokitellaan lyhytaikaisiksi. Rahoitusvarat ja -
velat merkitään taseeseen ja kirjataan pois taseesta selvityspäivään 
perustuvan kirjaamisen mukaan. 

Rahoitusvarat – arvostaminen 
Noteeratut oman pääoman ehtoiset instrumentit arvostetaan käypään 
arvoon, joka on noteerattu markkinahinta. Käyvän arvon muutoksista 
ennen myyntihetkeä syntyneet realisoitumattomat voitot ja tappiot 
arvonalentumistappioita lukuun ottamatta kirjataan suoraan omaan 
pääomaan käyvän arvon rahastoon. Jos noteeratun oman pääoman 
ehtoisen instrumentin käypä arvo laskee, yhtiön johto arvioi laskun 
suuruuden selvittääkseen, onko kyseessä tuloslaskelmaan kirjattava 
arvonalentuminen. Arvonalentumistappio lasketaan vertaamalla 
nykyiseen käypään arvoon. Oman pääoman ehtoiset instrumentit, 
joilla ei ole toimivilla markkinoilla noteerattua markkinahintaa ja joiden 
käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä, arvostetaan hankin-
tamenoon arvonalentumistappioilla vähennettynä. Ei-noteeratun 
oman pääoman ehtoisen instrumentin arvonalentumistappio laske-
taan vertaamalla sen tasearvoa samantapaisten rahoitusomai-
suuserien nykyisellä markkinatuottoprosentilla diskontatun vastaisen 
kassavirran nykyarvoon. Hankintamenoon arvostettujen oman pää-
oman ehtoisten instrumenttien arvonalentumistappioita ei myöhem-
min peruuteta. 

Valtion obligaatiot ja velkasitoumukset kirjataan alun perin tasee-
seen käypään arvoon ja arvostetaan myöhemmin jaksotettuun han-
kintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen, vähennettynä 
arvonalentumistappiolla, jos niitä pidetään eräpäivään saakka. Jos 
niitä ei pidetä eräpäivään saakka, tällaiset instrumentit arvostetaan 
myöhemmin käypään arvoonsa eli noteerattuun markkina-arvoonsa, 
ja muutokset kirjataan suoraan omaan pääomaan. Saamiset omasta 
luotonannosta, lukuun ottamatta lyhytaikaisia saamisia, joissa korko-
vaikutus on merkitykseltään vähäinen, arvostetaan jaksotettuun 
hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen, vähennet-
tynä arvonalentumistappiolla. Valtion obligaatioista ja velkasitoumuk-
sista sekä omista lainasaatavista syntyneet arvonalentumistappiot 
lasketaan vertaamalla tasearvoa alkuperäisellä efektiivisellä korolla 
diskontatun vastaisen kassavirran nykyarvoon. 

Lyhytaikaiset sijoitukset, jotka erääntyvät aikaisintaan kolmen kuu-
kauden kuluttua, sisältävät pankkitalletukset, pankkien kaupalliset 
arvopaperit, joukkovelkakirjat ja sijoitukset, joita pidetään kaupan-
käyntitarkoituksessa. Rahavarat sisältävät käteisvarat ja pankkitalle-
tukset sekä alle kolmen kuukauden kuluttua erääntyvät erittäin likvidit 
lyhytaikaiset sijoitukset, kuten pankkien kaupalliset arvopaperit. 

Kaikki instrumentit arvostetaan aluksi käypään arvoon ja sen jälkeen 
käypään arvoon, jos niitä pidetään kaupankäyntitarkoituksessa, ja 
muutoin poistamattomaan hankintamenoon. 

Rahoitusvelat – arvostaminen 
Rahoitusvelat (korolliset lainat ja muu vieras pääoma), lukuun otta-
matta lyhytaikaisia velkoja, joissa korkovaikutus on merkitykseltään 
vähäinen, kirjataan alun perin käypään arvoon ja myöhemmin jakso-
tettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen. 
Lainat, jotka on suojattu käyvän arvon muutoksilta, on kuitenkin 
arvostettu käypään arvoon. Erot (transaktiokuluilla netotettujen) 
tuottojen ja lainojenhoitomenojen tai lunastuksen välillä kirjataan 
laina-ajalle. Lainat, joiden korko eroaa markkinakorosta, arvostetaan 
alun perin käypään arvoon, joka on markkinakorolla laskettu nykyar-
vo. Nimellisarvon ja nykyarvon ero jaksotetaan laina-ajalle. 

Rahoitustakausvelvoitteet ovat sopimuksia, joiden nojalla takuun 
haltijalle on korvattava tappio, jonka tämä kärsii, jos nimetty velallinen 
ei maksa erääntyvää maksua velkainstrumentin ehtojen mukaisesti. 
Rahoitustakaussopimukset kirjataan aluksi velkoihin käypään arvoon 
kyseisen takauksen antamisesta välittömästi johtuvilla transak-
tiomenoilla oikaistuna. Sen jälkeen velka arvostetaan sen mukaan, 
kumpi on suurempi, paras arvio velvoitteen tilinpäätöspäivänä tapah-
tuvan hoitamisen aiheuttamista kustannuksista vai aluksi kirjattu 
määrä. 

Myyntisaamiset ja ostovelat – arvostaminen 
Myyntisaamiset kirjataan alun perin käypään arvoon, joka on yleensä 
laskutettu määrä, ja myöhempi arvostus perustuu arvonalennustap-
piolla (luottotappiolla) vähennettyyn laskutettuun määrään. Tämä 
vastaa jaksotettua hankintamenoa, koska maksuehto on yleensä 
30 päivää ja korkovaikutuksen kirjaamisen merkitys olisi vähäinen. 
Luottotappiovarauksen määrästä tehdään arvio, kun koko saamisen 
määrän kertyminen ei ole enää todennäköistä. Myyntisaamisten 
arvonalentumistappio lasketaan vertaamalla tasearvoa arvioidun 
vastaisen kassavirran nykyarvoon. Luottotappiot kirjataan toteutu-
mishetkellä myynnin ja markkinoinnin kuluihin. Kertyneet ostovelat 
kirjataan odotettavissa olevien laskujen määräisinä. 

TeliaSoneran luottotappiovaraus vastaa arvioituja tappioita siitä, että asiakkaat 
eivät pysty suorittamaan vaadittuja maksuja. Yhtiön johto määrittää varauksen 
suuruuden myyntisaamisten kertymistodennäköisyyden perusteella ottamalla 
huomioon aikaisempien vuosien kertyneet luottotappiot ja perinnän nykysuun-
tauksen. Jos talouden tai tietyn teollisuudenalan suhdannenäkymät heikkene-
vät arvioihin verrattuna, varausta saatetaan joutua lisäämään, mikä vaikuttaa 
negatiivisesti tulokseen. Ks. kappale ”Luottoriski” liitetiedossa 28, ”Rahoitusris-
kien hallinta”, jossa kuvataan, kuinka myyntisaamisten luottotappioriskiä pyri-
tään pienentämään. Lisätietoja luottotappiovarauksesta ja sen tasearvosta 
tilinpäätöspäivänä on liitetiedossa 19, ”Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset 
saamiset”. 

 
Ostovelat kirjataan alun perin käypään arvoon, joka on yleensä lasku-
tettu määrä. Tämä vastaa jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen 
koron menetelmän mukaan kirjattua arvoa, koska yleensä maksueh-
dot ovat sellaiset, että korkovaikutus on merkitykseltään vähäinen. 

Johdannaiset ja suojauslaskenta – arvostaminen ja luokittelu 
TeliaSonera käyttää johdannaisinstrumentteja, kuten koronvaihtoso-
pimuksia ja valuuttamääräisiä koronvaihtosopimuksia, termiinisopi-
muksia ja optioita, pääasiassa suojautuakseen valuuttakurssien ja 
korkotason muutoksia vastaan. 

Johdannaiset ja kytketyt johdannaiset, joiden taloudelliset omi-
naispiirteet ja riskit eivät selvästi ja läheisesti liity pääsopimuksen 
ominaispiirteisiin, arvostetaan käypään arvoon. Johdannaiset, joiden 
arvo on positiivinen, esitetään pitkäaikaisissa tai lyhytaikaisissa 
saamisissa ja johdannaiset, joiden arvo on negatiivinen, pitkäaikai-
sissa tai lyhytaikaisissa veloissa. Valuutanvaihtosopimukset, valuutta-
termiinit ja optiot on luokiteltu korottomiin eriin ja koronvaihtosopi-
mukset sekä eri valuuttojen väliset koronvaihtosopimukset korollisiin 
eriin. Tuloslaskelmassa luokittelu on selostettu edellä kappaleissa 
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”Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut” sekä ”Rahoituskulut ja muut 
rahoituserät”. 

Suojausinstrumentit on määritetty joko käyvän arvon suojauksiksi, 
kassavirtasuojauksiksi tai ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitus-
ten suojauksiksi. Kiinteäehtoisten sitoumusten valuuttariskin suojauk-
set käsitellään kassavirtasuojauksina. Suojauksen dokumentaatio 
sisältää kuvauksen suojaussuhteesta suojausinstrumentin ja suojat-
tavan erän välillä, kuvauksen riskienhallinnan tavoitteista ja suojauk-
seen ryhtymisen strategiasta ja sen, kuinka tehokkaasti suojausin-
strumentti kumoaa suojattavasta riskistä johtuvia muutoksia suojaus-
kohteen käyvässä arvossa tai kassavirroissa. 

Käyvän arvon suojauksissa johdannaisen käyvän arvon muutok-
sen tehokkaat ja tehottomat osat samoin kuin suojattavasta riskistä 
johtuva suojauskohteen voitto tai tappio kirjataan heti tuloslaskel-
maan. 

Kassavirtasuojauksissa johdannaisen tehokkaan osan käyvän ar-
von muutos kirjataan suojausrahastoon omassa pääomassa. Omaan 
pääomaan merkitty käyvän arvon muutos merkitään tuloslaskelmaan 
samanaikaisesti suojatun transaktion kanssa. Kassavirtasuojauksen 
johdannaisen tehottoman osan arvonmuutos kirjataan tuloslaskel-
maan. Kuitenkin mikäli suojauksen kohteena oleva tuleva liiketapah-
tuma johtaa rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän tai velan 
syntymiseen, siirretään käyvän arvon muutos omasta pääomasta 
osaksi omaisuuserän tai velan alkuperäistä hankintamenoa. 

Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksiin käytetyt 
johdannaiset kirjataan samalla tavalla kuin kassavirtasuojaukset. 
Johdannaisten tehokkaan osan kertyneet arvonmuutokset merkitään 
valuuttamuuntoeroihin suoraan omaan pääomaan. Suojauksen tehot-
toman osan arvonmuutokset kirjataan heti tuloslaskelmaan. Omaan 
pääomaan muuntoeroihin kirjatut arvonmuutokset kirjataan tuloslas-
kelmaan ulkomaisen yksikön myynnin yhteydessä. 

Muiden kuin suojauslaskennan kriteerit täyttävien johdannaisin-
strumenttien käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. 

Suojauslaskentaa ei sovelleta johdannaisinstrumentteihin, joilla 
taloudellisesti suojataan ulkomaan valuutan määräisiä monetaarisia 
varoja ja -velkoja (taloudelliset suojaukset) tai jotka aloitetaan, jotta 
esimerkiksi lainasalkun kokonaiskoron kestoa voidaan hallita. Talou-
dellisten suojausten käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskel-
maan valuuttakurssieroina, ja ne kumoavat monetaaristen varojen ja 
velkojen valuuttakurssieroja. Lainasalkkua suojaavien johdannaisten 
käyvän arvon muutokset kirjataan rahoituskuluihin. 

Vaihto-omaisuus 
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan 
nettorealisointiarvoon. Kustannukset, mukaan lukien kohdistettu 
osuus valmistuksen kiinteistä ja muuttuvista yleismenoista, määrite-
tään vaihto-omaisuudelle vaihto-omaisuusluokittain parhaimmaksi 
arvioidulla menetelmällä niin, että suurimman osan vaihto-omaisuus 
perustuu FIFO-menetelmän mukaiseen arvostukseen (oletetaan, että 
ensiksi ostetut tai valmistetut vaihto-omaisuushyödykkeet myydään 
ensimmäisinä). Nettorealisointiarvo vastaa arvioitua vaihto-
omaisuuden myyntihintaa, josta on vähennetty arvioidut valmiiksi 
saattamisesta johtuvat menot sekä arvioidut myynnin toteutumiseksi 
välttämättömät menot. Epäkuranttius arvioidaan tuotteiden iän ja 
kiertonopeuden mukaan. Epäkuranttiusvarauksen muutos tilikaudella 
on kirjattu myytyjä suoritteita vastaaviin kuluihin. 

Myytävänä olevat omaisuuserät 
Pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät on luokitel-
tu myytävänä oleviksi, jos niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä 
tulee kertymään pääasiallisesti omaisuuserän myynnistä sen sijaan, 
että se kertyisi omaisuuserän jatkuvasta käytöstä. Tämän ehdon 
katsotaan täyttyvän vain, jos myynti on erittäin todennäköinen ja 
omaisuuserä (tai luovutettavien erien ryhmä) on välittömästi myytä-
vissä nykyisessä kunnossaan. Myytävänä oleva omaisuuserä arvos-
tetaan kirjanpitoarvoon tai sitä alempaan myynnistä aiheutuvilla 
menoilla vähennettyyn käypään arvoon. 

Oma pääoma 
Oma pääoma on jaettu osakepääomaan, muuhun sijoitettuun omaan 
pääomaan, käyvän arvon rahastoihin ja muuntoeroihin, muihin rahas-
toihin sekä kertyneisiin voittovaroihin. Osakepääoma on lain sään-
nösten mukainen liikkeellelaskettu pääoma. Muu sijoitettu oma pää-
oma käsittää omistajien tekemät pääomasijoitukset ylikurssirahas-
toon maksullisten antien yhteydessä, erityiset pääomasijoitukset yms. 
Tätä erää pienentävät pääoman palautukset osakkeenomistajille 
erikseen päätettyjen ja julkistettujen pääoman palautusohjelmien 
mukaisesti (esim. omien osakkeiden ostona tai ylimääräisinä osinkoi-
na). Käyvän arvon rahastot, suojausrahastot ja muuntoerot kirjautu-
vat niihin liittyvien erien realisoinnissa tuloslaskelmaan. Muut rahastot 
sisältävät uudelleenarvostusrahaston (vaiheittaisten hankintojen 
yhteydessä) ja inflaatiokorjausrahaston. Muu oma pääoma on kerty-
neitä voittovaroja. 

Yhtiön hallitus tekee osingonjakoehdotuksen Ruotsin osakeyhtiö-
lain säännösten mukaisesti ja yhtiökokous tekee osingonjakopäätök-
sen. Tilikaudelta 2008 ehdotettu käteisosinko kirjataan velaksi osak-
keenomistajien lopullisen osingonjakopäätöksen tapahduttua. 

Eläke- ja työsopimusvaraukset 
TeliaSonera tarjoaa useimmille työntekijöilleen Ruotsissa, Suomessa 
ja Norjassa etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä, mikä tarkoittaa sitä, että 
työntekijälle taataan eläke, joka vastaa tiettyä prosenttiosuutta hänen 
palkastaan. Eläkejärjestelmiin sisältyvät pääasiassa vanhuuseläke, 
työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke. TeliaSonera AB:n ja useimpien 
sen ruotsalaisten tytäryhtiöiden työntekijät kuuluvat etuuspohjaisen 
ITP-Tele-eläkejärjestelyn piiriin. Uusi maksupohjainen eläkejärjestely 
(ITP1) otettiin käyttöön tammikuun 1. päivänä 2007. Tämä eläkejär-
jestely koskee kaikkia vuonna 1979 ja myöhemmin syntyneitä. Suo-
messa TeliaSoneran työntekijät ovat oikeutettuja Suomen työeläke-
lain mukaiseen lakisääteiseen eläkkeeseen (TEL-eläke), joka on 
etuuspohjainen eläkejärjestely ja kattaa vanhuus-, työkyvyttömyys-, 
työttömyys- ja perhe-eläkkeen. Lisäksi tietyille työntekijöille on järjes-
tetty lisäeläketurvaa muilla järjestelyillä. 

Eläkevastuut katetaan enimmäkseen eläkesäätiöissä mutta myös 
taseeseen kirjattavilla varauksilla ja luottovakuutuksilla. Ruotsissa 
vakuutusmaksujen maksamiseen perustuva osa ITP-
eläkejärjestelmästä käsitellään maksupohjaisena (defined contributi-
on plan), sillä järjestelmästä ei ole saatavilla tarpeellista tietoa etuus-
pohjaista käsittelyä varten. Suomessa osa eläkkeestä rahastoidaan 
etukäteen ja loppuosa rahoitetaan jakojärjestelmällä (vuosimaksut 
asetetaan tasolle, jonka arvioidaan riittävän saman vuoden aikana 
erääntyvien etuuksien maksuun). 

Konsernin monissa muissa maissa olevat työntekijät kuuluvat 
yleensä maksupohjaiseen eläkejärjestelyyn. Järjestelyn maksuksi 
määritetään tavallisesti tietty prosentti työntekijän palkasta, ja se 
kirjataan kuluksi syntymishetkellä. 

Eläkevastuiden ja eläkemenojen nykyarvo lasketaan vuosittain 
käyttäen ns. ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvaa mene-
telmää (projected unit credit method). Vakuutusmatemaattiset oletuk-
set määritetään tilinpäätösajankohdalle. TeliaSoneran eläkejärjeste-
lyihin kuuluvat eläkesäätiöiden varat arvostetaan käypään arvoon. 

Vakuutusmatemaattisten oletusten muutoksista aiheutuvat eläke-
vastuiden nykyarvon muutokset samoin kuin varojen tuotto-
odotuksen ja toteutuneen tuoton välinen ero käsitellään vakuutusma-
temaattisena voittona tai tappiona. Kun eläkevastuiden ja -varojen 
nettomääräinen kertynyt kirjaamaton vakuutusmatemaattinen voitto 
tai tappio ylittää edellisen tilikauden päättyessä suuremman seuraa-
vista: 10 prosenttia etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan vastuun 
nykyarvosta tai 10 prosenttia järjestelyyn kuuluvien varojen käyvästä, 
kirjataan ylimenevä osa tulokseen työntekijöiden odotetun keskimää-
räisen jäljellä olevan työssäoloajan kuluessa. 

Taseessa esitettävä velka tai eläkkeisiin ja työsopimuksiin liittyvä 
varallisuuserä edustaa vastuiden nykyarvoa tilinpäätöspäivänä vä-
hennettynä järjestelyyn kuuluvien varojen käyvällä arvolla, kirjaamat-
tomilla vakuutusmatemaattisilla voitoilla ja tappioilla sekä kirjaamat-
tomilla takautuvaan työsuoritukseen perustuvilla menoilla. 
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Merkittävimmät johdon tekemät oletukset eläkevastuiden ja -varojen vakuutus-
matemaattisten laskelmien yhteydessä koskevat diskonttokorkoa, palkkakus-
tannusten odotettua vuosittaista nousua, henkilöstön vaihtuvuutta, keskimää-
räistä odotettua jäljellä olevaa työssäoloaikaa, Ruotsissa käytetyn ns. tulope-
rusmäärän odotettua vuotuista muutosta, eläkkeiden odotettua vuosioikaisua ja 
järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto-odotusta. Hallituksen tilintarkastusvalio-
kunta käy läpi nämä yhtiön sisäisen eläkevaliokunnan laatimat olettamukset. 
Näihin oletuksiin kohdistuvilla muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus ennakoi-
tuihin eläkevastuisiin, rahoitustarpeisiin sekä vuosittaisten eläkemenojen 
määrään. Lisätietoja eläkevastuista ja niiden nykyarvosta tilinpäätöspäivänä on 
liitetiedossa 23, ”Eläke- ja työsopimusvaraukset”. 

Diskonttokorko heijastaa korkoja, joilla eläkevastuiden rahoitus voitaisiin järjes-
tää, mikä tarkoittaa noin 15-30 vuoden korkoa. Aikaisemmin yhtiön johto on 
päättänyt perustaa diskonttokorkoarvionsa joko korkealaatuisten yrityslainojen 
tuottoon tai - maissa, joissa tällaisille arvopapereille ei ole kunnon markkinoita - 
kotimaisten valtionobligaatioiden tuottoon. Ruotsin diskonttokorkoarvio, edus-
taen 87 prosenttia TeliaSoneran eläkevastuista, perustuu Ruotsin valtion 
nimellisten obligaatioiden tasaiseen tuottoon, joka on arvioitu ekstrapoloimalla 
tuottokäyrä. 

Vuoden 2008 lopussa tilanne rahoitusmarkkinoilla oli kuitenkin sellainen, että 
Ruotsin valtion obligaatioiden tuotto jäi selvästi alle historiallisen tason. Lisäksi 
pitkän aikavälin oletettu inflaatiovauhti, joka määritellään valtion reaalisten ja 
nimellisten obligaatioiden välisenä erotuksena, oli epätavallisen matala ja jäi 
huomattavasti alle 2 prosentin eli kansallisen keskuspankin pitkän aikavälin 
tavoitteen, jota yhtiön johto oli käyttänyt pitkän aikavälin inflaatiota koskevan 
olettamuksensa perustana. IAS 19 -standardissa (”Työsuhde-etuudet”) tode-
taan, että diskonttokoron ja inflaatiovauhdin välinen taloudellinen suhde on 
otettava huomioon, ja koska yhtiön johto oli päättänyt pitää kiinni arviostaan, 
jonka mukaan inflaatiovauhti pitkällä aikavälillä on 2 prosenttia, diskonttokorko-
arvioksi valittiin 4,0 prosenttia, jotta arvioiden välillä säilyisi kohtuullinen suhde. 

Arvioidessaan eläkevastuiden realistista arvostusta yhtiön johto otti myös 
huomioon sen, voisiko muista ruotsalaisista markkinaindikaattoreista olla 
hyötyä, ja katsoi, että Ruotsin swap-käyrän korot tukevat sen valitsemaa 
diskonttokorkoarviota. Liitetiedon 28, ”Rahoitusriskien hallinta”, kohdassa 
”Eläkevastuuriski” on esitetty eläkevastuita laskettaessa käytetty painotetun 
keskimääräisen diskonttokoron muutoksen herkkyysanalyysi. 

Palkkakustannusten odotettu vuosittainen nousu heijastaa inflaation, työssä-
olovuosien ja ylennysten tuloksena syntyvää odotettua palkkakustannusten 
kehitystä. Arvio perustuu palkannousujen historiatietoihin ja odotettuun tule-
vaan inflaatiokehitykseen (ks. myös jäljempänä). Historiatiedot ovat perustana 
myös henkilöstön vaihtuvuusarviolle, joka heijastaa odotettua henkilöstön 
ikäluokittaista ja luonnollista poistumaa. 

Keskimääräisen odotetun jäljellä olevan työssäoloajan arvio perustuu työnteki-
jöiden nykyiseen ikäjakaumaan ja henkilöstön odotettuun vaihtuvuuteen. 
Ruotsissa käytössä oleva ns. tuloperusmäärä asetetaan vuosittain, ja sitä 
käytetään mm. julkisen eläkejärjestelmän eläkepalkkakaton määrittämisessä. 
Vuositulon perusmäärän odotettavissa olevan lisäyksen arvio perustuu odotet-
tuun tulevaan inflaatioon ja palkkakustannusten nousuhistoriaan koko työmark-
kinoilla. 

Eläkkeiden odotetut vuosioikaisut riippuvat inflaatiosta. Johto käyttää inflaatio-
kehityksen määrittämisessä kansallisten pankkien ja Euroopan keskuspankin 
määrittämiä tavoiteinflaatioprosentteja. 

Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto kuvaa keskimääräistä tuottoa, 
jota sijoituksilta (tai tulevilta sijoituksilta) odotetaan, jotta eläkesäätiöiden avulla 
turvatut eläkevastuut voidaan täyttää. Varat koostuvat pääasiassa kiinteän 
tuoton sijoituksista ja osakesijoituksista. 

Ruotsin eläkesäätiössä olevien varojen (noin 85 prosenttia kaikista eläkevarois-
ta) odotettu nettomääräinen nimellistuotto on 4,6 prosenttia kymmenvuotiskau-
della, jonka aikana inflaation oletetaan olevan 2,0 prosenttia vuodessa. Säätiön 
varojen strategisen jaon tarkoitus on saavuttaa odotettu keskimääräinen tuotto. 
Ruotsin eläkesäätiön odotettu bruttomääräinen nimellistuotto perustuu seuraa-
viin oletuksiin: tuotto kotimaisista kiinteän tuoton sijoituksista on 4,0 prosenttia, 
tuotto kotimaisista ja kansainvälisistä osakesijoituksista on 7,5 prosenttia, ja 

tuotto muista sijoituksista on 7,5 prosenttia. Myös muiden kuin ruotsalaisten 
eläkesäätiöiden kohdalla käytetyt oletukset ovat samankaltaisia. 

Muut varaukset ja ehdolliset erät 
Uudelleenjärjestelyvarauksiin sisältyvät toiminnan tehostamisohjel-
miin, yhdistymisen jälkeisiin synergiaohjelmiin, toimintojen lakkautta-
mistoimenpiteisiin jne. liittyvät irtisanomismenot, tappiollisten sopi-
musten menot ja muut menot. Uudelleenjärjestelyvaraukset esitetään 
pääosin liiketoiminnan muissa kuluissa, koska ne eivät liity yrityksen 
varsinaiseen toimintaan. 

Muihin varauksiin sisältyvät myös ehdolliset lisäkauppahinnat, jot-
ka liittyvät liiketoimintojen yhdistämiseen tai nykyisten tytäryhtiöiden 
vähemmistöosakkaille myönnettyihin myyntioptioihin, takuusitoumuk-
set, entisöintivelvoitteet, oikeudenkäynnit, kanta-asiakasohjelmat, 
uudelleenjärjestelytoimenpiteiden ulkopuoliset tappiolliset sopimukset 
jne. Tällaiset varaukset esitetään tapauskohtaisesti myytyjä suorittei-
ta vastaavissa kuluissa, myynnin ja markkinoinnin kuluissa, hallinnon 
kuluissa tai tutkimus- ja tuotekehityskuluissa, lukuun ottamatta kanta-
asiakasohjelmien varauksia, jotka vähennetään suoraan liikevaihdos-
ta. Liiketoimintojen yhdistämisiin liittyviä ehdollisten lisäkauppahinto-
jen varauksia ei kirjata kuluksi vaan liikearvon lisäykseksi. 

Varaus merkitään taseeseen, kun TeliaSoneralle on syntynyt ai-
kaisemman tapahtuman seurauksena olemassa oleva velvoite (oi-
keudellinen tai tosiasiallinen), kun on todennäköistä, että velvoitteen 
täyttäminen edellyttää taloudellista hyötyä ilmentävien voimavarojen 
siirtymistä pois yrityksestä ja kun velvoitteen määrä on arvioitavissa 
luotettavasti. Mikäli taloudellista hyötyä ilmentävien voimavarojen 
siirtyminen pois yrityksestä on vähemmän todennäköistä mutta ei 
täysin mahdotonta tai mikäli määrää ei pystytä riittävän luotettavasti 
määrittämään, erä ilmoitetaan liitetiedoissa ehdollisena, edellyttäen 
että velvoite tai vaade on olennainen. 

Varauksena kirjattava määrä on johdon paras arvio menoista, joita 
velvoitteen täyttäminen edellyttää tilinpäätöspäivänä. Menot kirjataan 
nykyarvon määräisenä silloin, kun korkovaikutus on olennainen. 
Varauksia saatetaan aika ajoin myös osittain purkaa, mikäli niihin 
liittyvissä toimenpiteissä saavutetaan kassavirran kannalta parempi 
lopputulos kuin oli ennalta arvioitu. 

Irtisanomismenot kirjataan varauksena, kun TeliaSonera on sitou-
tunut työntekijän tai työntekijäryhmän työsuhteen irtisanomiseen 
ennen tavanomaista eläkeikää tai kun TeliaSonera on tehnyt tarjouk-
sen vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta. Tällaiset menot kirjataan 
vasta, kun henkilöstövähennysohjelman ehdot ja kohteena olevien 
työntekijöiden määrä on asiaankuuluvasti julkistettu tai kun ehdot on 
annettu tiedoksi työntekijöille henkilökohtaisesti. 

Tappiollisesta sopimuksesta kirjataan varaus, kun sopimuksesta 
odotettavissa olevat hyödyt ovat pienemmät kuin sopimusvelvoittei-
den täyttämisestä aiheutuvat väistämättömät kulut. Varaus kirjataan 
nykyarvon määräisenä sopimuksen jatkamisesta aiheutuvien netto-
menojen suuruisena tai sitä alempana sopimuksen irtisanomisesta 
aiheutuvien arvioitujen menojen suuruisena. Ennen varauksen teke-
mistä kirjataan kuluksi sopimukseen liittyvien omaisuuserien mahdol-
linen arvonalentuminen. 

Useita keskenään samankaltaisia velvoitteita, kuten esim. tuote-
vastuusitoumuksia, käsitellään yhtenä kokonaisuutena, kun määrite-
tään velvoitteiden täyttämisestä aiheutuvan menon todennäköisyyttä. 
Varaus kirjataan, mikäli on todennäköistä, että kaikkien velvoitteiden 
täyttäminen aiheuttaa tietynsuuruisen menon, vaikka minkä tahansa 
yksittäisen velvoitteen toteutumisen todennäköisyys olisi pieni. 

TeliaSonera on suorittanut ja voi jatkossakin suorittaa uudelleenjärjestelytoi-
menpiteitä, jotka edellyttävät johdolta merkittäviä arvioita liittyen irtisanomiskor-
vauksiin ja muihin työsuhteen päättymisestä aiheutuviin kuluihin, vuokrasopi-
muksen purkamiskuluihin, laitteistojen purku- ja muihin lopettamiskuluihin sekä 
tarpeettomiksi tai vanhentuneiksi muuttuneiden hyödykkeiden realisointiarvoon 
(ks. edellä ”Aineettomat hyödykkeet ja aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet”). 
Todellisten määrien poikkeaminen näistä arvioista saattaa vaikuttaa olennai-
sesti tuloksiin vastaisuudessa. 
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Vähemmistöosakkaille myönnettyjen myyntioptioiden lunastusmäärien arviointi 
edellyttää yhtiön johdon arviota option toteutumisen todennäköisyydestä ja 
ajankohdasta, sen kohteena olevan toiminnan ennustetuista kassavirroista, 
pääomakustannuksista jne. Muutos missä tahansa näistä tekijöistä saattaa 
vaikuttaa merkittävästi tuleviin tuloksiin. 

Ehdollisten varojen ja velkojen tilinpäätöskäsittelyn määrittäminen pohjautuu 
johdon näkemykseen kyseisen ehdollisen erän arvioidusta lopputuloksesta. 
Johto kysyy neuvoa lainopilliselta neuvonantajalta oikeusriitoihin liittyvissä 
asioissa sekä muilta yhtiön sisäisiltä ja ulkoisilta asiantuntijoilta tavanomaiseen 
liiketoimintaan liittyvissä asioissa. 

Lisätietoja uudelleenjärjestelyvarauksista ja vähemmistön myyntioptioista ja 
niiden tasearvoista sekä ehdollisista eristä ja riita-asioista on esitetty liitetie-
doissa 24, ”Muut varaukset” ja 30, “Ehdolliset erät, muut sopimusvelvoitteet ja 
riita-asiat”. 

Vuokrasopimukset 
Vuokrasopimus tulkitaan rahoitusleasingsopimukseksi silloin, kun 
hyödykkeen omistamiselle ominaiset riskit ja edut siirtyvät olennaisilta 
osin vuokralleottajalle. Kaikki muut vuokrasopimukset luokitellaan 
muiksi vuokrasopimuksiksi. 

TeliaSonera vuokralleottajana 
TeliaSoneralla on käytössään sekä rahoitusleasingsopimuksilla että 
muilla vuokrasopimuksilla vuokrattuja hyödykkeitä. Rahoitusleasing-
sopimuksella vuokrattu hyödyke merkitään taseessa aineelliseen 
käyttöomaisuuteen ja velaksi määrään, joka on yhtä suuri kuin vuok-
ratun hyödykkeen käypä arvo sopimuksen alkamisajankohtana tai 
sitä alempi vähimmäisvuokrien nykyarvo. Määrään sisällytetään 
myös välittömät alkuvaiheen menot. Maksettavat vähimmäisvuokrat 
jaetaan rahoitusmenoiksi ja velan vähennykseksi siten, että tuloksena 
on kullakin tilikaudella samansuuruinen korko jäljellä olevalle velka-
pääomalle. Rahoitusmenot kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan. Muiden 
vuokrasopimusten perusteella määräytyvät vuokrat merkitään kuluksi 
tasasuuruisina erinä vuokra-ajan kuluessa. 

TeliaSonera vuokralleantajana – rahoitusleasing 
TeliaSonera omistaa hyödykkeitä, joita se vuokraa asiakkailleen 
rahoitusleasingsopimuksilla. Saaminen vuokralleottajalta kirjataan 
määrään, joka on yhtä suuri kuin vuokrien nykyarvoa vastaava netto-
sijoitus vuokrasopimukseen. Välittömät alkuvaiheen menot sisällyte-
tään alkuperäiseen rahoitusleasingsaamisen arvoon, ja ne vähentä-
vät vuokra-ajalta kirjattavan tulon määrää. Tuotto kirjataan vuokra-
ajan kuluessa annuiteettimenetelmän mukaisesti. 

TeliaSonera vuokralleantajana – muut vuokrasopimukset 
Muista vuokrasopimuksista saatavat vuokratuotot kirjataan tulokseen 
tasaerin vuokra-ajan kuluessa. Vuokrasopimuksen neuvotteluun ja 
järjestelyihin liittyvät välittömät alkuvaiheen menot lisätään vuokratun 
hyödykkeen tasearvoon ja kirjataan kuluksi yhdenmukaisesti vuokra-
tuottojen kanssa. 

Osana kansainvälistä verkkokapasiteettitoimintaansa TeliaSonera 
myy kuidun- ja kaapelinkäyttöoikeuksia. TeliaSonera käsittelee näitä 
kuituja ja kaapeleita kiinteistöinä. Sopimuksilla ei siirretä omistusoi-
keutta vuokraajalle. Tapahtumat kirjataan siksi muihin vuokrasopi-
muksiin. Sovittu myyntihinta saadaan yleensä etukäteen ja tuloksi 
kirjaamaton osuus esitetään pitkäaikaisena velkana tai lyhytaikaisena 
saatuna ennakkomaksuna. 

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat 
Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat muunnetaan toimintava-
luutan määräisiksi kunkin tapahtumahetken kurssiin. Ulkomaan rahan 
määräiset monetaariset varat ja velat muunnetaan tilikauden päätös-
päivän kurssiin ja mahdolliset valuuttakurssierot kirjataan tulosvaikut-
teisesti. Sekä toteutuneet että toteutumattomat valuuttakurssierot 
kirjataan tuloslaskelmaan. Liikesaatavista ja -veloista syntyvät valuut-
takurssierot kirjataan liiketulokseen. Rahoitusomaisuudesta ja lainois-
ta syntyvät valuuttakurssierot kirjataan rahoituskuluihin. 

Liitetieto 5 (Konserni) 
Konsernirakenteen muutokset 

Merkittävät vuoden 2008 tapahtumat 

Asia Holding 
Lokakuun 1. päivänä 2008 TeliaSonera osti 51 prosentin osake- ja 
ääniosuuden TeliaSonera Asia Holding B.V. (Asia Holding) -yhtiöstä, 
joka omistaa osake-enemmistön kahdesta matkaviestinoperaattoris-
ta: Nepalissa toimivasta Spice Nepal Pvt. Ltd. -yhtiöstä (80 prosent-
tia) ja Kambodžassa toimivasta Applifone Co. Ltd. -yhtiöstä 
( 100 prosenttia). 

Muut yritysostot 
Vuonna 2008 TeliaSonera osti markkina-asemaansa vahvistaakseen 
myös kaikki Norjassa toimivan ComHouse AS -vähittäismyyntiketjun 
liikkeessä olevat osakkeet (ComHouse AS oli aikaisemmin osak-
kuusyhtiö) sekä ruotsalaisen Avansys AB -järjestelmäintegraattorin ja 
sen tytäryhtiöt (100 prosenttia), Liettuassa toimivan UAB Creditcollect 
-perintäyhtiön (jonka nimi on nyt UAB Sergel) (100 prosenttia) ja 
virolaisen IT-koulutusyhtiön nimeltä IT Koolituskeskuse OÜ ja sen 
tytäryhtiöt Virossa, Latviassa ja Liettuassa (83 prosenttia). 
 
Lisätietoja on liitetiedossa 34, ”Liiketoimintojen yhdistämiset”. 

Liitetieto 6 (Konserni) 
Segmenttikohtaiset tiedot 

Konsernin toimintaa johdetaan ja toiminnan raportointi tapahtuu 
liiketoiminta-alueittain seuraavasti. 
 Mobility Services -liiketoiminta-alue tarjoaa henkilökohtaisia 

liikkuvuuspalveluja kuluttaja- ja yrityssegmentin massamarkki-
noille. Sen tuotteita ja palveluja ovat langattomat puhe- ja data-
palvelut ja sisältöpalvelut, WLAN-palvelualueet, laajakaistayh-
teyksillä toimivat matkaviestinpalvelut, matkapuhelinten ja tie-
tokoneiden yhdentyminen sekä Wireless Office. Liiketoiminta-
alueeseen kuuluu matkaviestinliiketoiminta Ruotsissa, Suo-
messa, Norjassa, Tanskassa, Liettuassa, Latviassa, Virossa ja 
Espanjassa. 

 Broadband Services -liiketoiminta-alue tarjoaa massamarkki-
noiden palveluja kotien ja toimistojen yhteyksiin. Alueen tuottei-
ta ja palveluja ovat kupari-, kuitu- ja kaapeliyhteyksillä tarjotta-
vat laajakaistapalvelut, IPTV, internet-puhelut, kodin viestintä-
palvelut, IP-VPN / Business Internet, vuokrajohdot ja perinteiset 
puhepalvelut. Liiketoiminta-alue hoitaa konsernin yhteisen run-
koverkon toimintaa, myös kansainvälisen verkkokapasiteetti-
toiminnan dataverkkoa, ja siihen kuuluu toimintoja Ruotsissa, 
Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Liettuassa, Latviassa 
(49 prosenttia) ja Virossa sekä kansainvälinen verkkokapasi-
teettiliiketoiminta. 

 Eurasia-liiketoiminta-alue käsittää matkaviestinliiketoiminnot 
Kazakstanissa, Azerbaidžanissa, Uzbekistanissa, 
Tadžikistanissa, Georgiassa, Moldovassa, Nepalissa ja 
Kambodžassa. Liiketoiminta-alue vastaa myös TeliaSoneran 
osakeomistuksen kehittämisestä venäläisessä matkavies-
tinoperaattorissa MegaFonissa (omistusosuus 44 prosenttia) ja 
turkkilaisessa matkaviestinoperaattorissa Turkcellissa (omis-
tusosuus 37 prosenttia). 

 Muut toiminnot koostuu Other Business Services -
liiketoimintayksiköstä, TeliaSonera Holdingista ja Konsernitoi-
minnoista. Other Business Services -liiketoimintayksikkö vastaa 
hallintapalveluratkaisuiden myynnistä ja tuotannosta yritysasi-
akkaille. TeliaSonera Holding vastaa konsernin strategisten tai 
ydinliiketoimintojen ulkopuolisista toiminnoista. Konsernitoimin-
not käsittävät yhtiön pääkonttorin sekä tiettyjä konsernin, liike-
toiminta-alueiden ja maatason yhteisiä palvelutoimintoja. 
 

Segmenttikohtaisten tietojen yhdistelyssä käytetyt periaatteet ovat 
samat kuin konsernitilinpäätöksessä, lukuun ottamatta segmentin 
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sisäisiä rahoitusleasingsopimuksia, joita käsitellään muina vuokraso-
pimuksina. Tulosyksiköiden väliset liiketapahtumat perustuvat vas-
taaviin ehtoihin kuin muiden asiakkaiden kanssa. Segmenttien val-
vonnan ja raportoinnin pääasiallisia tunnuslukuja ovat liikevaihdon ja 
liiketuloksen lisäksi käyttökate ennen kertaluonteisia eriä ja käyttö-

pääoma (ks. "Määritelmät"). Vertailuajankohdan luvut vuodelta 2007 
on ryhmitelty uudelleen niin, että ne vastaavat konsernin 1.1.2008 
voimaan tullutta uutta organisaatiota (ks. Hallituksen toimintakerto-
mus, kappale ”Katsaus liiketoiminta-alueisiin”). 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu 2008 tai 31.12.2008 
 
MSEK 

Mobility
Services

Broadband 
Services Eurasia

Muut 
toiminnot Eliminoinnit Konserni

Liikevaihto 48 673 44 943 13 204 2 538 -5 773 103 585
Ulkoinen liikevaihto 46 259 42 015 13 196 2 115 – 103 585
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 14 399 11 922 6 553 116 -36 32 954
Kertaluonteiset erät -397 -1 194 – 295 – -1 296
Poistot ja arvonalennukset -4 354 -5 483 -1 883 -422 36 -12 106
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -122 151 9 061 6 – 9 096
Liiketulos/tappio 9 526 5 396 13 731 -5 0 28 648
Rahoituserät, netto -2 237
Tuloverot -4 969
Nettotulos 21 442
Sijoitukset osakkuusyhtiöihin ja yhteisyrityksiin 96 974 38 100 373 – 39 543
Muut segmentin varat 93 159 57 996 34 088 6 309 -1 375 190 177
Segmenteille kohdistamattomat varat 13 397
Muut kohdistamattomat varat 21 169
Vastaavaa yhteensä 264 286
Segmentin velat 12 795 14 529 13 141 5 434 -1 396 44 503
Segmenteille kohdistamattomat velat 20 597
Muut kohdistamattomat velat 65 821
Oikaistu pääoma 133 365
Vastattavaa yhteensä 264 286
Investoinnit 4 771 6 435 12 691 955 3 24 855

josta käyttöomaisuusinvestointien osuus 4 467 5 934 4 595 795 4 15 795
Työntekijöiden määrä 8 339 16 171 4 780 2 881 – 32 171
Kokopäivätyötä tekevän henkilöstön määrä keskimäärin 7 777 15 270 4 276 2 714 – 30 037
 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu 2007 tai 31.12.2007 (uudelleen ryhmiteltynä) 
 
MSEK 

Mobility
Services

Broadband 
Services Eurasia

Muut 
toiminnot Eliminoinnit Konserni

Liikevaihto 45 115 44 478 10 338 2 049 -5 636 96 344
Ulkoinen liikevaihto 42 738 41 547 10 332 1 727 – 96 344
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 13 084 12 821 5 255 -161 22 31 021
Kertaluonteiset erät -364 -468 – 142 2 -688
Poistot ja arvonalennukset -4 162 -6 162 -1 278 -315 42 -11 875
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -172 222 6 906 740 1 7 697
Liiketulos/tappio 8 386 6 413 10 883 406 67 26 155
Rahoituserät, netto -904
Tuloverot -4 953
Nettotulos 20 298
Sijoitukset osakkuusyhtiöihin ja yhteisyrityksiin 274 885 31 572 334 – 33 065
Muut segmentin varat 86 076 54 332 16 008 4 734 -1 789 159 361
Segmenteille kohdistamattomat varat 12 111
Muut kohdistamattomat varat 12 165
Vastaavaa yhteensä 216 702
Segmentin velat 13 145 13 904 3 708 4 904 -1 800 33 861
Segmenteille kohdistamattomat velat 29 751
Muut kohdistamattomat velat 43 995
Oikaistu pääoma 109 095
Vastattavaa yhteensä 216 702
Investoinnit 5 468 6 264 7 679 1 301 -10 20 702

josta käyttöomaisuusinvestointien osuus 4 168 5 722 3 114 527 – 13 531
Työntekijöiden määrä 8 052 17 294 3 862 2 084 – 31 292
Kokopäivätyötä tekevän henkilöstön määrä keskimäärin 7 186 16 197 3 051 2 127 – 28 561
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Ulkoinen liikevaihto jakautuu eri tuoteryhmien kesken seuraavasti: 
 

 

 
Tammikuu–

joulukuu 
MSEK 2008 2007
Matkaviestinpalvelut 56 213 50 418
Kiinteän verkon palvelut 39 473 38 535
Muut palvelut 7 899 7 391
Yhteensä 103 585 96 344
 
Kiinteän verkon palveluihin kuuluvat myös internet-, data- ja TV-
palvelut. Muihin palveluihin kuuluvat laitemyynti, hallintapalvelut ja 
rahoituspalvelut. 

Liikevaihto ulkoisen asiakkaan sijaintipaikan mukaan ja käyttöomai-
suus jakautuvat yksinään merkittävien maiden kesken seuraavasti: 

 
 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu 31.12 
 2008 2007 2008 2007 
 Liikevaihto Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 
 MSEK Prosenttia MSEK Prosenttia MSEK Prosenttia MSEK Prosenttia
Ruotsi 35 890 34,7 36 046 37,4 22 373 13,7 23 336 17,0
Suomi 16 781 16,2 16 735 17,4 48 604 29,8 41 982 30,7
Norja 10 287 9,9 9 603 10,0 28 455 17,5 29 941 21,9
Kaikki muut maat 40 627 39,2 33 960 35,2 63 671 39,0 41 604 30,4
Yhteensä 103 585 100,0 96 344 100,0 163 103 100,0 136 863 100,0

 
 

Myynti jakautui ulkoisten asiakkaiden sijaintipaikan mukaan talous-
alueittain seuraavasti: 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu 
 2008 2007 
 MSEK Prosenttia MSEK Prosenttia
Euroopan talousalue (ETA) 88 448 85,4 84 452 87,6

josta Euroopan unionin (EU) 
jäsenvaltiot 

78 108 75,4 74 817 77,7

Muu Eurooppa 1 419 1,4 1 068 1,1
Pohjois-Amerikan vapaakaup-
pasopimusalue (NAFTA) 

688 0,6 555 0,6

Muu maailma 13 030 12,6 10 269 10,7
Yhteensä 103 585 100,0 96 344 100,0

 
TeliaSonera-konserni tarjoaa laajan valikoiman massamarkkinoille 
tarkoitettuja palveluja ja tuotteita erittäin kilpailluilla markkinoilla. Siksi 
konsernin riippuvuus yksittäisistä asiakkaista on vähäinen. 

Liitetieto 7 (Konserni) 
Liikevaihto 

Liikevaihdon muutos koostui seuraavista volyymien, rakennemuutos-
ten, valuuttakurssien ja hintojen vaikutuksista: 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu
Prosenttia 2008 2007
Liikevaihdon muutos, yhteensä 7,5 5,8

– volyymikasvu 9,8 9,7
– rakennemuutokset 1,5 2,7
– valuuttakurssien vaikutus 2,1 -0,5
– hintojen lasku -5,8 -6,1

 
TeliaSoneran volyymit kasvavat pääasiassa matkaviestinnässä ja 
laajakaistapalveluissa lähes kaikilla maantieteellisillä markkinoilla. 
Erityisen voimakasta kasvu on Euraasian liiketoiminnoissa nopeana 
jatkuvan asiakasmäärän kasvun ansiosta. Volyymien kasvun vaiku-
tusta kuitenkin osittain heikentää yleinen televiestinnän palveluihin 
kohdistuva hintapaine. 

Vuonna 2008 tapahtuneet rakennemuutokset liittyvät lähinnä 
vuonna 2008 tehtyihin yritysostoihin (Avansys, ComHouse ja matka-
viestinliiketoiminnot Nepalissa ja Kambodžassa) ja vuonna 2007 

tehtyihin yritysostoihin (Cygate, debitel Danmark ja matkaviestinliike-
toiminnot Uzbekistanissa ja Tadžikistanissa), kun taas vuonna 2007 
tapahtuneisiin muutoksiin vaikutti myös vuonna 2006 tehty NextGen-
Telin hankinta. 

Liikevaihto on esitetty segmenteittäin tuotealueen, yksittäisten 
merkittävien maiden ja talousalueiden mukaan jaoteltuna 
liitetiedossa 6, ”Segmenttikohtaiset tiedot”. 

Liitetieto 8 (Konserni) 
Liiketoiminnan kulut kululajeittain 

Tuloslaskelmassa liiketoiminnan kulut esitetään toiminnoittain jaettu-
na myytyjä suoritteita vastaaviin kuluihin, myynnin ja markkinoinnin 
kuluihin, hallinnon kuluihin sekä tutkimus- ja tuotekehityskuluihin. 
Liiketoiminnan kulut jakautuivat kululajeittain seuraavasti: 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu
MSEK 2008 2007
Ostetut tavarat 16 102 17 271
Yhteenliittämis- ja verkkovierailukulut 16 663 14 998
Muut verkkokulut 4 602 3 727
Vaihto-omaisuuden muutos 56 81
Henkilöstökulut (ks. myös liitetieto 32) 15 056 13 477
Markkinointikulut 7 423 6 941
Muut kulut 11 294 10 308
Poistot ja arvonalennukset (ks. myös liitetieto 
11) 

12 057 11 704

Yhteensä 83 253 78 507
 

Muut kulut koostuvat pääosin vuokrakuluista, konsultointipalveluista, 
IT-kuluista, energiakuluista ja matkustuskuluista. 
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Liitetieto 9 (Konserni) 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut jakautuivat seuraavasti: 
 

 
 

Tammikuu–joulukuu
MSEK 2008 2007
Liiketoiminnan muut tuotot  
Myyntivoitot 64 232
Valuuttakurssivoitot 267 49
Välityspalkkiot, lisenssi- ja patenttimaksut jne. 265 311
Avustukset 37 24
Palautuneet luottotappiot, ostovelkojen peruun-
tuminen 

25 680

Saadut vahingonkorvaukset 97 53
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 755 1 349
Liiketoiminnan muut kulut  
Myyntitappiot -97 -44
Tappiollisista sopimuksista tehdyt varaukset 0 4
Valuuttakurssitappiot -341 -114
Uudelleenjärjestelykulut -986 -366
Arvonalentumistappiot -49 -171
Maksetut vahingonkorvaukset -62 -37
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -1 535 -728
Nettovaikutus tulokseen -780 621

josta kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin 
johdannaisiin liittyvät valuuttakurssimuutosten 
aiheuttamat nettotappiot 

-13 -45

 
Ostovelkojen peruuntuminen vuonna 2007 sisältää 653 milj. kruunun 
suuruisen vähennyksen aiemmin Ruotsissa perityistä yhteenliittä-
mismaksuista eräiden tuomioistuinten antamien päätösten seurauk-
sena. Uudelleenjärjestelykulut liittyvät lähinnä henkilöstövähennysten 
kuluihin. Vuonna 2008 tämä erä sisältää myös 360 milj. euron suurui-
sen, Ranskassa sijaitsevan kuituverkon tappiollisiin vuokra- ja ylläpi-
tosopimuksiin liittyvän varauksen purkamisen. 

Liitetieto 10 (Konserni) 
Liiketoimet lähipiirin kanssa 

Ruotsin ja Suomen valtiot 
Ruotsin valtio omistaa tällä hetkellä TeliaSonera AB:n osakepää-
omasta 37,3 prosenttia ja Suomen valtio 13,7 prosenttia. Loput 
49,0 prosenttia jakautuvat laajan omistajakunnan kesken. 

TeliaSonera-konserni kilpailee muiden operaattoreiden kanssa 
Ruotsin ja Suomen valtioille, niiden virastoille ja valtion omistamille 
yhtiöille tarjottavien tuotteiden ja palveluiden myynnistä tavanomaisin 
kaupallisin ehdoin. Eräät valtionyhtiöt harjoittavat TeliaSoneran kans-
sa kilpailevaa liiketoimintaa. TeliaSonera ostaa vastaavasti palveluja 
valtionyhtiöiltä markkinahinnoin ja tavanomaisin kaupallisin ehdoin. 
Ruotsin ja Suomen valtiot, niiden virastot tai valtionyhtiöt eivät edusta 
merkittävää osaa TeliaSoneran liikevaihdosta tai tuloksesta. 

Ruotsin televiestintämarkkinoita säätelevät pääasiassa sähköistä 
viestintää koskeva laki sekä tämän lain mukaiset säännökset, määrä-
ykset ja päätökset. Tietyillä operaattoreilla on velvollisuus maksaa 
korvausta, jolla rahoitetaan sähköiseen viestintään kohdistuvien 
vakavien uhkien ja häirinnän torjuntatoimia rauhan aikana. Te-
liaSoneralta vaadittu korvaus oli 46 milj. kruunua vuonna 2008 ja 
57 milj. kruunua vuonna 2007. Lisäksi TeliaSonera maksaa muiden 
operaattoreiden tavoin sähköistä viestintää koskevan lain sekä radio- 
ja telepäätelaitteita koskevan lain mukaisesti vuosikorvauksia Ruotsin 
Posti- ja Telehallitukselle (PTS) sen toiminnan rahoittamiseksi. Te-
liaSonera maksoi korvauksia 47 milj. kruunua vuonna 2008 ja 48 milj. 
kruunua vuonna 2007. 

Suomen televiestintämarkkinoita säätelevät pääasiassa viestintä-
markkinalaki, laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä sekä näi-
den lakien mukaiset määräykset, päätökset ja ohjeet. TeliaSonera 
maksoi vuonna 2008 radiotaajuuksien käytöstä 2,0 milj. euroa 
(1,7 milj. euroa vuonna 2007) ja numeroiden käytöstä 0,8 milj. euroa 

(0,8 milj. euroa vuonna 2006). Lisäksi TeliaSonera maksoi vuosina 
2008 ja 2007 yksityisyyden suojan valvontamaksua 0,1 ja 0,1 milj. 
euroa ja Viestintävirastolle yleistä valvontatoiminnasta suoritettavaa 
viestintämarkkinamaksua 0,8 ja 0,8 milj. euroa. 

Osakkuus- ja yhteisyritykset 
TeliaSonera sekä myy osakkuus- ja yhteisyrityksilleen että ostaa 
niiltä palveluja ja tuotteita. Liiketoimet perustuvat kaupallisiin ehtoihin. 
Sekä myynnit että näiltä yrityksiltä tehdyt ostot liittyvät pääosin 
Svenska UMTS-nät AB:hen Ruotsissa ja elokuuhun 2007 asti Telefos 
AB:hen Ruotsissa ja Suomessa sen Eltel Groupiin kuuluvien entisten 
tytäryhtiöiden kautta koostuen ostetuista ja myydyistä 3G-
kapasiteetista ja verkonrakennuspalveluista. 

Seuraavassa on esitetty yhteenveto liiketoimista sekä saatavista 
ja veloista osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa: 

 

 

 
Tammikuu–joulukuu

tai 31.12 
MSEK 2008 2007
Tavaroiden ja palvelujen myynti 

Svenska UMTS-nät AB (yhteisyritys) 357 212
Muut 145 124

Tavaroiden ja palvelujen myynti yhteensä 502 336
Tavaroiden ja palvelujen ostot 

Svenska UMTS-nät AB (yhteisyritys) 550 551
Telefos AB (mukaan lukien Eltel Group 
9.8.2007 saakka) 

– 1 079

Muut 159 184
Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä 709 1 814
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saa-
miset yhteensä 

61 63

Lainasaamiset 
OAO MegaFon 362 301

Lainasaamiset yhteensä 362 301
Ostovelat ja muut velat yhteensä 206 186

 

Eläkesäätiöt 
TeliaSoneran eläkesäätiöillä oli 31.12.2008 hallussaan 1 746 948 
TeliaSoneran osaketta, joka vastaa 0,04:ää prosenttia äänivallasta. 
Tietoa liiketoimista sekä saatavista ja veloista on esitetty liitetiedossa 
23, ”Eläke- ja työsopimusvaraukset”. 

Sitoumukset ja vakuudet 
TeliaSoneralla on tiettyjä tytäryhtiöiden, osakkuusyritysten ja yhteis-
yritysten puolesta annettuja sitoumuksia sekä osakkuusyrityksissä 
vakuuksia osakkeiden muodossa. Katso liitetieto 30, ”Ehdolliset erät, 
muut sopimusvelvoitteet ja riita-asiat”. 

Yritysjohto 
Katso kohta ”Yritysjohdon palkat ja palkkiot” liitetiedossa 32, ”Henki-
löstö”. 
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Liitetieto 11 (Konserni) 
Poistot ja arvonalennukset 

Eri omaisuuserien taloudellisissa pitoajoissa ei tapahtunut yleisiä 
muutoksia vuonna 2008. Arvonalentumistestejä on käsitelty liitetie-
dossa 15, ”Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet”. Seuraavia 
poistoprosentteja ja pitoaikoja käytettiin: 

 
  
Tuotemerkit Eräkohtainen arviointi, vähintään 10 %
Televiestinnän toimiluvat, numerointioi-
keudet 

Toimiluvan jäljellä oleva voimassaolo-
aika, vähintään 5 % Toimilupia pide-
tään verkkojen olennaisina osina, eikä 
toimiluvan poistoa aloiteta, ennen kuin 
vastaava verkko on käyttövalmis. 

Yhteenliittämis- ja verkkovierailusopi-
mukset 

Sopimuskausi, joka perustuu kyseisen 
tomiluvan jäljellä olevaan käyttöaikaan

Asiakassuhteet Eräkohtainen arviointi, perustuu 
historialliseen ja ennustettuun asia-
kasvaihtuvuuteen 

Muut aineettomat hyödykkeet 20–33 % tai eräkohtainen arviointi 
Rakennukset ja rakennelmat 2–10 % 
Maapohjan parannukset 2 % 
Vuokrattujen tilojen aktivoidut parannuk-
set 

Jäljellä oleva vuokra-aika 

Matkaviestinverkot (tukiasemat ja muut 
laitteistot) 

14,5 % 

Kiinteät verkot  
– Keskus- ja tiedonsiirtojärjestelmät 10–33 % 
– Tiedonsiirtoverkko (kaapeli) 5–10 % 
– Erikoisverkkolaitteet 20–33 % 
– Kestoajaltaan rajalliset käyttöoikeus-
sopimukset 

Kohde-etuutta vastaava sopimuskausi 
tai sopimuksen voimassaoloaika 

– Muut laitteistot 2–33 % 
Koneet ja laitteet 10–33 % 
Huoltosopimusten nojalla asiakkaiden 
käytössä olevat laitteet 

Sopimuskausi, annuiteettimenetelmä 

 
Muiden aineettomien ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden 
poistot ja arvonalennukset jakautuivat toimintojen ja muiden liiketoi-
minnan kulujen mukaan seuraavasti: 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu
MSEK, paitsi osuus liikevaihdosta 2008 2007
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut 10 136 9 660
Myynnin ja markkinoinnin kulut 1 133 1 400
Hallinnon kulut 737 495
Tutkimus- ja tuotekehityskulut 51 149
Muut toiminnot 12 057 11 704
Liiketoiminnan muut kulut 49 171
Poistot ja arvonalennukset yhteensä 12 106 11 875

Osuus liikevaihdosta (%) 11,7 12,3

 
Poistojen ja arvonalennusten jakautuminen segmenteittäin on esitetty 
liitetiedossa 6, ”Segmenttikohtaiset tiedot”. 

Poistot ja arvonalennukset jakautuivat hyödykeryhmittäin seuraa-
vasti: 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu
MSEK 2008 2007
Muut aineettomat hyödykkeet 2 545 2 837
Rakennukset ja maa-alueiden parannukset 335 318
Matkaviestinverkot 4 270 3 599
Kiinteät verkot 4 060 4 378
Muut koneet ja laitteet 896 743
Yhteensä 12 106 11 875

 

Liitetieto 12 (Konserni) 
Osakkuus- ja yhteisyritykset 

Osuus osakkuus- ja yhteisyrityksien tuloksista 
Osakkuus- ja yhteisyritysten nettovaikutus tulokseen koostui seuraa-
vista eristä: 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu
MSEK 2008 2007
Osuus tilikauden nettotuloksesta 9 257 7 677
Käyvän arvon oikaisujen poistot -146 -54
Liikearvon, käyvän arvon oikaisujen jne. ar-
vonalennukset 

– -0

Myyntivoitot ja -tappiot, netto -15 74
Nettovaikutus tulokseen 9 096 7 697

 
Tulosvaikutus on esitetty segmenteittäin liitetiedossa 6, ”Segmentti-
kohtaiset tiedot”. Suuret yksittäiset omistukset vaikuttivat tulokseen 
seuraavasti (sisältäen myyntivoitot ja -tappiot sekä tarvittaessa vä-
liomistusyhtiöt): 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu
MSEK 2008 2007
Svenska UMTS-nät AB, Ruotsi (yhteisyritys) -120 -156
SIA Lattelecom, Latvia 151 225
OAO MegaFon, Venäjä 5 070 4 181
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., Turkki 3 991 2 725
Telefos AB, Ruotsi 1 640
Muut omistukset 3 82
Nettovaikutus tulokseen 9 096 7 697

 
Turkcellia koskevat luvut sisältyvät TeliaSoneran raportointiin yhden 
vuosineljänneksen viiveellä. Vuonna 2007 Telefos myi viimeisen 
tytäryhtiönsä Eltel Group Oy:n. 

Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 
Seuraavassa on esitetty kirjanpitoarvon jakautuminen ja muutokset: 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Liikearvo ja muut konsolidoinnissa syntyvät erät 7 925 8 655
Osuus omasta pääomasta 31 618 24 410
Kirjanpitoarvo 39 543 33 065
Kirjanpitoarvo kauden alussa 33 065 25 536
Osuus tilikauden nettotuloksesta 9 257 7 677
Käyvän arvon oikaisujen poistot ja arvonalen-
nukset 

-146 -54

Saadut osingot -1 410 -2 684
Hankitut yhtiöt ja liiketoiminnat 11 389
Uudelleenluokittelu 248 -314
Valuuttakurssierot -1 482 2 515
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 39 543 33 065

 
Kirjanpitoarvo on esitetty segmenteittäin liitetiedossa 6, ”Segmentti-
kohtaiset tiedot”, sekä liitetiedossa 35, ”Osakeomistuksen ja osuuksi-
en erittely”. Julkisesti noteeratusta Turkcellista omistetun osuuden 
markkina-arvo oli 36 687 milj. kruunua 31.12.2008 ja 57 871 milj. 
kruunua 31.12.2007. 
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Seuraavassa on esitetty yhteenveto osakkuus- ja yhteisyritysten 
yhteenlasketuista (100 prosenttia) taseista ja tuloslaskelmista: 
 

 

 
31.12 tai 

tammikuu–joulukuu
MSEK 2008 2007
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 135 433 125 270
Vaihto- ja rahoitusomaisuus 56 096 39 976
Varaukset ja pitkäaikainen vieras pääoma 20 348 17 691
Lyhytaikainen vieras pääoma 23 691 23 508
Liikevaihto 96 302 85 195
Bruttokate 66 450 56 158
Nettotulos 30 992 24 638

 

Liitetieto 13 (Konserni) 
Rahoituskulut ja muut rahoituserät 

Rahoituskulut ja muut rahoituserät jakautuivat seuraavasti: 
 

 
 

Tammikuu–joulukuu
MSEK 2008 2007
Rahoituskulut 
Korkokulut -3 477 -1 948
Korkomenot rahoitusleasingsopimuksista -2 -5
Varauksiin sisältyvien diskonttausten purku -147 -26
Aktivoidut korot 58 17
Valuuttakurssivoitot ja -tappiot nettomääräisinä -115 226
Rahoituskulut yhteensä -3 683 -1 736
Muut rahoituserät 
Korkotuotot 1 429 736
Korkotuotot rahoitusleasingsopimuksista 29 52
Osinkotuotot rahoitusomaisuuteen sisältyvistä 
sijoituksista 

0 0

Myytävissä olevaan rahoitusomaisuuteen 
sisältyvien sijoitusten myyntivoitot 

5 49

Luovutustappiot, jotka liittyvät oman pääoman 
ehtoisiin sijoituksiin hankinta-arvoonsa kirjattu-
na 

-13 –

Riskipääomasijoitusten arvonalennukset -4 -5
Muut rahoituserät yhteensä 1 446 832
Nettovaikutus tulokseen -2 237 -904

 
Vuoden 2008 korkotuotot sisältävät 290 milj. euron suuruisen viiväs-
tyskoron, joka liittyy tuomioistuinten päätöksiin aiemmin perityistä 
yhteenliittämismaksuista. 

 
 

Seuraavassa on eritelty korkokulut, valuuttakurssimuutosten aiheuttamat nettovoitot ja -tappiot sekä korkotuotot, jotka liittyvät suojaustoimiin, sekä 
lainasaatavat ja vieras pääoma. 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu 
 2008 2007 2008 2007 2008 2007
 
MSEK 

 
Korkokulut 

Valuuttakurssivoitot ja  
-tappiot netto 

 
Korkotuotot 

Käypää arvoa suojaavat johdannaiset -173 -57 2 047 272 – –
Kassavirtaa suojaavat johdannaiset -245 -46 -75 145 – –
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset -2 97 3 850 192 – –
Eräpäivään saakka pidettävät sijoitukset – – – – 5 15
Lainat ja saamiset – – -2 514 – 1 428 711
Käyvän arvon suojaamiseksi lainattu vieras pääoma -656 -611 -2 047 -272 – –
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut lainat ja muut 
rahoitusvelat -2 396 -1 284 -1 376 -111 – –
Muut -5 -47 – 0 -4 10
Yhteensä -3 477 -1 948 -115 226 1 429 736

 
Rahoitusvelat sisältävät sekä suojaustarkoituksessa otettuja että suojaamattomia eriä. 
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Liitetieto 14 (Konserni) 
Tuloverot 

Verokulut 
Tulos ennen veroja oli 26 411 milj. kruunua vuonna 2007 
(25  251 milj. kruunua vuonna 2008). Verokulut koostuivat seuraa-
vista eristä: 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu 
MSEK 2008 2007
Tuloslaskelmaan kirjatut verot 
Tilikauteen liittyvät tilikauden verokulut -3 083 -5 623
Aiempina vuosina liikaa tai liian vähän mak-
setut tilikauden verokulut  

-36 -158

Tilikauden aikana syntyneet tai peruutetut 
laskennalliset verokulut 

-2 926 88

Aiemmin kirjaamattomien laskennallisten 
verojen kirjaus 

625 845

Verokantojen muutosten vaikutus laskennalli-
siin verotuloihin (+)/verokuluihin (–) 

451 -105

Tuloslaskelmaan kirjatut verot yhteensä -4 969 -4 953
Suoraan omaan pääomaan kirjatut ve-
roerät 
Tilikauden verotulo 303 44
Laskennalliset verotulot (+) / verokulut (–) 87 -14
Suoraan omaan pääomaan kirjatut verotu-
lot yhteensä 

390 30

 
Ruotsalaisen nimellisverokannan ja efektiivisen verokannan välinen 
ero muodostuu seuraavista eristä: 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu 
Prosenttia 2008 2007
Ruotsin tuloverokanta 28,0 28,0
Tytäryhtiöiden korkeamman tai alhaisemman 
verokannan vaikutus 

-2,4 -1,7

Tytäryhtiöistä, osakkuusyhtiöistä ja yhteisyri-
tyksistä saatujen osinkojen lähdeverot 4,8 2,2
Aiempina vuosina liikaa tai liian vähän mak-
setut tilikauden verokulut  

0,1 0,6

Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten 
tappioiden kirjaus 

-2,4 -3,4

Verokantojen muutosten vaikutus laskennalli-
siin verokuluihin 

-1,7 0,4

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta -9,7 -8,5
Tilikauden tappiot, joista ei ole kirjattu las-
kennallista verosaamista 1,9 2,2
Vähennyskelvottomat kulut 0,4 0,1
Verovapaa tuotot -0,2 -0,3
Tuloslaskelman verokanta 18,8 19,6
Suoraan omaan pääomaan kirjatut verot -1,5 -0,1
Efektiivinen verokanta 17,3 19,5

 
Ruotsin valtiopäivät hyväksyi joulukuussa 2008 muutoksia verola-
kiin. Muun muassa Ruotsin yritysverokantaa alennettiin 28,0 prosen-
tista 26,3 prosenttiin 1.1.2009 alkaen. Tämä johti siihen, että Te-
liaSoneran Ruotsin toimintojen laskennalliset verosaamiset ja vero-
velat laskettiin uudelleen, minkä seurauksena kirjattiin nettona las-
kennallista verotuloa 395 milj. kruunua vuonna 2008. Muiden vuon-
na 2008 säädettyjen yritysverokantojen muutosten (Tšekin tasaval-
ta, Georgia, Italia, Kazakstan, Liettua, Venäjä ja Britannia) vastaavi-
na kertavaikutuksina kirjattiin yhteensä 56 milj. kruunun laskennal-
linen verotulo. 

Verosaamiset ja -velat 
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutokset koostuivat 
seuraavista eristä: 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Laskennalliset verosaamiset 
Kauden alussa 12 017 12 054
Hankitut liiketoiminnot 22 66
Tuloslaskelmaan kirjattu muutos -1 013 -950
Kirjattu suoraan omaan pääomaan 87 -14
Uudelleenluokittelu 379 334
Valuuttakurssierot 1 714 527
Laskennalliset verosaamiset kauden lopussa 13 206 12 017
Laskennalliset verovelat 
Kauden alussa 9 577 10 121
Hankitut liiketoiminnot 464 774
Myydyt liiketoiminnot -563 –
Tuloslaskelmaan kirjattu muutos 837 -1 778
Uudelleenluokittelu 353 431
Valuuttakurssierot 592 29
Laskennalliset verovelat kauden lopussa 11 260 9 577

 
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät laskennallisten verosaamisten 
ja -velkojen muutokset vuonna 2008 on esitetty liitetiedossa 34, 
”Liiketoimintojen yhdistämiset”. 

Väliaikaiset erot, joihin laskennalliset verosaamiset ja -velat pe-
rustuvat, koostuvat seuraavista eristä: 

 

 
 

31.12  
MSEK 2008 2007
Laskennalliset verosaamiset, brutto 
Osakkuusyhtiöiden realisoitumattomat voitot 48 48
Muiden pitkäaikaisten varojen verotuksessa 
lykätyt poistot, arvonalennukset ja käyvän 
arvon oikaisut 

6 654 5 782

Verotuksessa lykätyt kuluvaraukset 655 255
Luottotappiovaraukset 135 191
Verotukselliset tappiot 10 151 9 481
Välisumma 17 643 15 757
Arvostusvaraus 
Muiden pitkäaikaisten varojen verotuksessa 
lykätyt poistot 

-40 -132

Verotukselliset tappiot -3 927 -2 918
Välisumma -3 967 -3 050
Nettomääräisenä esitettävät laskennalliset 
verosaamiset ja -velat 

-470 -690

Laskennalliset verosaamiset yhteensä 13 206 12 017
Laskennalliset verovelat 
Tytär- ja osakkuusyhtiöihin liittyvät lähdeverot 
ja arvonalennukset 

2 082 1 322

Muiden pitkäaikaisten varojen verotuksessa 
kiihdytetyt poistot ja arvonalennukset 

6 535 6 094

Kuluvarausten käyvän arvon oikaisut 1 521 653
Lyhytaikaisten saamisten verotuksessa lykätty 
tuloutus 

34 52

Verotuksen tuloksentasausvaraukset 1 558 2 146
Välisumma 11 730 10 267
Nettomääräisenä esitettävät laskennalliset 
verosaamiset ja -velat 

-470 -690

Laskennalliset verovelat yhteensä 11 260 9 577
Laskennalliset verosaamiset, netto 
 

1 946 2 440

Arvostusvarauksen nettolisäys (+),  
vähennys (–) 

917 -52
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Arvostusvarauksen mukaisten 31.12.2008 kirjaamattomien lasken-
nallisten verosaamisten odotetaan vanhenevan seuraavasti. 

 
 
Arvioitu vanhe-
neminen 
MSEK 2009 2010 2011 2012 2013

2014–
2026

Rajoit-
ta-

maton Yhteensä
Kirjaamattomat 
laskennalliset 
verosaamiset 

3 6 405 13 61 2 549 890 3 927

 
Tytäryhtiöiden jakamattomiin voittovaroihin liittyvät kirjaamatta olevat 
laskennalliset verovelat, mukaan lukien maksettaviin osinkoihin 
liittyvät arvioidut tuloverot, olivat vuonna 2008 yhteensä 1 031 milj. 
kruunua ja vuonna 2007 yhteensä 963 milj. kruunua. 

Verotukselliset tappiot 
Verotuksellisiin tappioihin perustuvat laskennalliset verosaamiset 
liittyvät lähinnä Suomeen ja Espanjaan. 

Suomessa syntyneet verotukselliset tappiot liittyvät pääasiassa 
TeliaSonera Finland Oyj:n (entisen Sonera Oyj:n) vuonna 2002 
kirjaamiin Eurooppaan tehtyjen 3G-investointien arvonalennuksiin ja 
toisen Suomessa konserniverotettavan tytäryhtiön osakemyynnissä 
syntyneisiin myyntitappioihin. 31.12.2008 kirjattiin ylimääräinen 
234 milj. kruunun laskennallinen verosaaminen Suomen veroviran-
omaisten annettua myönteisen ennakkopäätöksen tappioista, joita 
aiheutui Telian aiemmasta matkaviestintoiminasta Suomessa vuosi-
na 2001, 2002 ja 2004. 

Espanjan verotukselliset tappiot liittyvät vuonna 2006 hankittuun 
espanjalaiseen 3G-matkaviestinverkko-operaattoriin Xferaan. Xfera 
on aloitusvaiheessa oleva liiketoiminta, joka on tehnyt tappiota 
perustamisvuodestaan 2000 lähtien muun muassa Espanjan viran-
omaisten perimien vuosittaisten taajuusmaksujen, poistojen, aiem-
min tehtyjen investointien arvonalennusten, muiden alkuvaiheen 
tappioiden ja lisäksi tämän jälkeen syntyneiden operatiivisten tappi-
oiden takia. Tilanteessa 31.12.2008 Xferalla oli verotuksellisia tappi-

oita ja muita veronalaisia väliaikaisia eroja yhteensä 10,7 mrd. 
kruunua. Normaalin aloitusvaiheessa olevan liiketoiminnan tavoin 
johto odottaa myös Xferan olevan tappiollinen muutaman seuraavan 
vuoden ajan. 

3G-markkinoiden nykyisessä vaiheessa ja viime vuosien aikana 
tapahtuneen laitehintojen laskun ansiosta johto kuitenkin luottaa 
siihen, että Xfera pystyy tuottamaan veronalaista voittoa. Johto on 
laatinut vahvan liiketoimintasuunnitelman, joka perustuu selkeään 
liiketoimintamalliin ja yksityiskohtaiseen vertailutietoon, ja on myös 
saanut muita osapuolia sijoittamaan yhdessä TeliaSoneran kanssa. 
Näin ollen johto uskoo, että nykyiset verotukselliset tappiot voidaan 
käyttää ennen niiden vanhentumista 15 vuoden kuluttua ensimmäi-
sestä voitollisesta vuodesta. Johto on kuitenkin ottanut huomioon, 
että kynnys laskennallisen verosaamisen kirjaamiselle pitkään jatku-
neessa tappiotilanteessa on korkeampi kuin muiden verosaamisten 
kohdalla, ja on näin ollen vähentänyt arviotaan tasolle, jonka se 
arvioi Xferan varmuudella saavuttavan. Näihin arvioihin perustuen 
johto on kirjannut 31.12.2008 laskennallista verosaatavaa 772 milj. 
kruunua arvostusvarauksen jälkeen. 

TeliaSoneran kertyneet verotukselliset tappiot olivat yhteensä 
36 822 milj. kruunua vuonna 2008 (35 277 milj. kruunua vuonna 
2007). Verotuksellisten tappioiden vanhentumisaikataulun 
31.12.2008 odotetaan olevan seuraava: 

 
 
Arvioitu vanhe-
neminen 
MSEK 2009 2010 2011 2012 2013 

2014–
2026

Rajoit-
ta-

maton Yhteensä
Verotukselliset 
tappiot 

20 26 1 929 15 503 3 107 11 851 4 386 36 822

 
Suurin osa Suomen verotuksellisista tappioista vanhenee vuonna 
2012. 

 

Liitetieto 15 (Konserni) 
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 

Seuraavassa on esitetty kirjanpitoarvon jakautuminen ja muutokset: 
 

 
 

31.12 
 2008 2007 2008 2007
 
MSEK 

 
Liikearvo 

Muut aineettomat 
hyödykkeet 

Kertynyt hankintahinta 84 847 71 515 33 553 26 350
Kertyneet poistot – – -16 157 -12 858
Kertyneet arvonalennukset -416 -343 -861 -756
Ennakkomaksut – – 2 1
Kirjanpitoarvo 84 431 71 172 16 537 12 737

josta keskeneräisiä investointeja – – 1 380 716
Kirjanpitoarvo kauden alussa 71 172 62 638 12 737 11 534
Investoinnit 6 882 4 653 4 195 3 332

josta aktivoitujen korkojen osuus – – 29 10
Myynnit ja romutukset – – -22 -13
Hankitut liiketoiminnot – – 112 248
Myydyt liiketoiminnot – -1 0 -1
Saadut avustukset – – -3 –
Uudelleenluokittelu -122 109 255 -7
Tilikauden poistot – – -2 450 -2 615
Arvonalennukset ja niiden peruutukset – -10 -95 -212
Ennakkomaksut – – 1 -2
Valuuttakurssierot 6 499 3 783 1 807 473
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 84 431 71 172 16 537 12 737
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Tällä hetkellä ei ole liikearvon lisäksi muita vaikutusajaltaan rajoitta-
mattomia aineettomia hyödykkeitä. Muiden aineettomien hyödykkei-
den poistot ja arvonalennustappiot on kirjattu tuloslaskelmassa kaik-
kiin menoeriin kululajeittain sekä erään "Liiketoiminnan muut kulut". 
Lisätietoja vuonna 2008 tehdyistä merkittävistä yritysjärjestelyistä on 
liitetiedossa 34, ”Liiketoimintojen yhdistämiset”. 

Liikearvo jakautui raportoitaville segmenteille seuraavasti. 
 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Mobility Services -liiketoiminta-alue 58 256 54 883

josta Suomessa 24 584 21 297
josta Norjassa 22 591 23 973
josta Tanskassa 5 427 4 723

Broadband Services -liiketoiminta-alue 13 548 12 030
josta Suomessa 9 814 8 502

Eurasia-liiketoiminta-alue 12 028 3 777
josta Azerbaidžanissa  4 845 18
josta Uzbekistanissa ja Tadžikistanissa 2 818 3 221
josta Nepalissa ja Kambodžassa 3 190 –

Muut toiminnot 599 482
Liikearvo yhteensä 84 431 71 172

 
Muiden aineettomien hyödykkeiden tasearvo jakautui seuraavasti: 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Tuotemerkit 365 398
Lisenssit 5 091 3 903
Asiakassuhteet, yhteenliittämis- ja verkkovierai-
lusopimukset 

6 231 4 694

Aktivoidut kehittämismenot 2 052 1 584
Patentit jne. 1 378 1 324
Vuokraoikeudet jne. 38 117
Keskeneräiset investoinnit ja ennakkomaksut 1 382 717
Muut aineettomat hyödykkeet yhteensä 16 537 12 737

 
Aktivoidut kehittämismenot liittyvät lähinnä myynnin ja markkinoinnin 
sekä hallinnon tietoteknisiin tukijärjestelmiin. 

Arvonalentumistestaus 
Arvonalentumistestausta varten liikearvo kohdistetaan rahavirtaa 
tuottaviin yksiköihin TeliaSoneran liiketoimintaorganisaation mukai-
sesti. Useimmissa tapauksissa kukin maantieteellinen markkina-alue 
vastaavan raportoitavan segmentin sisällä muodostaa rahavirtaa 
tuottavan yksikön. Kaikkien rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasear-
voille tehdään vuosittain arvonalentumistesti. Kerrytettävissä oleva 
rahamäärä (hyödykkeen nettomyyntihinta tai sitä korkeampi käyttöar-
vo) määritetään normaalisti diskontattujen tulevien kassavirtojen 
mukaisena käyttöarvona. TeliaSonera voi myös ajoittain käyttää 
ulkopuolista arvioitsijaa kerrytettävissä olevien rahamäärien määrit-
tämiseksi. 

Käyttöarvolaskelmissa johto käytti oletuksia, joiden se katsoo ole-
van kohtuullisia sen tiedon valossa, joka oli käytettävissä tilinpäätök-
sen päiväysajankohtana. Avainoletukset olivat liikevaihdon kasvu, 
käyttökateprosentin kehittyminen, painotettu keskimääräinen pää-
omakustannus (WACC) ja vapaan kassavirran kasvutahti ennus-
teajanjakson jälkeen. Laskelmat perustuivat johdon hyväksymiin 
5 vuoden ennusteisiin, joiden johto uskoo heijastavan tähänastista 
kehitystä, toimialaraporttien ennusteita ja muuta saatavilla olevaa 
ulkopuolista informaatiota. Koska investoinnit kohdistuivat aloitusvai-
heessa oleviin yrityksiin, Mobility Services -liiketoiminta-alueen Es-
panjan ja Eurasia-liiketoiminta-alueen Uzbekistanin rahavirtaa tuotta-
vien yksiköiden ennustamisessa käytetty ajanjakso oli 10 vuotta. 

Eurasia -liiketoiminta-alueen toiminnot Nepalissa ja 
Kambodžassa, joista kumpikin muodostaa rahavirtaa tuottavan yksi-
kön, ostettiin lokakuussa 2008. Investointipäätös ja hankintamenon 
kohdistus perustuivat johdon tekemien kassavirtaennusteiden nyky-
arvoon. Hankinnan jälkeen ei ole tapahtunut mitään, mikä antaisi 
johdolle aiheen muuttaa aiempia kassavirtaennusteita merkittävästi. 
Näin ollen alkuperäiset ennusteet muodostavat pohjan myös vuoden 
2008 arvonalentumistestille. 

Painotettu keskimääräinen pääomakustannus (WACC) verojen 
jälkeen ja lopullinen kasvutahti, joita käytettiin kassavirtojen ekstrapo-
loimiseen viiden vuoden (Espanjan ja Uzbekistanin tapauksessa 
kymmenen vuoden) ennustejakson jälkeen, vaihtelivat raportoitavan 
segmentin ja maantieteellisen alueen mukaan seuraavasti. 

 
 
Prosenttia Ruotsi Suomi Norja Tanska

Baltian
maat Espanja

Euraasian
maat

Mobility Services -liiketoiminta-alue 
WACC-prosentti 7,0 7,3 7,4 7,9 10,5–11,5 11,1 –
Kasvutahti ennustejakson jälkeen 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 –

Broadband Services -liiketoiminta-alue 
WACC-prosentti 7,0 7,3 7,4 7,9 7,4–8,7 – –
Kasvutahti ennustejakson jälkeen 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 – –

Eurasia-liiketoiminta-alue 
WACC-prosentti – – – – – – 11,5–18,0
Kasvutahti ennustejakson jälkeen – – – – – – 1,0–2,5

Muut toiminnot 
WACC-prosentti 7,4–10,0 – – – – – –
Kasvutahti ennustejakson jälkeen 1,0 – – – – – –

 
 

Yhtiön johto uskoo, etteivät käytetyt lopulliset kasvuprosentit ylitä 
keskimääräisiä kasvuprosentteja markkinoilla, joilla TeliaSonera 
toimii. 

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2008 testatut kerrytettävissä olevat ra-
hamäärät, jotka perustuivat rahavirtaa tuottavien yksiköiden käyttöar-
voon, ylittivät näiden tasearvot, eikä näiden liikearvon arvo ollut näin 
ollen alentunut. Broadband Services –liiketoiminta-alueen Norjan 
rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä oli 
kuitenkin suunnilleen sama kuin sen tasearvo. Arvonalentumistestis-
sä käytetty liikevaihdon kasvuoletus oli 5-9 prosenttia seuraavien 
viiden vuoden aikana. Käyttökatemarginaalin odotettiin olevan 
20-22 prosentin välillä seuraavien viiden vuoden aikana ja vapaan 
kassavirran kasvutahdiksi viiden vuoden jakson jälkeen arvioitiin 1 

prosentti. Testissä käytetty painotettu keskimääräinen pääomakus-
tannus (WACC) verojen jälkeen oli 7,4 prosenttia. 

Seuraavassa taulukossa esitetään, missä määrin kunkin avain-
olettamuksen on muututtava, kun kaikki muut olettamukset pysyvät 
samoina, jotta kerrytettävissä oleva rahamäärä muuttuisi 10 prosent-
tia tai 0,2 miljardia kruunua. 
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Liikevaihdon kasvu viisivuotiskaudella  +1,5 prosenttiyksikköä 
Käyttökateprosentti viisivuotiskaudella ja 
sen jälkeen 

+1,4 prosenttiyksikköä 

Vapaan kassavirran kasvutahti viisivuo-
tiskauden jälkeen 

+0,7 prosenttiyksikköä 

Painotettu keskimääräinen pääomakus-
tannus (WACC) verojen jälkeen 

 -0,6 prosenttiyksikköä 

 

 

Liitetieto 16 (Konserni) 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 

Seuraavassa on esitetty kirjanpitoarvon jakautuminen ja muutokset: 
 

 
 

31.12 
 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
 Televerkko 
 
MSEK 

Rakennukset ja 
maa-alueet 

Matkaviestin 
-verkot 

 
Kiinteät verkot 

 
Koneet ja laitteet 

 
Yhteensä 

Kertynyt hankintahinta 9 048 7 542 58 333 47 386 127 983 119 656 8 592 7 434 203 956 182 018
Kertyneet poistot -3 831 -3 078 -33 630 -28 154 -84 314 -77 482 -6 026 -5 514 -127 801 -114 228
Kertyneet arvonalennukset -509 -426 -405 -384 -13 544 -14 644 -257 -246 -14 715 -15 700
Ennakkomaksut – 24 506 486 – 1 – 1 506 512
Kirjanpitoarvo 4 708 4 062 24 804 19 334 30 125 27 531 2 309 1 675 61 946 52 602

josta keskeneräisiä investointeja – – 3 753 3 033 1 792 2 087 – – 5 545 5 120
Kirjanpitoarvo kauden alussa 4 062 4 095 19 334 16 043 27 531 26 652 1 675 1 405 52 602 48 195
Investoinnit 415 155 6 805 5 895 5 012 4 914 905 709 13 137 11 673

josta aktivoitujen korkojen osuus 1 – 10 2 17 5 1 – 29 7
Myynnit ja romutukset -18 -20 -116 -49 -3 -57 -18 -35 -155 -161
Purkaminen ja kunnostus – – 2 29 418 53 – – 420 82
Hankitut liiketoiminnot – 59 125 68 326 355 83 55 534 537
Myydyt liiketoiminnot – – – – -2 -46 – -20 -2 -66
Saadut avustukset – – – – -5 – – – -5 –
Uudelleenluokittelu 90 -33 -191 148 -235 -463 492 251 156 -97
Tilikauden poistot -324 -318 -4 178 -3 580 -4 035 -4 164 -889 -738 -9 426 -8 800
Arvonalennukset ja niiden peruutukset -11 – -17 -19 -100 -214 -7 -5 -135 -238
Ennakkomaksut -24 -4 20 385 -1 -2 -1 -9 -6 370
Valuuttakurssierot 518 128 3 020 414 1 219 503 69 62 4 826 1 107
Kirjanpitoarvo, kauden lopussa  4 708 4 062 24 804 19 334 30 125 27 531 2 309 1 675 61 946 52 602

 
 

Rakennukset ja maa-alueet 
TeliaSoneran kiinteistöomistukset sisältävät noin 4 000 kiinteistöä 
pääosin Ruotsissa ja Suomessa. Valtaosaa niistä käytetään teknisinä 
tiloina, kuten verkko- ja tietotekniikka-asennustiloina, tutkimuskes-
kuksina sekä palvelumyymälöinä. 

Seuraavassa on esitetty konsernin ruotsalaisten kiinteistöjen vero-
tusarvot: 

 

 
 

31.12  
MSEK 2008 2007
Rakennukset ja rakennelmat 308 289
Maa-alueet ja niiden parannukset 70 56
Verotusarvo 378 345

 

Vuoden 2008 verotusarvoja määrättäessä joillekin kiinteistöille mää-
rättiin verotusarvot ensimmäistä kertaa ja eräiden muiden kiinteistö-
jen verotusarvoja muutettiin. Eräitä verotusarvollisia kiinteistöjä myy-
tiin tai niistä luovuttiin vuonna 2008. 
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Liitetieto 17 (Konserni) 
Muut pitkäaikaiset varat 

Seuraavassa on esitetty muiden pitkäaikaisten varojen kirjanpitoarvon ja käyvän arvon jakautuminen: 
 

 
 

31.12 
 2008 2007 
MSEK Tasearvo Käypä arvo Tasearvo Käypä arvo
Myytävissä olevat oman pääoman ehtoiset sijoitukset 325 325 385 385
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät pääoman ehtoiset sijoitukset 76 76 51 51
Eräpäivään pidettävät valtion obligaatiot ja velkasitoumukset 99 99 132 132
Lainat ja saamiset  3 171 3 171 1 144 1 144
Käypää arvoa suojaavat koronvaihtosopimukset – – 39 39
Kassavirtaa suojaavat koronvaihtosopimukset 691 691 9 9
Kassavirtaa suojaavat valuuttojen väliset koronvaihtosopimukset 462 462 35 35
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät koronvaihtosopimukset ja valuutto-
jen väliset koronvaihtosopimukset 

3 173 3 173 480 480

Välisumma (ks. liitetiedossa 27 esitetty ryhmittely) 7 997 7 997 2 275 2 275
Rahoitusleasingsaamiset 938 938 677 677
Välisumma (ks. liitetieto 28, "Luottoriski")/Käypä arvo yhteensä 8 935 8 935 2 952 2 952
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset hankinta-arvoonsa kirjattuna 61 59
Ennakkoon maksetut kulut 190 353
Muut pitkäaikaiset varat yhteensä 9 186 3 364

joista korollisia 6 866 2 475
joista korottomia 2 320 889

 
 

Lainojen ja saamisten, mukaan lukien saamiset osakkuusyhtiöiltä, 
käypä arvo perustuu tilinpäätöshetken markkinakoroilla diskontattui-
hin tuleviin kassavirtoihin. 31.12.2008 valtion obligaatioiden ja vel-
kasitoumusten sekä lainojen ja saamisten sopimuksen mukaisella 
kassavirralla oli seuraavat erääntymisajat: 

 
Arvoitu eräpäivä 
MSEK 2010 2011 2012 2013

Myöhem-
min Yhteensä

Valtion obligaatiot ja 
velkasitoumukset 34 23 – 32 10 99
Lainat ja saamiset 2 090 451 10 153 467 3 171

 
Lisätietoja rahoitusinstrumenteista ryhmittäin ja riskeistä on liitetie-
doissa 27, ”Rahoitusvarat ja -velat ryhmittäin”, ja 28, ”Rahoitusriski-
en hallinta”. Oman pääoman ehtoiset sijoitukset on eritelty liitetie-
dossa 35, ”Erittely osakeomistuksista ja osuuksista”. Lisätietoja 
vuokrasopimuksista on liitetiedossa 29, ”Vuokrasopimukset". 

Liitetieto 18 (Konserni) 
Vaihto-omaisuus 

Epäkuranttiusvähennysten jälkeen, joiden määrä oli 4 milj. kruunua 
vuonna 2008 (10 milj. kruunua vuonna 2007), kirjanpitoarvo jakautui 
seuraavasti: 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Edelleen myytävät hyödykkeet 1 171 952
Muu vaihto-omaisuus ja pitkäaikaishankkeiden 
kustannukset 

502 216

Yhteensä 1 673 1 168
 

Muu vaihto-omaisuus sisältää ostetut tarvikkeet, jotka on pääasias-
sa tarkoitettu TeliaSoneran omien järjestelmien rakentamiseen ja 
korjaukseen sekä ylläpitoon. Nettorealisointiarvoon arvostettujen 
varastojen yhteismäärä oli 101 milj. kruunua vuonna 2008 ja 31 milj. 
kruunua vuonna 2007. 

Liitetieto 19 (Konserni) 
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saa-
miset 

Myyntisaamisten ja muiden lyhytaikaisten saamisten kirjanpitoarvo 
jakautui seuraavasti: 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Myyntisaamiset 
Laskutetut saatavat 14 094 13 771
Luottotappiovaraus -968 -729
Saamiset yhteensä  13 126 13 042
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdan-
naiset 

1 072 141

Lainat ja saamiset  6 089 5 162
Välisumma (ks. liitetiedossa 27 esitetty ryhmit-
tely, ja liitetieto 28, "Luottoriski") 

20 287 18 345

Muut lyhytaikaiset saamiset 1 763 1 283
Ennakkoon maksetut kulut 1 193 1 159
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saami-
set yhteensä 

23 243 20 787
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Myyntisaamiset- sekä Lainat ja saamiset -erien tasearvot ovat käy-
piä arvoja, koska diskonttauksen vaikutus on merkityksetön. Lainat 
ja saamiset sisältävät pääasiassa jaksotettuja puhelu-, yhteenliittä-
mis- ja verkkovierailumaksuja. TeliaSonera tarjoaa monipuolisen 
valikoiman tuotteita ja palveluita suurelle joukolle asiakkaita monilla 
erittäin kilpailluilla markkinoilla, minkä johdosta luottoriski keskittyy 
rajallisesti yksittäisiin markkinoihin ja asiakkaisiin.  

Tilinpäätöspäivänä Myyntisaamiset- sekä Lainat ja saamiset 
-eriin liittyvä luottoriski jakautui maantieteellisten alueiden ja asia-
kassegmenttien mukaan seuraavasti: 

 
 
Maantieteellinen alue 
MSEK 31.12.2008
Pohjoismaat 13 591
Baltian maat 1 484
Euraasia 1 716
Muut maat 2 424
Kirjanpitoarvo yhteensä 19 215

 
 
Asiakassegmentti 
MSEK 31.12.2008
Yksityisasiakkaat 6 278
Yritysasiakkaat 6 325
Muut operaattorit 5 770
Jakelijat 842
Kirjanpitoarvo yhteensä 19 215

 
Maantieteellinen keskittyminen Pohjoismaiden toimintoihin heijaste-
lee laskutusasiakkaiden suhteellisesti suurempaa osuutta näillä 
markkina-alueilla. Useimmissa tapauksissa asiakkaita laskutetaan 
paikallisessa valuutassa. Saamiset muilta operaattoreilta ja velat 
muille operaattoreille kansainvälisestä kiinteän verkon liikenteestä ja 
verkkovierailusta suoritetaan tavallisesti nettona selvitysyhtiöiden 
kautta. Lisätietoja rahoitusinstrumenteista ryhmittäin ja riskeistä on 
liitetiedoissa 27, ”Rahoitusvarat ja -velat ryhmittäin”, ja 28, ”Rahoi-
tusriskien hallinta”.  

Tilinpäätöspäivänä Myyntisaamiset- sekä Lainat ja saamiset 
-erien ikäjakauma oli seuraava: 

 

 
 

31.12 
 
MSEK 

Myyntisaa-
miset

Lainat ja
saamiset

Erääntymättömät 8 504 4 196
Erääntyneet mutta ei vielä alaskirjatut 
saamiset 
Alle 30 päivää 2 414 1 665
30 – 180 päivää 1 073 85
Yli 180 päivää 1 135 143
Erääntyneet mutta ei vielä alaskirjatut, 
yhteensä 

4 622 1 893

Kirjanpitoarvo yhteensä 13 126 6 089
 

Saamisista, jotka ovat erääntyneet ennen tilinpäätöspäivää, ei ole 
tehty varausta, koska velan luonne ei ole olennaisesti muuttunut ja 
summia pidetään vielä perittävissä olevina. Yli 180 päivää eräänty-
neet saamiset olivat pääasiassa muilta teleoperaattoreilta. Ks. kap-
pale ”Luottoriskin hallinta” liitetiedossa 28, ”Rahoitusriskien hallinta”, 
jossa kuvataan, kuinka myyntisaamisten luottotappioriskiä pyritään 
pienentämään. 

Kokonaisluottotappiot olivat 433 milj. kruunua vuonna 2008 ja 
448 milj. kruunua vuonna 2007. Näinä vuosina palautuneet luotto-
tappiot olivat vastaavasti 29 milj. kruunua ja 27 milj. kruunua. 

Luottotappiovaraus muuttui seuraavasti: 
 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Kauden alussa 729 791
Saamisten arvonalennusvaraukset 254 345
Perimättöminä tappioiksi kirjatut saamiset -24 -336
Käyttämättömien summien peruutukset -50 -77
Valuuttakurssierot 59 6
Kauden lopussa 968 729

 

Liitetieto 20 (Konserni) 
Korolliset saamiset, rahat ja pankkisaami-
set 

Korolliset saamiset 
Korollisten saamisten kirjanpitoarvo jakautui seuraavasti: 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Lainat ja saamiset  921 385
Lyhytaikaiset sijoitukset, jotka erääntyvät 
aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua 

1 031 1 059

josta kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 
omaisuuserät 

50 95

josta eräpäivään pidettävät joukkovelkakirjat 
ja kaupalliset arvopaperit 

564 358

josta pankkitalletukset  417 606
Välisumma (ks. liitetiedossa 27 esitetty 
ryhmittely) 

1 952 1 444

Rahoitusleasingsaamiset 195 257
Yhteensä (ks. liitetieto 28, "Luottoriski") 2 147 1 701

 
Tasearvojen voidaan katsoa vastaavan likimäärin käypiä arvoja, koska 
arvojen muuttumisen riski on merkityksetön. Lisätietoja rahoitusin-
strumenteista ryhmittäin ja riskeistä on liitetiedoissa 27, ”Rahoitusvarat 
ja -velat ryhmittäin”, ja 28, ”Rahoitusriskien hallinta”. Lisätietoja vuok-
rasopimuksista on liitetiedossa 29, ”Vuokrasopimukset". 

Rahavarat 
Rahat ja pankkisaamiset jakautuivat seuraavasti: 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Kolmen kuukauden kuluessa erääntyvät 
lyhytaikaiset sijoitukset 

5 277 2 261

josta eräpäivään pidettävät kaupalliset arvo-
paperit 

244 1 189

josta pankkitalletukset  5 033 1 072
Käteisvarat ja pankkitilit 6 549 5 541
Yhteensä (ks. liitetiedossa 27 esitetty ryhmit-
tely, ja liitetieto 28, "Luottoriski") 

11 826 7 802

 
Tasearvojen voidaan katsoa vastaavan likimäärin käypiä arvoja, koska 
arvojen muuttumisen riski on merkityksetön. Lisätietoja rahoitusin-
strumenteista ryhmittäin ja riskeistä on liitetiedoissa 27, ”Rahoitusvarat 
ja -velat ryhmittäin” 28, ”Rahoitusriskien hallinta”. Liitetiedossa 30, 
”Ehdolliset erät, muut sopimusvelvoitteet ja riita-asiat” on tietoja pank-
kien sulkutileillä olevista varoista. 
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Liitetieto 21 (Konserni) 
Oma pääoma ja osakekohtainen tulos 

Osakepääoma 
TeliaSonera AB:n yhtiöjärjestyksen mukaan osakepääoman on oltava vähintään 8 mrd. kruunua ja enintään 32 mrd. kruunua. Kaikki yhtiön liikkee-
seen laskemat osakkeet on kokonaan maksettu, ja niillä on yhtäläinen äänioikeus ja oikeus yhtiön omaisuuteen. 

Osakepääoma on muuttunut 31.12.2005 lähtien seuraavasti. 
 

 
Osakepääoma,

kruunua
Osakkeiden 

lukumäärä
Kirjanpidollinen vasta-arvo

(kruunua per osake)
Osakepääoma 31.12.2005 14 960 742 621 4 675 232 069 3,20

Vuonna 2005 hankittujen omien osakkeiden mitätöinti 6.9.2006 -591 279 539 -184 774 856 3,20
Osakepääoma 31.12.2006 14 369 463 082 4 490 457 213 3,20
Osakepääoma 31.12.2007 14 369 463 082 4 490 457 213 3,20
Osakepääoma 31.12.2008 14 369 463 082 4 490 457 213 3,20

 
 

Omat osakkeet 
Yhtiökokous päätti vuonna 2005 omien osakkeiden takaisinosto-
ohjelmasta. Ohjelman toteuttamisen jälkeen yhtiökokous päätti vuon-
na 2006 alentaa yhtiön osakepääomaa mitätöimällä yhtiön hallussa 
olevat omat osakkeet. Mitätöinti saatiin päätökseen 6.9.2006. 

Tytäryhtiöillä ei ole hallussaan TeliaSoneran osakkeita. 

Rahastot 
 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Käyvän arvon rahastot ja valuuttamuun-
toerot 

 

Käyvän arvon rahasto – noteeratut 
osakearvopaperit 

 

Kauden alussa 128 124
Käyvän arvon nettomuutokset -97 4
Kauden lopussa 31 128
Suojausrahasto – kassavirtasuojaukset  
Kauden alussa 0 -35
Käyvän arvon nettomuutokset -349 -13
Siirretty tuloslaskelmaan kohtaan Rahoituskulut 18 62
Verovaikutus 87 -14
Kauden lopussa -244 0
Muuntoerot  
Kauden alussa 5 658 -2 976
Ulkomaisten liiketoimintojen valuuttamuun-
toerot 

13 185 8 741

Myydyt ulkomaiset liiketoiminnot – 7
Ulkomaisten liiketoimintojen suojaus -1 083 -158
Verovaikutus 303 44
Kauden lopussa 18 063 5 658
Käyvän arvon rahastot ja valuuttamuun-
toerot yhteensä kauden lopussa 

17 850 5 786

Muut rahastot  
Uudelleenarvostusrahasto  
Kauden alussa 972 1 138
Tilikauden poistojen siirto -153 -166
Kauden lopussa 819 972
Inflaatio-oikaisut  
Kauden alussa 4 909 4 909
Kauden lopussa 4 909 4 909
Muut rahastot yhteensä kauden lopussa 5 728 5 881
Rahastot yhteensä kauden lopussa 23 578 11 667

 
Suojausrahastoon on kirjattu voitot ja tappiot johdannaisista, jotka 
suojaavat korko- ja valuuttapositioita (244 milj. kruunun negatiivinen 
vaikutus omaan pääomaan 31.12.2008). Tulevat voitot ja tappiot 
kirjataan tulokseen vuosina 2010–2011, 2013–2014, 2016–2017 ja 
2019, kun suojatut erät erääntyvät maksettavaksi. Mikään suojausra-
hastossa tapahtunut siirto ei edellyttänyt hankintamenon oikaisua. 

Ks. myös liitetiedon 4, ”Tärkeimmät laskentaperiaatteet”, kohta ”Ra-
hoitusinstrumentit”. 

Inflaatio-oikaisuvaraus koskee Turkin taloutta, jota ei 1.1.2006 läh-
tien enää tilinpäätöksen kannalta käsitellä hyperinflaatiomaana. 

Vähemmistön osuus omasta pääomasta 
Vähemmistön osuuteen sisältyvät valuuttakurssierot muuttuivat 
seuraavasti: 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Kauden alussa -266 -426
Ulkomaisten liiketoimintojen valuuttamuun-
toerot 

1 675 160

Kauden lopussa 1 409 -266
 

Vähemmistön osuus omasta pääomasta jakautui seuraavasti (sisäl-
täen väliomistusyhtiöt tarvittaessa): 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
DLG-debitel I/S, Tanska 66 60
TEO LT, AB, Liettua 1 319 1 178
Latvijas Mobilais Telefons SIA, Latvia 864 764
AS Eesti Telekom, Viro 2 203 2 175
Fintur Holdings B.V., Alankomaat 5 615 5 356
TeliaSonera UTA Holding B.V., Alankomaat 987 233
Muut tytäryhtiöt 7 17
Vähemmistön osuus omasta pääomasta 
yhteensä 

11 061 9 783

 
Osakekohtainen tulos ja osingot 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu
 2008 2007
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus 
nettotuloksesta, milj. kruunua 

19 011 17 674

Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden 
lukumäärä, laimentamaton ja laimennettu, 
tuhatta 

4 490 457 4 490 457

Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja 
laimennettu, kruunua 

4,23 3,94

Tavanomainen käteisosinko (vuoden 2008 
osalta hallituksen ehdotus) 
– Osaketta kohden (kruunua) 1,80 1,80
– Yhteensä (milj. kruunua) 8 083 8 083
Ylimääräinen käteisosinko 
– Osaketta kohden (kruunua) – 2,20
– Yhteensä (milj. kruunua) – 9 879

 



  TeliaSoneran vuosikertomus 2008 – Konsernitilinpäätös 

 67 

Liitetieto 22 (Konserni) 
Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat 

Markkinaehtoiset rahoitusjärjestelyt 
TeliaSoneran markkinaehtoiset rahoitusjärjestelyt (johdannaisia lukuun ottamatta) käsittävät seuraavat ohjelmat: 

 

 
 

31.12 
 2008 2007 
 Korkotyyppi 
 

Limiitti Käytetty Vaihtuva Kiinteä

Keskimää-
räinen 

eräänty-
minen Limiitti Käytetty

 
Ohjelma 

 
Ominaisuudet 

Limiitti 
Valuutta 

 
(milj.) (vuotta)

 
(milj.) 

TeliaSonera AB Euro Medium Term 
Note (EMTN) 

Vahvistamaton 
Kansainvälinen, 
pitkäaikainen 

EUR 7 000 4 652 1 497 3 155 4,1 7 000 4 067

TeliaSonera AB Euro Commercial 
Paper (ECP) 

Vahvistamaton 
Kansainvälinen, 
lyhytaikainen 

EUR 1 000 – – – – 1 000 –

TeliaSonera AB Flexible Term Note 
(FTN) 

Vahvistamaton 
Ruotsalainen 
kotimainen 
Lyhyt- ja pitkäai-
kainen 

SEK 12 000 4 591 – 4 591 0,3 12 000 992

TeliaSonera Finland 
Oyj 

EMTN Vahvistamaton 
Kansainvälinen, 
pitkäaikainen 
Lepäävä 

EUR 3 000 203 – 203 0,3 3 000 203

 
TeliaSonera Finland Oyj:n EMTN-ohjelmaa ei enää käytetä uusiin rahoitustarpeisiin tai uudelleenrahoitukseen. Tarkoituksena on, että TeliaSonera 
AB jatkaa voimassa olevien TeliaSonera Finland Oyj:n velkojen uudelleenrahoitusta. 

Lainat ja korot 
Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat jakautuivat seuraavasti: 

 

 
 

31.12 
 2008 2007 
MSEK Tasearvo Käypä arvo Tasearvo Käypä arvo
Pitkäaikaiset lainat 
Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät lainat 49 834 51 723 39 993 40 263

josta jaksotettuun hankintamenoon kirjattujen osuus 24 563 25 700 20 343 20 544
josta käyvän arvon suojaamiseen liittyvät 16 623 16 623 13 856 13 856
josta nettoinvestointeja suojaavat 8 648 9 400 5 794 5 863

Muut jaksotettuun hankintamenoon kirjatut lainat  3 894 3 894 699 699
Koronvaihtosopimukset käypään arvoon 375 375 188 188

josta suojausinstrumenteiksi määritetyt 288 288 188 188
josta kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 87 87 – –

Valuuttojen väliset koronvaihtosopimukset käypään arvoon 20 20 77 77
josta suojausinstrumenteiksi määritetyt 20 20 – –
josta kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät – – 77 77

Välisumma (ks. liitetiedossa 27 esitetty ryhmittely) 54 123 56 012 40 957 41 227
Rahoitusleasingsopimukset 55 55 73 73
Pitkäaikaiset lainat yhteensä 
 

54 178 56 067 41 030 41 300

Lyhytaikaiset lainat 
Käytetyt pankkitilien luottolimiitit  7 7 5 5
Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät lainat 9 550 9 590 1 444 1 440

josta jaksotettuun hankintamenoon kirjattujen osuus 9 550 9 590 1 444 1 440
Muut jaksotettuun hankintamenoon kirjatut lainat  2 030 2 030 1 045 1 045
Välisumma (ks. liitetiedossa 27 esitetty ryhmittely) 11 587 11 627 2 494 2 490
Rahoitusleasingsopimukset 34 34 55 55
Lyhytaikaiset lainat yhteensä 11 621 11 661 2 549 2 545

 
 

Vuosien 2008 ja 2007 pankkitilien kokonaisluottolimiitit olivat 1 204 ja 
1 163 milj. kruunua. 

TeliaSonera AB:n valuuttamääräiset lainat on yleensä vaihdettu 
Ruotsin kruunuiksi valuutanvaihtosopimuksilla. Tyypillisiä poikkeuksia 

ovat velat, joilla on rahoitettu konsernin ulkomaisia sijoituksia tai 
suojattu ulkomaisia nettosijoituksia. TeliaSonera AB:llä oli 31.12.2008 
ja 31.12.2007 koronvaihtosopimuksia ja valuuttojen välisiä koronvaih-
tosopimuksia nimellisarvoltaan noin 38 500 ja 37 600 milj. kruunua. 
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31.12.2008 salkussa olevien koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli 
900 milj. kruunua, ja ne liittyivät rahoitussalkun rakenteen kokonais-
hallintaan, minkä vuoksi ne eivät ole mukana suojaamiseen liittyvissä 
sopimuksissa. 

Voimassa olevien lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen keskimääräiset 
korot, mukaan lukien lainojen suojaukset, olivat tilinpäätöshetkellä 
seuraavat: 
 

 
 

31.12 
Prosenttia 2008 2007
TeliaSonera AB (SEK)  
Pitkäaikaiset lainat 4,91 4,89
Lyhytaikaiset lainat 5,30 4,58
TeliaSonera Finland Oyj (EUR)  
Pitkäaikaiset lainat 4,18 4,63
Lyhytaikaiset lainat 4,63 3,86

 

Liitetieto 23 (Konserni) 
Eläke- ja työsopimusvaraukset 

Eläkevastuut ja eläkekulut 
Eläkevastuiden vakuutena oleva kokonaisvarallisuus (varaukset) oli 
seuraava: 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Eläkevastuiden nykyinen arvo 22 814 20 807
Eläkejärjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo -18 068 -19 265
Eläkevastuut vähennettynä järjestelyyn 
kuuluvilla varoilla 

4 746 1 542

Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat 
kirjaamattomat menot 

-19 -2

Kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot 
(+) ja tappiot (–) 

-5 035 -1 311

Eläkevastuista taseessa esitettävät nettova-
rat (–) / -varaukset (+) 

-308 229

josta kirjattu varauksiksi 22 416
josta kirjattu varoiksi -330 -187

 
Kommentit on esitetty liitetiedon 28, ”Rahoitusriskien hallinta”, koh-
dassa ”Eläkevastuuriski”. 

 
Kaikkiaan eläkekulut jakaantuivat seuraavasti: 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu
MSEK 2008 2007
Tilikauden työsuoritukseen liittyvät menot 441 461
Korkomenot 925 814
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto-odotus -996 -865
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvien 
menojen poisto 

-14 -13

Vakuutusmatemaattisten voittojen (-) ja tappi-
oiden (+) poistot 

52 83

Eläkekulut, etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 408 480
Eläkevastuiden suoritukset 3 –
Etuudet työsuhteen päättyessä (pois lukien 
eläkemaksut ja eläkkeisiin liittyvät sosiaalikulut)

408 182

Eläkemaksut, etuuspohjaiset/maksupohjaiset 
eläkejärjestelyt ja tasauseläkejärjestelyt 

690 490

Eläkkeisiin liittyvät sosiaalikulut ja verot, muut 
eläkekulut 

206 309

Vähennetään etuudet työsuhteen päättyessä 
(ml. eläkemaksut ja eläkkeisiin liittyvät sosiaali-
kulut), jotka on kirjattu uudelleenjärjestelyku-
luiksi 

-543 -240

Eläkekulut yhteensä 1 172 1 221
josta ITP-eläkejärjestelyyn maksettuja elä-
kemaksuja 

92 105

 

Tärkeimmät vakuutusmatemaattiset oletukset 
Eläkevastuiden ja eläkekulujen laskelmissa on käytetty seuraavia 
vakuutusmatemaattisia oletuksia, joista kukin on esitetty painotettuna 
keskiarvona eri eläkejärjestelyille: 

 

 
 

31.12 
Prosentteina, paitsi odotettu työssäoloaika 2008 2007
Diskonttokorko 4,2 4,6
Palkkakustannusten odotettu nousu 3,2 3,2
Henkilöstön vaihtuvuus 2,9 2,9
Keskimääräinen odotettu työssäoloaika, vuosi-
na 

14,4 14,4

Tuloperusmäärän nousu (vain ruotsalaiset 
konserniyksiköt) 

2,8 2,8

Eläkkeiden vuosittainen oikaisu 2,1 2,1
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto-odotus 4,7 5,1

 

Eläkevastuiden ja eläkekulujen erittely 
Muutokset eläkevastuiden nykyarvossa, eläkejärjestelyyn kuuluvien 
varojen käyvässä arvossa, eläkevastuista taseessa esitettävissä 
nettovaroissa (nettovarauksissa) ja vakuutusmatemaattisissa voitois-
sa tai tappioissa on esitetty seuraavassa: 
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31.12 

MSEK, paitsi prosenttiluvut 2008 2007
Eläkevastuiden nykyarvo  
Kauden alussa 20 807 21 495
Tilikauden työsuoritukseen liittyvät menot 441 461
Korkomenot 925 814
Maksetut etuudet -1 181 -1 143
Maksetut etuudet, varhaiseläkkeet -23 -48
Etuudet työsuhteen päättyessä 408 182
Uudelleenluokittelu – 435
Ostetut/myydyt liiketoiminnot -22 -25
Eläkevastuiden suoritukset -3 –
Vakuutusmatemaattiset voitot (-) ja tappiot (+) 1 104 -1 489
Valuuttakurssierot 358 125
Eläkevastuiden nykyarvo kauden lopussa 22 814 20 807

Eläkevastuista seuraavat kokemusperäiset oikaisut 
(%) 

-0,2 
 

0,6

Vakuutusmatemaattisten oletusten muutosten vai-
kutukset (%) 

-4,6 6,5

Eläkejärjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo  
Kauden alussa 19 265 18 977
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto-odotus 996 865
Maksut eläkesäätiölle 645 573
Saadut maksut eläkesäätiöltä -536 -982
Ostetut/myydyt liiketoiminnot -23 -24
Vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja tappiot (-) -2 633 -272
Valuuttakurssierot 354 128
Eläkesäätiön varat kauden lopussa 18 068 19 265

Eläkesäätiön varoista seuraavat kokemusperäiset 
oikaisut (%) 

-13,6 -1,4

Eläkesäätiön varojen tuotto  
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto-odotus 996 865
Vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja tappiot (-) -2 633 -272
Eläkesäätiön varojen todellinen tuotto -1 637 593

Eläkesäätiön varojen todellinen tuotto (%) -8,5 3,1
Eläkevastuista taseessa esitettävät nettovarat/-
varaukset 

 

Kauden alussa 229 -82
Eläkekulut, etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 408 480
Maksetut etuudet -1 181 -1 143
Maksetut etuudet, varhaiseläkkeet -23 -48
Maksut eläkesäätiölle -645 -573
Saadut maksut eläkesäätiöltä 536 982
Etuudet työsuhteen päättyessä 408 182
Ostetut/myydyt liiketoiminnot, netto -3 –
Uudelleenluokittelu – 435
Valuuttakurssierot -37 -4
Eläkevastuista taseessa esitettävät nettovarat (-) / 
-varaukset (+) kauden lopussa 

-308 229

Kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voi-
tot/tappiot 

 

Vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja tappiot (-) kau-
den alussa 

-1 311 -2 611

Kirjattavat vakuutusmatemaattiset voitot (-) ja tappiot 
(+) 

52 83

Vakuutusmatemaattiset voitot (-) ja tappiot (+), 
ostetut/myydyt liiketoiminnot 

2 –

Vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja tappiot (-), 
eläkevastuut 

-1 104 1 489

Vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja tappiot (-), 
eläkesäätiön varat 

-2 633 -272

Valuuttakurssierot -41 0
Kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot (+) 
ja tappiot (-) kauden lopussa 

-5 035 -1 311

Myydyt liiketoiminnot  
Eläkevastuiden vähennys -22 -25
Eläkesäätiön varojen vähennys 23 24
Kirjaamattomien vakuutusmatemaattisten voittojen 
(-) ja tappioiden (+) muutos 

2 –

Myytyjen toimintojen nettovaikutus 3 -1
 

Säätiön varojen jakautuminen 
Eläkesäätiön varat jakautuivat tilinpäätöspäivänä seuraavasti: 

 
 

31.12 
 2008 2007 
Varojen tyyppi MSEK Prosenttia MSEK Prosenttia
Kiinteän tuoton sijoitukset, 
käteisvarat 

12 598 69,7 12 269 63,7

Osakkeet ja muut sijoitukset 5 470 30,3 6 996 36,3
Yhteensä 18 068 100,0 19 265 100,0

josta TeliaSonera AB:n  
osakkeita 

68 0,4 88 0,5

 

Tulevat maksut 
Kaikki ruotsalaisten yritysten eläkevastuut katetaan myös eläkeluot-
tovakuutuksilla. Tämä tarkoittaa sitä, että eläkevastuiden nettomää-
rän kasvaessa kukin yhtiö voi valita, haluaako se (ja milloin) maksaa 
maksuja eläkesäätiöön vai kirjaako se varauksen taseeseen. Vuonna 
2009 TeliaSonera arvioi maksavansa Ruotsin ulkopuolisiin eläkesää-
tiöihin 154 milj. kruunua. 
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Liitetieto 24 (Konserni) 
Muut varaukset 

Muiden varausten muutos oli seuraava: 
 

 
 

31.12 2008 

MSEK 

Uudelleen-
järjestely-
varaukset

Ehdollinen lisä-
kauppahinta jne. Takuuvaraukset

Omaisuuserien käytöstä 
poistamisvelvoitteet

Muut 
varaukset Yhteensä

Kauden alussa 1 058 3 206 1 021 779 828 6 892
josta rahoitusvelkoja 
– käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
arvostetut 

– 1 884 – – – 1 884

– jaksotettuun hankintamenoon arvostetut – – 85 – – 85
Kauden varaukset 1 473 4 986 82 477 482 7 500
Käytetyt varaukset -398 – -52 -53 -155 -658
Varausten purku -478 – -28 – -92 -598
Uudelleenluokittelu -543 – 71 – -63 -535
Ajoituksen ja korkokannan vaikutukset 28 -107 19 17 11 -32
Valuuttakurssierot 59 1 015 341 75 102 1 592
Kauden lopussa 1 199 9 100 1 454 1 295 1 113 14 161

josta pitkävaikutteisten osuus 633 9 100 1 209 1 289 1 081 13 312
josta lyhytvaikutteisten osuus 566 – 245 6 32 849
josta rahoitusvelkoja (ks. liitetiedossa 27 
esitetty ryhmittely) 
– käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
arvostetut 

– 7 900 – – – 7 900

– jaksotettuun hankintamenoon arvostetut – – 12 – – 12
 
 

Takuuvarausten tasearvo vastaa käypää arvoa, sillä varaukset on 
diskontattu nykyarvoon. Lisätietoja rahoitusinstrumenteista ryhmittäin 
on liitetiedoissa 27, ”Rahoitusvarat ja -velat ryhmittäin”. Rahoitusvel-
kojen sopimusten mukaiset diskonttaamattomat kassastamaksut 
31.12.2008 jakautuivat seuraavasti. 

 
 
Arvioitu eräpäivä 
MSEK 2009 2010

 
2011 

2012–
2013

Myö-
hem-

min Yhteensä
Tase-
arvo

Rahoitusvelat 4 5 765 2 438 – 7 8 214 7 912
 

Vuosina 2010 ja 2011 arvioituihin eräpäiviin sisältyvät erät liittyvät 
lähinnä tiettyihin vähemmistöosakkaille myönnettyihin myyntioptioi-
hin. Tämä arvioitu eräpäivä perustuu aikaisimpaan sopimuksen 
ehtojen mukaiseen hetkeen jolloin TeliaSonera arvioi vähemmistö-
osakkaiden saattavan käyttävän myyntioptionsa. Option mahdollinen 
käyttöajankohta on riipuvainen vastapuolen päätöksistä. Lisätietoja 
löytyy kohdasta ”Ehdollinen lisäkauppahinta jne.”

 

Uudelleenjärjestelyvaraukset 
Uudelleenjärjestelyvarausten muutos oli seuraava: 

 

 
 

31.12 2008 tai Tammikuu–joulukuu 2008 
Kansainvälinen verkkokapasiteetti- 

liiketoiminta  
 
MSEK 

Tanskan 
toiminnot

Strateginen uudel-
leenfokusointi

Fuusion jälkeinen 
integraatio

Käyttökustan-
nusten (OPEX)-
säästöohjelmat

Muut uudelleen-
järjestely-
varaukset Yhteensä

Kirjanpitoarvo kauden alussa 83 589 168 218 – 1 058
Kauden varaukset 8 3 – 1 461 1 1 473
Käytetyt varaukset (kassastamaksu) -38 -22 -21 -316 -1 -398
Varausten purku -4 -417 -4 -53 – -478
Uudelleenluokitus eläkevastuuksi – – – -543 – -543
Ajoituksen ja korkokannan vaikutukset – 21 7 – – 28
Valuuttakurssierot 8 27 18 6 – 59
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 57 201 168 773 0 1 199

josta lyhytvaikutteisten osuus – 19 49 498 – 566
Tilikauden kassastamaksut -38 -22 -21 -316 -1 -398
Aiempien vuosien kassastamaksut -748 -2 215 -207 -1 314 -70 -4 554
Kassastamaksut yhteensä -786 -2 237 -228 -1 630 -71 -4 952

 
 

Uudelleenjärjestelyvaraukset edustavat yhtiön johdon parasta arviota 
velvoitteiden hoitamisen vaatimien rahamäärien nykyarvosta. Arviot 
saattavat vaihdella. Niihin vaikuttavat muutokset, jotka koskevat sitä, 
kuinka monta kuukautta työntekijä pysyy uudelleensijoitusyksikössä 
ennen lähtöään, vuokraajien, alihankkijoiden ja muiden ulkopuolisten 

kumppaneiden kanssa käytävien neuvottelujen todellisten tulosten 
muutokset sekä tällaisten muutosten ajankohta. 
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Mobility Services- ja Broadband Services -liiketoiminta-
alueisiin kuuluvat Tanskan toiminnot 
TeliaSoneran Tanskan liiketoimintoja on järjestelty uudelleen moneen 
otteeseen: vuonna 2002 Tanskan kiinteän verkon toiminnan keskit-
tämisen yhteydessä, vuonna 2004 Orange Denmark -yritysoston 
yhteydessä synergiaetujen toteuttamiseksi, vuonna 2005 matkavies-
tintoiminnan ja kiinteän verkon toiminnan yhdistämisen yhteydessä 
sekä vuonna 2006 lisätehostamistoimien yhteydessä. Vuoden 2008 
lopussa jäljellä oleva varaus liittyy pääasiassa pitkäaikaisten vuokra-
sopimusten purkamiseen, ja sen odotetaan tulevan kokonaan käyte-
tyksi vuoteen 2020 mennessä. 

Broadband Services -liiketoiminta-alueeseen kuuluva Interna-
tional Carrier -liiketoiminta 

Strateginen uudelleenfokusointi 
Vuonna 2002 TeliaSonera päätti muuttaa Telia International Carrierin 
fokusta ja järjestellä sen toiminnot perusteellisesti uudelleen.Osana 
uudelleenjärjestelyohjelmaa yhtiön johto päätti lopettaa Telia Interna-
tional Carrierin Aasian toiminnot sekä sen kotimaan puhepalvelujen 
vähittäismyynnin Isossa-Britanniassa ja Saksassa, lakata tarjoamasta 
kotimaan verkkopalveluja Yhdysvalloissa ja lopettaa yhteiskäyttöliike-
toiminnan. Telia International Carrierin myynti-, hallinto- ja asiakas-
palveluresursseja myös keskitettiin, ja alkuperäinen noin 800 hengen 
työntekijämäärä väheni yli 50 prosentilla, pääasiassa vuosina 2002 ja 
2003. Vuonna 2008 purettiin myös 360 miljoonan suuruinen Rans-
kassa sijaitsevan kuituverkon tappiollisiin vuokra- ja ylläpitosopimuk-
siin liittyvä varaus, kun sopimuksen irtisanomisneuvottelut onnistuivat 
ennakoitua paremmin. Vuoden 2008 lopussa jäljellä oleva varaus 
liittyy pääasiassa pitkäaikaisten vuokrasopimusten purkamiseen, ja 
sen odotetaan tulevan kokonaan käytetyksi vuoteen 2019 mennessä. 

Fuusion jälkeinen integraatio 
Fuusion jälkeisten synergiaetujen toteuttamiseksi yhtiön johto päätti 
vuonna 2003 yhdistää Telian ja Soneran siihen saakka erilliset kan-
sainväliset verkkokapasiteettiliiketoiminnot. Päällekkäiset toiminnot 
karsittiin, ja liikenne siirtyi vuokratun kapasiteetin käytöstä yhtiön 
kokonaan omistamaan verkkoon. Osa Soneran liiketoiminnoista 
Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Saksassa lopetet-
tiin. Vuoden 2008 lopussa jäljellä oleva varaus liittyy pääasiassa 
pitkäaikaisten vuokrasopimusten purkamiseen, ja sen odotetaan 
tulevan kokonaan käytetyksi vuoteen 2016 mennessä. 

Mobility Services- ja Broadband Services -liiketoiminta-
alueisiin kuuluvat käyttökustannusten (OPEX) säästöohjelmat  
Yhtiön johto käynnisti vuosina 2005 ja 2008 Ruotsissa ja Suomessa 
siirtymäkauden ohjelmat kannattavuuden säilyttämiseksi pyrkimällä 
kilpailukykyiseen kustannustasoon ja keskittämällä palveluvalikoi-
maa. Vuoden 2008 ohjelmaan kuuluu vuosina 2008-2009 toteutetta-
via tehostamistoimia, joiden odotetaan johtavan muun muassa työn-
tekijöiden määrän vähentymiseen noin 2 900:lla, mistä kaksi kolman-
nesta Ruotsissa ja kolmannes Suomessa. Vuoden 2008 lopussa 
jäljellä olevan varauksen odotetaan tulevan käytetyksi vuoteen 2012 
mennessä. 

Ehdollinen lisäkauppahinta jne. 
Ehdollinen lisäkauppahinta liittyy yhtiöihin Xfera Móviles S.A. (Xfera), 
TeliaSonera Uzbek Telecom Holding B.V. (Uzbek Holding) ja Azertel 
Telekomünikasyon Yatirim ve Dis Ticaret A.S. (Azertel). 

Vuonna 2006 ostetun Xferan osalta varauksen määrä tilikauden 
lopussa sisältää 1 200 milj. kruunua enintään 20 vuoden earn-out-
järjestelyn puitteissa osakkeet myyneille osakkeenomistajille makset-
tavaa lisäkauppahintaa ja nykyisten vähemmistöosakkaiden myyn-
tioptiota varten, jonka nojalla nämä voivat myydä osakkeensa Te-
liaSoneralle viiden vuoden kuluttua mutta eivät kuitenkaan ennen 
kahta peräkkäistä voitollista vuotta. Varaukset edustavat yhtiön joh-
don parasta arviota velvoitteiden hoitamisen vaatimien rahamäärien 
nykyarvosta. Earn-out-järjestelyä koskeva arvio perustuu Xferan 
liiketoimintasuunnitelmaan. Arviossa käytetty diskonttokorko (WACC) 
on 11,1 prosenttia (verojen jälkeen) ja vapaan kassavirran kasvutahti 

2,0 prosenttia. Määrät sekä ajankohdat saattavat muuttua, jos Xferan 
toiminta ja kannattavuus poikkeavat liiketoimintasuunnitelmasta. 
Myyntioptiota koskeva velvoite on arvioitu option käyttämisen ajan-
kohtaa koskevan arvion ja Xferan tuolloista käypää arvoa koskevan 
arvion perusteella, ja ennuste saattaa muuttua, jos Xferan arvioitu 
käypä arvo ja option käyttämisen ajankohta muuttuvat. 

Uzbek Holdingin, Uzbekistanissa toimivan OOO Coscom 
-matkaviestinoperaattorin emoyhtiön, osalta varauksen määrä tilikau-
den lopussa sisältää 2 139 milj. kruunua myyntioptiota varten, joka 
myönnettiin vuonna 2007 tehdyn sopimuksen yhteydessä. Sopimus 
koski 3G-toimilupaa, taajuuksia ja numeroavaruuden osaa Uzbekis-
tanissa; niistä maksettiin käteistä ja 26 prosentin osuus Uzbek Hol-
dingissa. Myyntioptio antaa nykyiselle vähemmistöosakkaalle oikeu-
den myydä 26 prosentin osuutensa Uzbek Holdingista TeliaSoneralle 
31.12.2009 jälkeen. Kauppahinta riippuu Uzbek Holdingin Coscomin 
aktiivisten liittymien määrästä sekä siitä, käytetäänkö myyntioptio 
vuonna 2010 vai 31.12.2010 jälkeen. Jälkimmäisessä tapauksessa 
kauppahinta vastaa kaupantekohetken käypää arvoa, jonka tulee 
määrittämään ulkopuolinen arvioija. Varaus edustaa yhtiön johdon 
parasta arviota velvoitteen hoitamisen vaatimien rahamäärien nyky-
arvosta. Arvio perustuu olettamuksiin option käyttämisen ajankohdas-
ta ja Uzbek Holdingin käyvästä arvosta kyseisenä päivänä. Arviota 
tehtäessä käytetiin Coscomin kymmenvuotista liiketoimintasuunni-
telmaa. Arviossa käytetty diskonttokorko (WACC) on 17,0 prosenttia 
(verojen jälkeen) ja vapaan kassavirran lopullinen kasvutahti 
2,0 prosenttia. Varaus saattaa muuttua, jos Uzbek Holdingin arvioitu 
käypä arvo ja option käyttämisen ajankohta muuttuvat. 

Azertelin, Azerbaidžanissa toimivan Azercell Telekom B.M. (Azer-
cell) -matkaviestinoperaattorin emoyhtiön, osalta varauksen määrä 
tilikauden lopussa sisältää 5 761 milj. kruunua myyntioptiota varten, 
joka myönnettiin vuonna 2008 Azercellin yksityistämisen yhteydessä. 
Nyt Azertel omistaa Azercellin kokonaan. Myyntioptio antaa suurim-
malle vähemmistöosakkaalle oikeuden myydä 42 prosentin osuuten-
sa Azertelista TeliaSoneralle yhtiökokouksen tekemiä olennaisia 
päätöksiä koskevassa umpikujatilanteessa, jollaisessa tilanteessa 
TeliaSoneran kanta voittaa. Kauppahinta vastaa kaupantekohetken 
käypää arvoa, jonka ulkopuolinen arvioitsija tulee määrittelemään. 
Varaus edustaa yhtiön johdon parasta arviota velvoitteen hoitamisen 
vaatimien rahamäärien nykyarvosta. Azertelin käypää arvoa koskeva 
arvio perustuu Azercellin viisivuotiseen liiketoimintasuunnitelmaan. 
Arviossa käytetty diskonttokorko (WACC) on 12,6 prosenttia ja va-
paan kassavirran lopullinen kasvutahti 1,0 prosenttia. Ennuste saat-
taa muuttua, jos Azertelin arvioitu käypä arvo ja option käyttämisen 
ajankohta muuttuvat. 

Arviot käyvästä arvosta ehdollista lisäkauppahintaa sekä vähem-
mistöosakkaiden myyntioptiota koskevia velvoitteita varten perustuvat 
tällaisia liiketoimintayksikköjä koskeviin TeliaSoneran pitkäaikaisiin 
liiketoimintasuunnitelmiin. Maailman osakemarkkinoiden arvo on 
laskenut vuonna 2008 rahoitusmarkkinakriisin aikana huomattavasti, 
ja mikäli TeliaSoneran liiketoimintayksiköihin sovellettaisiin 
vertailuryhmän arvostuskertoimia, jäätäisiin monissa tapauksissa alle 
TeliaSoneran omiin pitkän aikavälin liiketoimintasuunnitelmiin perus-
tuvan käyttöarvon. Yhtiön johto katsoo, että sen omiin liiketoiminta-
suunnitelmiin perustuva käypä arvo antaa paremman kuvan Te-
liaSoneran arvosta ja pitkän aikavälin arvostuksesta verrattuna osa-
kemarkkinoiden arvoihin nykyisen rahoituskriisin aikana. 

Takuuvaraukset 
Takuuvarauksiin sisältyy myös 997 milj. kruunun varaus, joka liittyy 
vähemmistöomisteisen Ipse 2000 S.p.A:n puolesta annettuun taka-
ukseen. Varaus edustaa TeliaSoneran osuutta Ipsen jäljellä olevien 
UMTS-toimilupamaksujen nykyarvosta, jotka on maksettava Italian 
valtiolle vuosina 2006-2010. Italian valtio peruutti toimiluvan vuoden 
2006 alkupuolella, kun Ipse ei ollut täyttänyt toimiluvan ehtoja. Ipsen 
kanta oli se, ettei velvoitetta enempään toimilupamaksujen maksami-
seen ole, mutta TeliaSonera piti edelleen varauksen täysimääräise-
nä, koska Ipsen valtiolle esittämää kannetta pidettiin epävarmana. 
TeliaSonera antoi myös käteisvakuuden jäljellä olevien toimilupa-
maksujen kattamiseksi (ks. liitetieto 30, ”Ehdolliset erät, muut sopi-
musvelvoitteet ja riita-asiat”). Tuomioistuin teki hiljattain kielteisen 



   TeliaSoneran vuosikertomus 2008 – Konsernitilinpäätös 

  72 

päätöksen, ja Italiassa uudistettiin lainsäädäntöä, minkä seurauksena 
Ipse päätti maksaa vuosien 2006–2008 maksuerät tammikuun alussa 
2009. 

Käytöstäpoistamisvelvoitteet ja muut varaukset 
Käytöstäpoistamisvelvoitteet liittyvät lähinnä matkaviestinverkkojen ja 
kiinteiden verkkojen purkamiseen ja kunnostukseen sekä vaarallisten 
jätteiden, kuten arsenikilla kyllästettyjen vanhojen puhelinpylväiden 
käsittelyyn. Muut varaukset koskevat vahingonkorvauksia ja oikeus-
juttuja, kanta-asiakasohjelmia, tulevien eläkkeiden ennakonpidätyk-
siä, tappiollisia sopimuksia ja vakuutuksia. Varaukset edustavat 
yhtiön johdon parasta arviota velvoitteiden hoitamisen vaatimien 
rahamäärien nykyarvosta. Arviot saattavat vaihdella. Niihin vaikutta-
vat lähinnä verolainsäädännön ja muun lainsäädännön muutokset, 
kumppaneiden kanssa käytävien neuvottelujen todellisten tulosten 
muutokset, asiakkaiden käyttäytymisessä tapahtuvat muutokset sekä 
tällaisten muutosten ajankohta. 

Liitetieto 25 (Konserni) 
Muut pitkäaikaiset velat 

Muut korottomat pitkäaikaiset velat jakautuivat seuraavasti: 
 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Pitkäaikaiset ostovelat  175 223
Tanskan 3G-toimilupamaksun maksuvelvoite  193 244
Azercellin osakkeiden ostovelka  541 –
Muu vieras pääoma  261 –
Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon 
arvostetut velat (ks. liitetiedossa 27 esitetty 
ryhmittely) 

1 170 467

Muiden vuokrasopimusten ennakkomaksut 449 800
Muu vieras pääoma 946 1 099
Muut pitkäaikaiset velat yhteensä 2 565 2 366

 
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut vieraan pääoman tasearvot 
ovat samat kuin niiden käyvät arvot, koska summat on diskontattu 
käyttäen markkinakorkoja. Lisätietoja rahoitusinstrumenteista ryhmit-
täin ja likviditeettiriskien hallinnasta on liitetiedoissa 27, ”Rahoitusva-
rat ja -velat ryhmittäin”, ja 28, ”Rahoitusriskien hallinta”. Sopimusten 
mukaiset diskonttaamattomat kassastamaksut 31.12.2008 jakautuivat 
seuraavasti. 

 
 
Arvioitu eräpäivä 
MSEK 2010 2011 2012 2013 2014

Myö-
hem-

min Yhteensä
Ta-

searvo
Vieras pääoma 414 396 20 16 16 330 1 192 1 170

 
Lisätietoja vuokrasopimuksista on liitetiedossa 29, ”Vuokrasopimuk-
set". Muu vieras pääoma koostuu pääasiassa laajakaistaverkon 
rakentamiseen liittyvistä asiakkaiden ennakkomaksuista. Lisäksi se 
sisältää laskennallisia ”ensimmäisen päivän voittoja”, jotka muuttuivat 
seuraavasti. 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Kauden alussa 209 –
Lisävoitot 56 209
Kirjattu tuloslaskelmaan -13 –
Valuuttakurssierot 38 –
Kauden lopussa 290 209

josta lyhytvaikutteisten osuus 98 16

 

Liitetieto 26 (Konserni) 
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat jakautuvat seuraavasti: 
 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Ostovelat  9 401 9 600
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdan-
naiset 

338 1

Lyhytaikainen vieras pääoma  5 603 4 855
Välisumma (ks. liitetiedossa 27 esitetty ryhmit-
tely) 

15 342 14 456

Muut lyhytaikaiset velat 7 629 5 895
Siirtovelat 4 806 4 252
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat yh-
teensä 

27 777 24 603

 
Ostovelkojen ja lyhytaikaisten velkojen tasearvot vastaavat käypiä 
arvoja, koska diskonttauksen vaikutus on merkityksetön. Maturiteetti 
on yleensä alle 3 kuukautta. Lisätietoja rahoitusinstrumenteista ryh-
mittäin ja likviditeettiriskien hallinnasta on liitetiedoissa 27, ”Rahoitus-
varat ja -velat ryhmittäin”, ja 28, ”Rahoitusriskien hallinta”. 

Lyhytaikainen vieras pääoma koostuu pääasiassa jaksotetuista 
ostoveloista ja jaksotetuista yhteenliittämis- ja verkkovierailumaksuis-
ta, kun taas Muut lyhytaikaiset velat koostuvat pääasiassa arvon-
lisäverosta, asiakkailta saaduista ennakkomaksuista sekä jaksote-
tuista palkkakustannuksista ja työnantajan sosiaaliturvamaksuista. 
Siirtovelat liittyvät pääasiassa liittymämaksuihin ja muihin tietoliiken-
nemaksuihin. Niihin on sisällytetty myös laskennallisten ”ensimmäi-
sen päivän voittojen” lyhytaikainen osuus (ks. liitetieto 25, ”Muut 
pitkäaikaiset velat”). 
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Liitetieto 27 (Konserni) 
Rahoitusvarat ja -velat ryhmittäin 

Seuraavassa taulukossa on esitetty eri ryhmiin kuuluvien rahoitusva-
rojen kirjanpitoarvot. Mukana ei ole niitä rahoitusinstrumentteja, joita 
on käsitelty liitetiedoissa 12, ”Osakkuus- ja yhteisyritykset”, 23, ”Elä-
ke- ja työsopimusvaraukset” ja 29, ”Vuokrasopimukset”. 

 

 
 

31.12 
MSEK Liitetieto 2008 2007
Rahoitusvarat 
Suojausinstrumenteiksi määritetyt 
johdannaiset 

17 1 153 83

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat rahoitusvarat 

4 371 767

josta muut kuin suojausinstrumen-
teiksi määritetyt johdannaiset 

17, 19 4 245 621

josta kaupankäyntitarkoituksessa 
pidettävät omaisuuserät 

17, 20 126 146

Eräpäivään saakka pidettävät sijoituk-
set 

17, 20 907 1 679

Lainat ja saamiset 17, 19, 20 35 306 26 952
Myytävissä olevat rahoitusvarat 17 325 385
Rahoitusvarat ryhmittäin yhteensä 42 062 29 866
Rahoitusvelat 
Suojausinstrumenteiksi määritetyt 
johdannaiset 

22 308 188

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat rahoitusvelat 

8 325 1 962

josta muut kuin suojausinstrumen-
teiksi määritetyt johdannaiset 

22, 26 425 78

josta käypään arvoon tulosvaikuttei-
sesti hankittaessa kirjatut rahoitus-
velat 

24 7 900 1 884

Käyvän arvon suojaamiseen liittyvä 
vieras pääoma 

22 16 623 13 856

Nettoinvestoinnin suojaamiseen 
liittyvä vieras pääoma 

22 8 648 5 794

Jaksotettuun hankintamenoon arvos-
tetut rahoitusvelat  

22, 24, 25, 
26

56 281 38 543

Rahoitusvelat ryhmittäin yhteensä 90 185 60 343
 

Liitetieto 28 (Konserni) 
Rahoitusriskien hallinta 

Rahoituksen ja rahoitusriskien hallinnan periaatteet 
TeliaSoneran rahoitus ja rahoitusriskien hallinta hoidetaan Te-
liaSoneran hallituksen ohjauksen ja valvonnan alaisena. Rahoituksen 
hoito on keskitetty TeliaSonera AB:n Corporate Finance & Treasury 
(CFT) -yksikköön, joka toimii TeliaSoneran sisäisenä pankkina ja 
vastaa rahoituksen ja rahoitusriskien hallinnasta. 

CFT-yksikkö vastaa konsernin rahoitusriskien hallinnasta, kuten 
pääomien ja rahavirtojen netotuksesta sekä poolingista. CFT pyrkii 
myös optimoimaan riskienhallinnan kustannukset, mikä tietyissä 
tapauksissa saattaa tarkoittaa, ettei konsernin sisäisiä tapahtumia 
tehdä identtisinä tapahtumina konsernin ulkopuolelle tai että johdan-
naiskauppoja tehdään, jotta lainasalkun kokonaiskoron duraatiota 
voidaan säätää muun muassa ns. overlay-vaihtosopimuksilla, jos se 
nähdään tarpeelliseksi. Tämä tarkoittaa, etteivät tietyissä tilanteissa 
ulkoisten vastapuolien kanssa tehdyt johdannaissopimukset täysin 
täytä suojauslaskennan vaatimuksia, ja näin ollen niiden markkina-
arvon muutokset kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. 

TeliaSoneran konsernirahoituksen yksikön valuuttamääräisen 
transaktioriskin poikkeamisvaltuudet ovat selvästi määriteltyjä, ja ne 
on tällä hetkellä rajoitettu nimellismäärään +/−200 milj. kruunua, joka 
on sallittu valuuttariskin alainen saamis- tai velkamäärä kruunuissa 
mitattuna. Riskivaltuuksista oli 31.12.2008 käytössä alle 50 milj. 
kruunua. 

TeliaSonera AB:n toimintavaluutta on Ruotsin kruunu (SEK). Tä-
män vuoksi TeliaSonera AB:n lainat ovat normaalisti kruunumääräisiä 

tai kruunuiksi valuutanvaihtosopimuksilla vaihdettuja, elleivät ne liity 
suoraan kansainvälisiin toimintoihin tai ellei niitä ole otettu ulkomais-
ten sijoitusten turvaamiseksi. TeliaSonera Finland Oyj:n lainat ovat 
euromääräisiä. 

Pääomien hallinta 
TeliaSoneran hallitus päättää yhtiön pääomarakenteesta ja osinkopo-
litiikasta. TeliaSonera tavoittelee vakaaseen investointiluokkaan 
kuuluvaa pitkäaikaista luottoluokitusta (välillä A− ja BBB+). Näin 
halutaan turvata yhtiölle strategisesti tärkeä rahoituksellinen jousta-
vuus investoitaessa orgaaniseen ja yritysostojen kautta tapahtuvaan 
kasvuun. 

Yhtiö jakaa tavanomaisina osinkoina vähintään 40 prosenttia 
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta nettotulokses-
ta.Ylimääräinen pääoma palautetaan osakkeenomistajille hallituksen 
otettua huomioon yhtiön käteisvarat, kassavirtaennusteet ja keskipit-
kän aikavälin investointisuunnitelmat sekä tilanteen pääomamarkki-
noilla. 

TeliaSonera AB:tä eivät rasita mitkään ulkopuoliset pääomia kos-
kevat vaatimukset. 

Luottoriskien hallinta 
TeliaSoneran altistuminen luottoriskeille syntyy siitä, että vastapuoli 
jättää velkansa maksamatta, ja suurin mahdollinen altistuminen 
riippuu näiden erien kirjanpitoarvosta (esitetty tarkemmin vastaavas-
sa liitetiedossa) seuraavasti: 

 

 
 

31.12 
MSEK Liitetieto 2008 2007
Muut pitkäaikaiset varat 17 8 935 2 952
Myyntisaamiset ja muut saamiset 19 20 287 18 345
Korolliset saamiset 20 2 147 1 701
Rahavarat 20 11 826 7 802
Yhteensä 43 195 30 800

 
TeliaSonera AB hyväksyy vain luottokelpoisia kumppaneita rahoitus-
tapahtumiin, kuten koronvaihtosopimuksiin, valuutanvaihtosopimuk-
siin ja muihin johdannaissopimuksiin. TeliaSonera AB edellyttää 
jokaiselta kaupankäyntikumppanilta hyväksyttyä luottoluokitusta ja 
sopimusta kansainvälisen johdannaismarkkinoiden osapuolten järjes-
tön ISDA:n kanssa. Kunkin kumppanin kanssa tehtyjen sopimusten 
maksimivolyymi vaihtelee niiden luottoluokitusten mukaan. Eri kump-
panien kanssa tehtyjen johdannaissopimusten yhteenlaskettu arvo 
31.12.2007 ja 31.12.2008 oli 4 475 milj. kruunua ja 532 milj. kruunua 
kunkin kumppanin nettovaikutuksen mukaan laskettuna. 

TeliaSoneran myyntisaataviin liittyvä luottoriski jakautuu maantie-
teellisesti ja monien eri asiakkaiden, yksityishenkilöiden sekä eri 
alojen yhtiöiden kesken. Luotolla myytäessä tarvitaan tietoja asiak-
kaan maksukyvystä, jotta vältetään luottotappiot. Tiedot saadaan 
konsernin sisältä asiakkaiden maksuhistorian perusteella ja niitä 
täydennetään tarpeen mukaan ulkoisista luottotietolähteistä. Vuonna 
2008 luottotappiot olivat noin 0,4 prosenttia ja vuonna 2007 noin 
0,5 prosenttia konsernin liikevaihdosta. 

TeliaSonera AB:n ylimääräiset käteisvarat voidaan sijoittaa aino-
astaan pankkitalletuksiin ja -sijoituksiin sekä/tai Ruotsin, Suomen, 
Norjan tai Tanskan valtioiden joukkovelkakirjoihin ja obligaatioihin. 
Valtioiden liikkeellelaskemiin instrumentteihin sijoittamiselle ei ole 
rajoituksia. Pankeilla, joiden instrumentteihin sijoitetaan, tulee olla 
vähintään luottoluokitus A-1 (Standard & Poor’s) tai P-1 (Moody’s), ja 
erääntymisajankohdan tulee olla 12 kuukauden kuluessa. Lisäksi 
myöhemmin kuin 10 päivän kuluessa erääntyvien sijoitusten pankki-
kohtainen limiitti on 1 000 milj. kruunua. 
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Likviditeettiriskien hallinta 
Likviditeettiriski tarkoittaa vaaraa, että konsernilla on vaikeuksia 
täyttää rahoitusvelkoihin liittyvät velvoitteensa. TeliaSoneran tavoit-
teena on vahva likviditeettiasema kassavarojen ja/tai nostamattomien 
valmiusluottojen suhteen. Likviditeettiylijäämä (lyhytaikaiset sijoituk-
set ja kassavarat) oli 12 858 milj. kruunua 31.12.2008. TeliaSonera 
AB:n likviditeettiylijäämä talletetaan pankkeihin tai sijoitetaan lyhytai-
kaisiin, luottoluokitukseltaan hyviin korollisiin instrumentteihin. Vuo-
den lopussa TeliaSonera AB ei ollut tehnyt sijoituksia korollisiin arvo-
papereihin yli kolmen kuukauden maturiteetilla. Pankkitalletusten ja 
lyhytaikaisten sijoitusten keskituotto tilinpäätöspäivänä oli 3,4 pro-
senttia vuonna 2008 ja 4,3 prosenttia vuonna 2007. 

Käytettävissä olevien käteisvarojen lisäksi TeliaSoneralla on val-
miusluottolimiittejä ja pankkitilien kokonaisluottolimiittejä, jotka on 
tarkoitettu lyhytaikaiseen rahoitukseen ja varmistustarkoituksiin seu-
raavasti. 

 

 

 
 

31.12 
Milj. vastaavassa valuutassa 2008 2007

Konserniyhtiö Tyyppi Ominaisuudet 
Erääntyy lopulli-
sesti Valuutta Limiitti Limiitti

TeliaSonera AB Valmiusluottolimiitti Sidottu, syndikoitu Joulukuu 2011 EUR 1 000 1 000
TeliaSonera AB Valmiusluottolimiitti Sidottu, kahdenkeskinen Syyskuu 2010 SEK 2 000 2 000
TeliaSonera AB Valmiusluottolimiitti Sidottu, kahdenkeskinen Huhtikuu 2013 SEK 1 400 –
TeliaSonera AB ja tytäryhtiöt Pankkitilien kokonaisluotto-

limiitit 
Sidottu, kahdenkeskinen – SEK (useita) 1 204 1 163

 
 

31.12.2008 kaikista järjestelyistä oli käytetty 1 407 milj. kruunua (ei 
käytössä 31.12.2007). Käyttämättömien vahvistettujen valmiusluotto-
limiittien määrä oli 31.12.2008 yhteensä 14 133 milj. kruunua ja 
31.12.2007 yhteensä 12 636 milj. kruunua. 

31.12.2008 konsernin korottomien valuuttajohdannaisten ja korol-
listen lainojen sopimusten mukaisten diskonttaamattomien kassavir-
tojen erääntymisrakenne, lyhennykset ja arvioidut korkojen maksut 
mukaan lukien, on esitetty seuraavassa taulukossa. Ulkomaanvaluu-
tanmääräiset erät on käännetty kruunuiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. 

Tulevat vaihtuvakorkoisten instrumenttien korot on arvioitu ter-
miinikursseja käyttäen. Bruttona suoritettavien erien osalta (valuutto-
jen väliset koronvaihtosopimukset, valuutanvaihtosopimukset ja 
termiinisopimukset) luvut on esitetty bruttomääräisinä. Vuoden sisällä 
erääntyvien saamisten saldot ovat tasearvoja, koska diskonttauksen 
vaikutus on vähäinen. Vastaavia tietoja korottomista veloista on 
liitetiedoissa 25, ”Muut pitkäaikaiset velat”, ja 26, ”Ostovelat ja muut 
lyhytaikaiset velat”. 

 
 
Arvioitu eräpäivä 
MSEK 2009 2010 2011 2012 2013 Myöhemmin Yhteensä
Käytetyt pankkitilien luottolimiitit 7 – – – – – 7
Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin 
liittyvät lainat 4 592 8 949 6 129 8 433 7 646 25 990 61 739
Muut lainat 6 263 121 1 576 519 377 – 8 856
Rahoitusleasingsopimukset 34 24 14 6 4 7 89
Valuutan- ja koronvaihtosopimukset 

Velat 1 508 3 625 2 442 6 156 4 470 8 794 26 995
Saamiset -1 678 -4 165 -2 656 -7 254 -5 201 -10 538 -31 492

Valuutanvaihtosopimukset ja valuuttatermiinit
Velat 36 528 – – – – – 36 528
Saamiset -36 386 – – – – – -36 386

Yhteensä, netto 10 868 8 554 7 505 7 860 7 296 24 253 66 336
 
 

Valuuttakurssiriskin hallinta 
Valuuttakurssiriski on riski, jossa ulkomaanvaluutan kurssimuutoksilla 
on epäsuotuisa vaikutus konsernin tuloslaskelmaan, taseeseen ja/tai 
kassavirtaan. Valuuttakurssiriski voidaan jakaa transaktio- ja muun-
toeroriskiin. Transaktioriski liittyy liiketoiminnan (viennin ja tuonnin) 
ja/tai rahoituksen (korkojen ja lyhennysten) valuuttamääräisiin netto-
virtoihin. Muuntoeroriski liittyy ulkomaisen tytäryhtiön tai osakkuus- tai 
yhteisyrityksen valuuttamääräiseen omaan pääomaan sekä hankin-
nassa muodostuneeseen konserniliikearvoon ja käyvän arvon oi-
kaisuihin. 

TeliaSoneran käytäntönä on suojata pääosa tunnetusta transak-
tioriskistä 12 seuraavan kuukauden ajalta. Suojaukset on pääosin 
tehty valuuttatermiinein, ja ne liittyvät laskutettuihin transaktioihin. 
Rahoitusvirrat, kuten lainat ja investoinnit, on kuitenkin usein suojattu 
koko maturiteetin osalta, vaikka maturiteetti olisi yli 12 kuukautta. 
Vuotta pidemmät rahoitusvirrat suojataan tavallisesti käyttämällä 

valuuttojen välisiä koronvaihtosopimuksia, kun taas lyhyempiä kausia 
suojataan käyttämällä valuutanvaihtosopimuksia tai valuuttatermiine-
jä. Myös valuuttaoptioita käytetään ajoittain. TeliaSonera ei yleensä 
suojaudu muuntoeroriskeiltä. 
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TeliaSoneran valuuttamääräisten koronvaihtosopimusten valuutat ja 
maturiteetit olivat 31.12.2008 seuraavat. Esitetyt luvut ovat kirjanpito-
arvoja. 

 

 
 
Arvioitu erääntyminen 
MSEK 2009 2010 2011

 
2012 2013 Myöhemmin Yhteensä

Valuuttamääräiset koronvaihtosopimukset, saadut  
Osto EUR – 2 848 – 6 150 4 444 8 563 22 005
Osto USD – – 1 287 – – 592 1 879
Osto JPY – 262 – – – 262
Yhteensä, saadut – 2 848 1 549 6 150 4 444 9 155 24 146
Valuuttamääräiset koronvaihtosopimukset, maksetut  
Yhteensä, maksetut – -2 348 -1 302 -5 248 -3 762 -7 813 -20 473
Netto – 500 247 902 682 1 342 3 673

 
 

TeliaSonera-konsernin muut lainoja, sijoituksia ja liiketoiminnallisia 
riskejä suojaavat valuutanvaihtosopimukset ja valuuttatermiinit koski-
vat 31.12.2008 seuraavia valuuttoja ja maturiteetteja. Esitetyt luvut 
ovat maksettavia määriä. 

 
 
Arvioitu erääntyminen 
MSEK 2009

Myöhem-
min Yhteensä

Myynti USD 1 418 – 1 418
Myynti EUR 611 – 611
Myynti DKK 210 – 210
Myynti NOK 91 – 91
Myynti GBP 56 – 56
Myynti, muut valuutat 98 – 98
Myynti yhteensä 2 484 – 2 484
Osto USD -1 485 – -1 485
Osto EUR -563 – -563
Osto DKK -195 – -195
Osto NOK -93 – -93
Osto GBP -59 – -59
Osto, muut valuutat -96 – -96
Osto yhteensä -2 491 – -2 491
Netto -7 – -7

 
TeliaSoneran muuntoeroriski jakautuu seuraavasti: 

 

 
 

31.12 
 2008 2007 
 
Valuutta 

Arvo
MSEK %

Arvo 
MSEK %

EUR 81 321 39,4 67 281 39,5
josta suojattu lainoilla 6 149 3,0 4 045 2,4

NOK 32 142 15,6 32 555 19,1
TRY 26 704 12,9 20 258 11,9
RUB 16 946 8,2 9 456 5,6
DKK 15 700 7,6 12 178 7,2
LTL 8 098 3,9 8 317 4,9
EEK 5 438 2,6 4 963 2,9
USD 4 984 2,4 4 073 2,4
LVL 4 132 2,0 3 759 2,2
NPR 2 747 1,3 – –
KZT 2 416 1,2 1 741 1,0
UZS 1 267 0,6 1 628 1,0
AZN 1 205 0,6 1 194 0,7
TJS 1 020 0,5 839 0,5
GEL 898 0,4 364 0,2
GBP 847 0,4 947 0,6
Muut valuutat 817 0,4 575 0,3
Yhteensä 206 682 100,0 170 128 100,0

 

Altistuminen transaktioriskille 
Useimmissa tapauksissa TeliaSoneran asiakkaita laskutetaan paikal-
lisessa valuutassa. Saamiset muilta operaattoreilta ja velat muille 
operaattoreille kansainvälisestä kiinteän verkon liikenteestä ja verk-
kovierailusta suoritetaan tavallisesti nettona selvitysyhtiöiden kautta. 
Siispä TeliaSoneran liiketoiminnallinen tarve ostaa valuuttoja johtuu 
pääasiassa tällaisista suorituksista johtuvasta alijäämästä sekä lait-
teiden ja tarvikkeiden maahantuonnista. 

Ruotsin kruunun kymmenen prosenttiyksikön heikkeneminen 
transaktiovaluuttoja vastaan heikentäisi vuositulosta verojen jälkeen 
noin 130 milj. kruunua, mikäli operatiivinen transaktiopositio oletetaan 
vastaavanlaiseksi kuin vuonna 2008 ja mikäli suojauksia ei olisi ja 
kun ei oteta huomioon muiden valuuttamääräisten tuloslaskelman 
erien mahdollista vaikutusta tulokseen verojen jälkeen. Samoilla 
oletuksilla euron, Tanskan kruunun ja Baltian maiden valuuttojen 
kymmenen prosenttiyksikön heikkeneminen Ruotsin kruunua vastaan 
ja kaikkia muita transaktiovaluuttoja vastaan parantaisi konsernin 
vuositulosta verojen jälkeen noin 120 milj. kruunua. 

Altistuminen muuntoeroriskille 
Ruotsin kruunun heikkeneminen kymmenellä prosenttiyksiköllä kaik-
kiin niihin valuuttoihin nähden, joihin liittyy muuntoeroriski, vaikuttaisi 
konsernin omaan pääomaan positiivisesti noin 20,1 mrd. kruunua 
31.12.2008 voimassa olleen position perusteella ja kun otetaan 
huomioon suojaukset mutta ei oteta huomioon mahdollista vaikutus-
ta, joka syntyy TeliaSoneran liiketoiminnallisesta tarpeesta ostaa 
muita valuuttoja, tai muiden valuuttamääräisten tuloslaskelman erien 
mahdollista vaikutusta. TeliaSoneran muuntoeroriskien odotetaan 
edelleen kasvavan, koska kansainvälinen liiketoiminta laajenee 
jatkuvasti. 

Korkoriskin hallinta 
TeliaSonera-konsernin ensisijaiset rahoituslähteet ovat osakepää-
oma, liiketoiminnan kassavirta sekä ottolainaus. Korolliset lainat 
altistavat konsernin korkoriskille. Korkoriski on se riski, että korkojen 
muutoksella on negatiivinen vaikutus konsernin nettokorkokuluihin 
ja/tai kassavirtoihin. TeliaSoneran rahoituspolitiikka sisältää ohjeet 
koroista sekä lainojen keskimääräisistä erääntymisajoista. Konserni 
pyrkii tasapainottamaan lainanoton arvioidut juoksevat kustannukset 
ja sen riskin, että äkillinen ja tuntuva koronmuutos vaikuttaa tulok-
seen negatiivisesti. Konsernin politiikan mukaan lainasalkun korkojen 
duraation tulisi olla 6 kuukaudesta 4 vuoteen. 

Jos lainasalkun rakenne poikkeaa tavoitteesta, sen maturiteettia 
ja/tai valuuttapositiota pyritään mukauttamaan erilaisilla johdannai-
sinstrumenteilla, kuten koronvaihtosopimuksilla ja valuuttojen välisillä 
koronvaihtosopimuksilla. 
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TeliaSonera-konsernin koronvaihtosopimukset ja valuuttamääräiset 
koronvaihtosopimukset koskivat 31.12.2008 seuraavia korkotyyppejä 
ja maturiteetteja. Esitetyt luvut ovat kirjanpitoarvoja. 

 

 
 
Arvioitu erääntyminen 
MSEK 2009 2010 2011 2012 2013 Myöhemmin Yhteensä
Saadut korot 
Kiinteä korko – 1 740 1 767 5 692 – 10 325 19 524
Vaihtuva korko – 1 780 668 6 150 5 082 11 655 25 335
Saadut korot yhteensä – 3 520 2 435 11 842 5 082 21 980 44 859
Maksetut korot 
Kiinteä korko – -2 387 -1 269 – -729 -2 789 -7 174
Vaihtuva korko – -671 -904 -10 839 -3 762 -17 916 -34 092
Maksetut korot yhteensä – -3 058 -2 173 -10 839 -4 491 -20 705 -41 266
Netto – 462 262 1 003 591 1 275 3 593

 
 

TeliaSonera AB:lla on tiettyjä korkonvaihtosopimuksia tulevien kas-
savirtojen suojaamiseksi liittyen olemassa olevien velkojen korkojen 
maksuun. Voimassa oleviin kassavirtasuojauksiin liittyvä tehottomuus 
oli vähäinen, ja sen vaikutus on kirjattu tilikauden tulokseen. Käyvän 
arvon nettomuutokset esitetään oman pääoman ryhmässä erillisessä 
suojausrahastossa (ks. liitetiedon 21, ”Oma pääoma ja osakekohtai-
nen tulos”, kohta ”Rahastot”). Käyvän arvon nettomuutokset esitetään 
oman pääoman ryhmässä erillisessä suojausrahastossa (ks. liitetie-
don 21, ”Oma pääoma ja tulos/osake”, kohta ”Rahastot”). Kassavir-
tasuojauksia ei ole keskeytetty vuonna 2008 sen vuoksi että ennuste-
tut tapahtumat olisivat jääneet toteutumatta arvioidussa aikataulussa. 

Altistuminen korkoriskille 
31.12.2008 TeliaSonera AB:n ja TeliaSonera Finland Oyj:n korolliset 
velat olivat 59,3 mrd. kruunua, ja korkojen duraatio oli noin 2,0 vuotta, 
johdannaiset mukaan lukien. Tällöin 12 seuraavan kuukauden aikana 
koronmuutoksille altis lainamäärä oli 33,9 mrd. kruunua, mikäli vuo-
den aikana erääntyvät lainat rahoitetaan uudelleen ja johdannaisin-
strumentit huomioidaan. Lainakannan koronmuutosten tarkka vaiku-
tus rahoituskustannuksiin riippuu velkojen erääntymisajankohdista ja 
vaihtuvakorkoisten velkojen korontarkistusajankohdista sekä laina-
määrien vaihteluista, ja nämä tekijät heijastuvat arvioon. Jos kuiten-
kin oletetaan, että näiden lainojen korko 1.1.2009 mennessä kohoaisi 
yhdellä prosenttiyksiköllä 31.12.2008 vallinneesta tasosta ja pysyisi 
tuolla tasolla 12 seuraavan kuukauden ajan, verojen jälkeiset korko-
kulut kasvaisivat noin 250 milj. kruunua. Lainasalkun käypä arvo 
muuttuisi noin 1 100 milj. kruunua, jos markkinakorot muuttuisivat 
yhdensuuntaisesti ja samansuuruisesti kaikilla juoksuajoilla (parallel 
shift) yhden prosenttiyksikön, ja mikäli lainamäärä ja duraatio ovat 
vastaavat kuin vuoden 2008 lopussa. 

Rahoitusriskien hallinta 
TeliaSoneran lainoilla on yleensä pidempi takaisinmaksuaika kuin 
koron määräytymisaika. Näin konserni voi hallita korkoriskejään ilman 
suuria rahoitusriskejä. Konsernin politiikkana on, että lainojen keski-
määräisen takaisinmaksuajan tulisi yleensä olla pidempi kuin kaksi 
vuotta. Rahoitusriskin vähentämiseksi konserni pyrkii jakamaan 
lainojen eräpäivät pidemmälle ajalle. 

TeliaSonera AB:llä on hyvä luottoluokitus sekä Moody’s- että 
Standard & Poor’s -luokituslaitoksilta. Vuonna 2008 Standard & 
Poor’s muutti TeliaSonera AB:n luottoluokitukseksi A- pitkäaikaisille 
ja A-2 lyhytaikaisille luotoille näkymän ollessa ”Vakaa”. Moody'sin 
luottoluokitukset A-3 TeliaSonera AB:n pitkäaikaiselle lainoille ja P–2 
lyhytaikaisille lainoille säilyivät ennallaan näkymän ollessa "Vakaa". 
Nämä luottoluokitukset edustavat vakaata luottokelpoisuutta, ja 
niiden odotetaan antavan TeliaSoneralle jatkossakin hyvät rahoitus-
mahdollisuudet. 

TeliaSonera rahoittaa toimintansa pääasiassa lainaamalla avoin-
ten markkinoiden rahoitusohjelmansa puitteissa ruotsalaisilta ja 
kansainvälisiltä rahoitus- ja pääomamarkkinoilta. TeliaSonera käyttää 
myös jonkin verran pankkirahoitusta; 31.12.2008 se oli noin 
5,8 prosenttia konsernin kokonaislainauksesta. Avointen markkinoi-

den rahoitusohjelmat ovat tavallisesti kustannustehokas ja joustava 
vaihtoehto pankkirahoitukselle. 

Eläkevastuuriski 
TeliaSonera-konsernilla oli 31.12.2008 eläkevastuita, joiden nykyarvo 
oli yhteensä 22 814 milj. kruunua (ks. liitetieto 23, ”Eläke- ja työsopi-
musvaraukset”). Näiden eläkevastuiden kattamiseksi konsernilla on 
eläkesäätiöitä, joiden eläkejärjestelyyn kuuluvat varat olivat 
31.12.2008 markkinakurssien mukaan 18 068 milj. kruunua. Elä-
kesäätiöiden varoja käytetään eläkevastuiden ensisijaisena rahoitus-
lähteenä. Eläkesäätiöiden varoista oli vuoden 2008 lopussa noin 
70 prosenttia korkoinstrumentteja ja noin 30 prosenttia osakkeita ja 
muita sijoituksia. Eläkejärjestelyyn kuuluvien varojen odotettu keski-
määräinen tuotto on 4,7 prosenttia vuodessa. Eläkevastuut, joita ei 
ole katettu eläkejärjestelyihin kuuluvilla varoilla, on kirjattu taseeseen 
vakuutusmatemaattisilla voitoilla ja tappioilla sekä kirjaamattomilla 
takautuvaan työsuoritukseen perustuvilla menoilla oikaistuina. 

Vuonna 2008 vakuutusmatemaattisten tappioiden kertynyt määrä 
kasvoi 1 311 milj. kruunusta 5 035 milj. kruunuun. Eläkejärjestelyyn 
kuuluvien varojen nettotuotto oli –8,5 prosenttia (vuonna 2007 se oli 
3,1 prosenttia) lähinnä osakearvopapereiden hintojen laskun takia. 
Lisäksi matalammat diskonttokorot kasvattivat eläkevastuiden nyky-
arvoa. 

Ruotsin eläkesäätiön varoista, edustaen noin 85 prosenttia kaikis-
ta eläkevaroista, oli 31.12.2008 säätiön hallituksen päätöksen mukai-
sesti kohdennettu 60 prosenttia kiinteän tuoton sijoituksiin, 32 pro-
senttia osakkeisiin ja 8 prosenttia muihin sijoituksiin. Muita sijoitus-
muotoja ovat pääasiassa hedge-rahastot ja pääomasijoitukset. Stra-
tegisista kokonaisvaroista 40 prosenttia on Ruotsin valtion indek-
sisidonnaisia (inflaatiosidonnaisia) obligaatioita ja 20 prosenttia muita 
ruotsalaisia kiinteän tuoton sijoituksia, joiden luottoriski on pieni. 
Osakkeiden määrästä 10 prosenttiyksikköä on ruotsalaisia ja 
22 prosenttiyksikköä kansainvälisiä osakkeita. Sijoitusten todellinen 
allokaatio voi poiketa strategisesta allokaatiosta +/–10 prosenttia 
kiinteän tuoton sijoitusten ja osakkeiden osalta. Ruotsin eläkesäätiön 
varainhallintaa hoitavat ja siitä vastaavat tehtävään valtuutetut ulko-
puoliset asiantuntijat. 

Altistuminen eläkevastuuriskille 
Likimääräinen vaikutus eläkevastuisiin on 3,9 mrd. kruunua, jos 
painotettu keskimääräinen diskonttokorko laskee prosenttiyksikön 
tällä hetkellä käytössä olevasta 4,2 prosentista. Eläkerahastojen 
sisältämiin kiinteän tuoton sijoituksiin kohdistuva positiivinen vaikutus 
kumoaisi osittain tällaista eläkevastuiden kasvua, jos korot laskisivat. 
Olemassa olevalla omaisuuserien rakenteella ja eläkerahastojen 
sisältämien kiinteän tuoton sijoitusten (mukaan lukien indeksisidon-
naisten obligaatioiden) tarkistusjakson perusteella ja olettaen, että 
eläkerahastojen muiden omaisuuserien arvot eivät muuttuisi, saman-
laisen koronlaskun on arvioitu lisäävän eläkerahastojenvarojen arvoa 
noin 1,0 mrd. kruunulla 31.12.2008. 

Ulkoiset riskitekijät voivat aika ajoin johtaa vakuutusmatemaattisiin 
muutoksiin, jotka kasvattavat TeliaSoneran eläkevastuita. Tällaisten 
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muutosten vaikutuksia vastuisiin ei kuitenkaan voida etukäteen arvi-
oida. 

Vakuutettavissa olevien riskien hallinta 
Vakuutusturvaa säätelevät konsernin toimintaohjeet, ja se sisältää 
yhteisen paketin erilaisia omaisuus- ja vastuuvakuutuksia. Liiketoi-
mintayksiköt ja muut riskiensä arvioinnista vastaavat yksiköt päättä-
vät oman vakuutusturvansa määrästä. TeliaSonera AB:n Corporate 
Insurance -osasto hoitaa konsernin yhteistä vakuutusturvaa ja käyt-
tää konsernin kytkösyhtiötä TeliaSonera Försäkring AB:tä vakuutus-
turvan hallinnan strategisena välineenä. Kytkösyhtiön vakuutukset 
jälleenvakuutetaan osittain kansainvälisillä jälleenvakuutusmarkkinoil-
la. 

Liitetieto 29 (Konserni) 
Vuokrasopimukset 

TeliaSonera vuokralleottajana 

Rahoitusleasingsopimukset 
Konsernin rahoitusleasingsopimukset sisältävät tietokoneita ja muita 
IT-laitteita, tuotantoajoneuvoja, työsuhdeautoja sekä muita ajoneuvo-
ja. Konserni ei harjoita edelleenvuokrausta. 

Leasingsopimuksilla hankitun käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo oli 
tilinpäätöshetkellä seuraava: 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Hankintahinta 623 665
Vähennetään kertyneet poistot -491 -477
Rahoitusleasingsopimusten nettokirjan-
pitoarvo 

132 188

 
Poistot ja arvonalennukset olivat vuosina 2008 ja 2007 yhteensä 
88 milj. kruunua ja 84 milj. kruunua. Näiden kahden vuoden aikana 
maksetut vuokramaksut olivat 63 milj. kruunua ja 82 milj. kruunua. 

Sellaisten 31.12.2008 voimassa olleiden ei-irtisanottavien vuokra-
sopimusten, joiden kesto on pitempi kuin yksi vuosi, tulevien vähim-
mäisvuokramaksujen määrä oli seuraava: 

 
 
Arvioitu eräpäivä 
MSEK 2009

 
2010 2011 2012 2013

Myö-
hem-

min Yhteensä
Tulevat vuokramak-
sut vähintään 

45 30 17 7 5 10 114

Tulevien vähim-
mäisvuokramaksu-
jen nykyarvo 

43 28 15 6 4 8 104

 
Tilinpäätöshetkellä tulevien vähimmäisvuokrien nykyarvo ei-
irtisanottavien rahoitusleasingsopimusten osalta oli seuraava: 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Tulevat vähimmäisvuokrat yhteensä 114 141
Vähennettynä korkokuluilla -10 -13
Tulevien vähimmäisvuokrien nykyarvo 104 128

 

Muut vuokrasopimukset 
TeliaSoneran muut vuokrasopimukset koskevat pääasiassa toimisto-
tiloja, teknisiä tiloja, maata, tietokoneita ja muita laitteita. Joissakin 
sopimuksissa on uusimismahdollisuuksia eripituisiksi ajoiksi. Edel-
leenvuokraus koskee pääasiassa toimistotiloja. 

Sellaisten 31.12.2008 voimassa olleiden ei-irtisanottavien vuokraso-
pimusten, joiden kesto on pitempi kuin yksi vuosi, tulevien vähim-
mäisvuokramaksujen määrä oli seuraava: 

 
 
Arvioitu eräpäivä 
MSEK 2009 2010 2011

 
2012 2013

Myö-
hem-

min Yhteensä
Tulevat vuokramak-
sut vähintään 

1 889 1 634 1 221 1 016 889 1 994 8 643

Edelleenvuokraus-
maksut vähintään 

23 18 10 5 2 0 58

 
Vuosina 2008 ja 2006 maksetut vuokramaksut olivat yhteensä 
2 592 milj. kruunua ja 2 678 milj. kruunua. Edelleenvuokrauksesta 
saadut vuokratuotot olivat näiltä vuosilta 23 milj. kruunua ja 27 milj. 
kruunua. 

Vuoden 2008 lopussa vuokrattuja toimitiloja ja teknisiä tiloja oli yh-
teensä 786 000 neliömetriä. Tähän sisältyvät 5 000 neliömetrin toi-
mistotilat (joita laajennettiin 700 neliömetrin verran vuoden 2009 
alussa) TeliaSoneran ylimmälle johdolle Ruotsissa osoitteessa Stu-
regatan 1, Tukholma. Eräitä lyhytaikaisia vuokrasopimuksia lukuun 
ottamatta vuokra-ajat vaihtelevat yleensä 3 ja 50 vuoden välillä. 
Keskimääräinen vuokra-aika on 7 vuotta. Kaikki vuokrasopimukset on 
tehty tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Joissakin sopimuksissa on 
uusimismahdollisuuksia eripituisiksi ajoiksi. 

TeliaSonera vuokranantajana 

Rahoitusleasingsopimukset 
Leasingkantaan sisältyy TeliaSoneran tuote- ja palveluvalikoimaan 
liittyvien tuotteiden ja palveluiden rahoitusta pääasiassa Ruotsissa, 
Suomessa, Tanskassa ja Virossa. Sopimuskannan pituus on noin 
13 vuosineljännestä. Vuonna 2008 solmittujen uusien sopimusten 
pituus oli 12 vuosineljännestä. Kaikista sopimuksista 77 prosenttia on 
kiinteäkorkoisia ja 23 prosenttia vaihtuvakorkoisia. Useimmat sopi-
muksista ovat uusittavia. Suomessa TeliaSonera myös vuokraa 
rahoitusleasingsopimuksella osana palvelupakettiaan SIM-korteilla 
varustettuja sähkömittareita, joita sähköyhtiöt voivat lukea automaat-
tisesti. Sopimuskausi on 15 vuotta, ja korko on kiinteä. 

Tilinpäätöshetkellä ei-irtisanottavia rahoitusleasingsopimuksia 
koskevien tulevien vähimmäisvuokrasaatavien nykyarvo oli seuraava: 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Bruttoinvestoinnit rahoitusleasingsopimuksiin 1 344 1 125
Vähennettyinä kertymättömillä rahoitustuotoilla -210 -188
Nettoinvestoinnit rahoitusleasingsopimuksiin 1 134 937
Vähennetään: Takaamattomat jäännösarvot 
leasingomaisuudessa vuokraajan eduksi 

-1 -3

Vähimmäisvuokrasaatavien nykyarvo 1 133 934
 

Ei-irtisanottavien rahoitusleasingsopimusten bruttoinvestoinnit ja 
vähimmäisvuokrien nykyarvoon perustuvat saatavat 31.12.2008 
jakautuivat seuraavasti: 

 
 
Arvioitu eräpäivä 
MSEK 2009 2010 2011 2012 2013

Myö-
hem-

min Yhteensä
Bruttoinvestoinnit 322 229 158 75 57 503 1 344
Vähimmäisvuokrasaa-
tavien nykyarvo 

307 208 137 61 45 375 1 133

 
Epävarmoja leasingmaksusaamisia koskeva luottotappiovaraus oli 
8 milj. kruunua 31.12.2008 ja 6. milj. kruunua 31.12.2007. Leasing-
maksusaamisista syntyneitä luottotappioita vähentävät palautettujen 
laitteiden myynnistä saadut voitot. 
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Muut vuokrasopimukset 
Vuokrasopimuskanta liittyy kansainväliseen verkkokapasiteettiliike-
toimintaan ja sisältää noin 20 sopimusta muiden kansainvälisten 
operaattorien kanssa sekä 88 muuta sopimusta. Sopimuskaudet 
vaihtelevat 10 ja 25 vuoden välillä, ja keskiarvo on 20 vuotta. 

Leasingsopimuksilla hankitun käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo oli 
tilinpäätöshetkellä seuraava: 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Hankintahinta 4 013 3 689
Vähennetään kertyneet poistot -2 596 -2 211
Vähennetään kertyneet arvonalennukset -300 -300
Kirjanpitoarvo, brutto 1 117 1 178
Lisätään etukäteen maksetut myyntikulut 0 2
Vähennetään etukäteen maksetut vuokramaksut -449 -800
Muiden vuokrasopimusten nettoarvo 668 380

 
Poistot ja arvonalennukset olivat vuosina 2008 ja 2007 yhteensä 
286 milj. kruunua ja 346 milj. kruunua. 

Sellaisten 31.12.2008 voimassa olleiden ei-irtisanottavien muiden 
vuokrasopimusten, joiden kesto on pitempi kuin yksi vuosi, tulevien 
vähimmäisvuokrasaatavien arvo oli seuraava: 

 
 
Arvioitu eräpäivä 
MSEK 2009 2010 2011 2012 2013

Myö-
hem-

min
Yh-

teensä
Tulevat vuokramak-
sut vähintään 

311 132 77 39 19 19 597

 

Liitetieto 30 (Konserni) 
Ehdolliset erät, muut sopimusvelvoitteet ja 
riita-asiat 

Ehdolliset varat ja takaukset 
Tilinpäätöspäivänä TeliaSonera AB:llä ei ollut ehdollisia varoja, kun 
taas ehdollisiksi veloiksi kirjatut takaukset jakaantuivat seuraavasti: 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Lainan takaus Svenska UMTS-nät AB:n puolesta 2 021 1 838
Lainan takaukset muiden osakkuusyhtiöiden puolesta – 13
Muut luotto- ja suoritustakuut jne. 39 61
Eläkevastuita koskevat takaukset 243 234
Takauksia yhteensä 2 303 2 146

 
Vuoden 2008 lopussa takauksilla oli seuraavat erääntymisajat: 

 
 
Arvioitu eräpäivä 
MSEK 2009

 
2010 2011

2012–
2013

Myö-
hemmin

Yhteen-
sä

Takaukset 39 496 1 525 – 243 2 303
 

Jotkin lainasopimukset asettavat rajoituksia tiettyjen omaisuuserien 
myynnille tai panttaukselle. Jotkin TeliaSonera AB:n hiljattain tekemät 
rahoitusjärjestelyt sisältävät omistus- ja määräysvallan muutoslau-
sekkeita, jotka antavat lainanantajille mahdollisuuden tietyin edelly-
tyksin vaatia saatavansa ennen niiden erääntymistä. Ehtojen täytty-
minen edellyttää, että uusi omistaja ottaa määräysvallan TeliaSonera 
AB:n hallintaansa, mikä myös johtaisi TeliaSonera AB:n virallisen 
luottoluokituksen heikkenemiseen "non-investment grade" -tasolle. 

Svenska UMTS-nät AB:n luoton takausta lukuun ottamatta kaikki-
en takausten kohdalla ilmoitettu summa vastaa niitä maksuja, jotka 
TeliaSonera saattaa tulevaisuudessa enimmillään joutua maksamaan 
kyseisen takauksen nojalla. 

TeliaSoneran puoliksi omistaman yhteisyrityksen Svenska UMTS-
nät AB:n kolmannelta osapuolelta saaman 4 800 milj. kruunun suu-

ruisen luottolimiitin vakuudeksi TeliaSonera ja Svenska UMTS-nätin 
toinen osakas Tele2 ovat kumpikin erikseen, mutta eivät yhteisvas-
tuullisesti, taanneet lainanantajille enintään 2 400 milj. kruunua ja 
antaneet panttauksen Svenska UMTS-nätin osakkeisiinsa. Luottojär-
jestelyyn liittyvä vastuu voi tulla maksettavaksi nopeutetulla aikatau-
lulla määrätyissä tilanteissa esimerkiksi silloin, jos TeliaSoneran tai 
Tele2:n omistusosuus suoraan tai epäsuorasti laskee alle 50 prosen-
tin ilman, että lainanantajat suostuvat etukäteen tähän. TeliaSonera 
ei ole sitoutunut antamaan Svenska UMTS-nätille lisää pääomaa tai 
takuita sen puolesta. Vuoden 2008 lopussa Svenska UMTS-nätillä oli 
takaussitoumuksen puitteissa otettua lainaa 4 041 milj. kruunua, josta 
TeliaSoneran takauksen osuus on 50 prosenttia eli 2 021 milj. kruu-
nua. 

TeliaSonera on solminut vuokrausta/takaisinvuokrausta (cross-
border lease) koskevan sopimuksen matkaviestinverkon laitteista 
Suomessa. Laitteiden tasearvo 31.12.2008 oli nolla. Sopimuksen teki 
vuonna 1998 TeliaSonera Finland Oyj (aikaisemmin Sonera Oyj), ja 
sen voimassaoloaika on 15 vuotta, mutta siihen sisältyy ehto, joka 
antaa oikeuden päättää sopimus jo 11 vuoden kuluttua. TeliaSonera 
on todennut, että tämä sopimus ei ole pääkohdiltaan IAS 17 
-standardissa tarkoitettu vuokrasopimus, ja siihen liittyvät summat on 
merkitty taseeseen nettoarvoisina. Sekä vuokramaksut että kaikki 
vuokrasitoumukset hoidettiin heti sopimuksen tekohetkellä, ja Te-
liaSonera sai nettomaksuna 11 milj. Yhdysvaltain dollaria (9 milj. 
euroa), joka merkittiin taseeseen saatuna ennakkomaksuna ja 
kirjataan rahoitustuotoksi vuokra-ajan kuluessa. Vuonna 2008 järjes-
telyn rakenteeseen tehtyjen muutosten mukaisesti TeliaSonera on 
myöntänyt tietyille vuokrasopimuksen osapuolille lisävakuuksia. 
TeliaSonera on vapautunut kaikista sopimusvelvoitteistaan. Laittei-
den omistusoikeus säilyy TeliaSoneralla. Sopimuskauden aikana 
TeliaSonera ei kuitenkaan saa myydä laitteita, ainoastaan vaihtaa 
niitä uusiin. 

Saadut pantit 
TeliaSonera omistaa 26,1 prosenttia OAO Telecominvestistä (TCI), 
joka puolestaan omistaa 31,3 prosenttia TeliaSoneran osakkuusyhti-
ön OAO MegaFonin osakkeista. TeliaSonera on allekirjoittanut sopi-
mukset TCI:n ja TCI:n osakkeenomistajan kanssa varmistaakseen 
TeliaSoneran omistusosuuden MegaFonissa. Tämä sisältää myös 
sopimuksen, jonka mukaan TCI on pantannut 8,2 prosenttia Mega-
Fonin osakkeistaan TeliaSoneralle. TCI on pantannut loput 
23,1 prosenttia MegaFonin osakkeistaan AF Telecomin, joka on yksi 
TCI:n osakkeenomistajista, lainan vakuudeksi. 
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Annetut pantit 
Annetut pantit jakautuivat tilinpäätöspäivänä seuraavasti: 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Pitkäaikaisia lainoja varten: Svenska UMTS-nät 
AB:n osakkeet 

84 204

Eläkevastuita varten: Kiinteistöjen kiinnitykset 23 18
Eläkevastuita varten: Lyhytaikaiset saatavat 46 40
Takuuvarauksia varten: Varat sulkutileillä 1 158 960
Muita varauksia varten: Joukkovelkakirjat ja 
lyhytaikaiset sijoitukset 

140 132

Pankkitilien luottolimiittejä varten: Irtaimisto-
kiinnitykset 

18 16

Vuokrasopimuksia varten: Kiinteistöjen kiinni-
tykset 

3 4

Vuokrasopimuksia varten: Varat sulkutileillä 1 1
Asiakkaiden maksamia ennakkomaksuja 
varten: Varat sulkutileillä 

119 109

Osakkuusyhtiösijoituksia varten: Varat sulkuti-
leillä 

37 –

Oikeudenkäyntejä varten: Varat sulkutileillä 225 –
Annetut pantit yhteensä 1 854 1 484

 
31.12.2008 TeliaSonera on kirjannut taseeseen takaussitoumusten 
maksun varauksina kaikki velvoitteensa Ipse 2008 S.p.A:n puolesta. 
Ipsen UMTS-toimilupamaksut Italian valtiolle on katettu pankkitakuil-
la. Pankin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Ipse ja sen osak-
keenomistajat, mukaan lukien TeliaSonera, ovat tehneet vakuustalle-
tuksen jäljellä olevista vuosien 2006–2010 toimilupamaksuista. Telia-
Soneran osuus vakuustalletuksesta on 1 147 milj. kruunua (105 milj. 
euroa). Tästä 62 milj. euroa maksettiin tammikuussa 2009 (lisätietoja 
on liitetiedossa 24, ”Muut varaukset”). 

Lisäksi 31.12.2008 Applifone Co. Ltd:n osakkeet ja kaikki pitkäai-
kaiset varat Applifonessa asetettiin yhteensä 136 milj. kruunun 
(18 milj. Yhdysvaltojen dollarin) lainojen pantiksi, ja tulevat asiakas-
suoritukset Spice Nepal Pvt. Ltd:lle asetettiin yhteensä 144 milj. 
kruunun (19 milj. dollarin) lainojen pantiksi. Kaikki lainat maksettiin 
takaisin helmikuussa 2009, ja pantit on vapautettu. 

Muut kirjaamatta olevat sopimusvelvoitteet 
31.12.2008 kirjaamatta olleet sopimusvelvoitteet, jotka koskivat 
tulevia käyttöomaisuuden hankintoja (tai vastaavia), olivat seuraavat: 

 
 
Arvioitu eräpäivä 
MSEK 

 
2009 2010

Myöhem-
min Yhteensä

Aineettomat hyödykkeet 112 – – 112
Aineelliset käyttöomai-
suushyödykkeet 

1 695 28 – 1 723

Muut arvopaperiomistukset 8 – – 8
Yhteensä 1 815 28 – 1 843

 
Suurin osa aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä koskevista sopi-
musvelvoitteista liittyy sovittuihin laajennuksiin TeliaSoneran matka-
viestinverkoissa Ruotsissa, Suomessa ja Espanjassa sekä kiinteässä 
verkossa Ruotsissa. 

TeliaSoneran espanjalainen tytäryhtiö Xfera maksaa myös vuosit-
taista taajuusmaksua vuonna 2020 erääntyvän toimiluvan voimassa-
oloaikana. Espanjan viranomaiset määrittävät maksun suuruuden 
vuosittain, ja vuodelle 2009 maksu on 297 milj. kruunua (27 milj. 
euroa). 

Riita-asiat ja hallinnolliset menettelyt 
TeliaSonera on osapuolena useissa konsernin liiketoimintaan liitty-
vissä oikeusprosesseissa. Ne koskevat pääasiassa kauppaa ja kilpai-
lua koskevaa lainsäädäntöä ja säädöksiä. TeliaSonera on myös 
osapuolena pääasiassa telealan säätelyä ja kilpailulainsäädäntöä 
koskevissa hallinnollisissa prosesseissa. TeliaSonera on erityisesti 
osapuolena useissa prosesseissa, jotka koskevat yhteenliittämis-
maksuja, millä on vaikutusta tuleviin tuottoihin. Jäljempänä kuvattujen 
prosessien lisäksi TeliaSonera tai sen tytäryhtiöt eivät ole osallisena 
missään oikeus-, välimies- tai viranomaismenettelyssä, jolla yhtiön 
johdon käsityksen mukaan olisi olennaisen haitallinen vaikutus Telia-
Soneran liiketoimintaan, taloudelliseen tilanteeseen tai toiminnan 
tuloksiin. 

Viranomaismenettelyt 
Ruotsalaiset hallinto-oikeudet ovat päättäneet, että TeliaSoneran on 
maksettava Tele2:lle korvaus kaikesta TeliaSoneran Tele2:n matka-
viestinverkkoon siirtämästä liikenteestä, kun taas TeliaSonera on 
oikeutettu saamaan korvauksen puhelut soittaneiden liittymien ope-
raattoreilta, jotka ovat siirtäneet liikennettä TeliaSoneran verkkoon. 
Tämän prosessin yhteydessä Tele2 nosti ruotsalaisessa siviilituomio-
istuimessa kanteen TeliaSoneraa vastaan ja vaatii tällä hetkellä 
846 milj. kruunua kertyneine korkoineen korvauksena yhteenliittä-
mismaksuista ajalta syyskuu 1998-tammikuu 2004. TeliaSonera on 
maksanut osan vaaditusta summasta ja kirjannut yhtiön johdon riittä-
viksi arvioimat varaukset jäljellä olevan riskin osalta. 

Vuoden 2001 jälkipuoliskolla joukko operaattoreita valitti Telia-
Sonerasta Ruotsin kilpailuviranomaiselle, joka käynnisti TeliaSoneran 
ADSL-palvelujen hinnoittelua koskevan tutkimuksen. Valituksissa 
esitetään, että ero TeliaSoneran tukku- ja vähittäishintojen välillä on 
niin pieni, että se käytännössä estää kilpailun vähittäismarkkinoilla. 
Joulukuussa 2004 kilpailuviranomainen haastoi TeliaSoneran Tuk-
holman käräjäoikeuteen ja väitti, että TeliaSonera on väärinkäyttänyt 
määräävää asemaansa. Viranomainen vaatii TeliaSoneralta 144 milj. 
kruunua. TeliaSoneran kanta on, että se ei hinnoittelussaan ole 
syyllistynyt mihinkään kiellettyyn. Kilpailuviranomaisen kanteen jäl-
keen ovat Tele2 1.4.2005 ja Spray Network 29.6.2006 vaatineet 
TeliaSoneralta merkittävää vahingonkorvausta väitetystä määräävän 
markkina-aseman väärinkäytöstä. TeliaSonera kiistää ehdottomasti 
Tele2:n ja Spray Networkin vaatimukset. Vahingonkorvausoikeuden-
käynnit on lykätty odottamaan ratkaisua TeliaSoneran ja kilpailuvi-
ranomaisen välisessä jutussa. 

Muut oikeusprosessit 
TeliaSoneralla on parhaillaan menossa oikeusprosessit brasilialaisen 
matkaviestinoperaattorin Tessin entisten osakkaiden Primav Const-
rucoes e Comercion ja Telmigin kanssa. Prosessit liittyvät näiden 
osakkaiden Tessiin tekemien sijoitusten käyttöoikeuteen sekä tiettyi-
hin Tessiä koskeviin osto-optioihin ja merkintäoikeuksiin. TeliaSonera 
on aiemmin myynyt osuutensa Tessissä ja antanut tiettyjä takauksia 
edellä mainittuihin oikeusprosesseihin liittyvien tiettyjen tappioiden 
korvaamiseksi ostajalle. TeliaSonera aikoo ehdottomasti kiistää kaikki 
riitojen yhteydessä mahdollisesti esitettävät vaateet. Vaikka Telia-
Sonera uskookin, ettei riita-asian häviäminen ole todennäköistä, on 
TeliaSonera kuitenkin, huomioiden prosessin arvoidun keston, kirjan-
nut varauksen vastaisia lakiasiankuluja varten. 
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Liitetieto 31 (Konserni) 
Kassavirtalaskelman lisätiedot 

Liiketoiminnan kassavirta suoralla esittämistavalla 
 

 
 

Tammikuu–joulukuu
MSEK 2008 2007
Asiakkailta saadut maksut 103 143 97 276
Työntekijöille ja toimittajille maksetut maksut -71 793 -67 403
Liiketoiminnan kassavirta 31 350 29 873
Saadut osingot 1 410 2 684
Saadut korot 787 571
Maksetut korot -2 569 -1 457
Maksetut tuloverot -3 892 -5 142
Liiketoiminnan kassavirta 27 086 26 529

 

Ei-kassavirtavaikutteiset erät 

Omaisuuserien käytöstäpoistamisvelvoitteet 
Vuosina 2008 ja 2007 teknisten laitteistojen tuleviin purkamisiin ja 
kunnostuksiin liittyvät kassavirtaan vaikuttamattomat investoinnit 
olivat 443 milj. kruunua ja 82 milj. kruunua. 

Rakennusten infrastruktuuriin liittyvät vaihtokaupat 
TeliaSonera toimittaa ja asentaa rakennuksiin infrastruktuuria ja saa 
korvauksena 5–10 vuodeksi yksinoikeuden palvelujen toimittamiseen 
tämän infrastruktuurin välityksellä. Tähän toimintaan sisältyi muita 
kuin rahassa korvattuja vaihtokauppoja 141 milj. kruunun edestä 
vuonna 2008 ja 47 milj. kruunun edestä vuonna 2007. 

Yritysostot ja -myynnit 
TeliaSonera-konsernin rakenne muuttuu jatkuvasti. Siihen vaikuttavat 
tytäryhtiöiden, liiketoimintojen sekä osakkuus- ja yhteisyritysten 
hankinnat ja myynnit samoin kuin investoinnit konsernin ulkopuolisiin 
yhtiöihin. Seuraavassa on esitetty tytäryhtiöhankinnoissa konsernille 
siirtyneiden varojen ja velkojen markkina-arvo sekä investointien 
kokonaiskassavirta: 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu
MSEK 2008 2007
Aineettomat hyödykkeet 5 132 4 346
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 464 622
Rahoitusomaisuus, saatavat, vaihto-omaisuus 
jne. 

268 1 183

Rahavarat 105 292
Ennen liiketoimintojen yhdistämistä tehtyihin 
liiketoimiin liittyvät oman pääoman oikaisut 8 –
Vähemmistön osuus -478 65
Varaukset -408 -762
Pitkäaikainen vieras pääoma -294 -598
Lyhytaikainen vieras pääoma -612 -678
Kokonaisostohinta 4 185 4 470
Vähennetään tiettyjen lainojen takaisinmaksut 40 419
Vähennetään ennen liiketoimintojen yhdistä-
mistä maksettu kauppahinta 

-75 –

Vähennetään hankittujen konserniyhtiöiden 
kassavarat 

-105 -292

Hankittujen konserniyhtiöiden nettokassas-
tamaksu 

4 045 4 597

Muiden hankintojen ostohinnat 34 –
Yritysostojen kassastamaksut yhteensä 4 079 4 597

 
Lisätietoja vuonna 2008 tehdyistä merkittävistä yritysjärjestelyistä on 
liitetiedossa 34, ”Liiketoimintojen yhdistämiset”. 

Seuraavassa on esitetty yritysmyynneissä konsernilta pois siirty-
neiden varojen ja velkojen markkina-arvo sekä myyntien kokonais-
kassavirta: 
 

 
 

Tammikuu–joulukuu
MSEK 2008 2007
Rahoitusomaisuus, saatavat, vaihto-omaisuus 
jne. 

6 –

Myytävänä olevat omaisuuserät 1 1
Myytävänä olevat velat -1 -1
Kokonaismyyntihinta 6 0
Vähennetään myytyjen konserniyhtiöiden 
kassavarat 

– –

Myytyjen konserniyhtiöiden nettokassavirta 6 0
Muiden kohteiden myyntihinnat 26 116
Yritysmyyntien kassavirta yhteensä 32 116

 
 
 

Liitetieto 32 (Konserni) 
Henkilöstö 

Henkilöstön lukumäärä, palkat ja henkilösivukulut 
Vuonna 2008 yritysostot lisäsivät henkilöstön määrää 1 116:lla. Luku 
jakautui seuraavasti: Nepal 416, Norja 412 ja Kambodža 172. Ruot-
sin ja Suomen toimintojen tehostamistoimet kumosivat pääasiassa 
Euraasiassa asiakasmäärän voimakkaan kasvun seurauksena tapah-

tunutta henkilöstömäärän kasvua, joten työntekijöiden määrän netto-
vähennys oli 237. Näin ollen kokonaismuutos vuonna 2008 oli 879:n 
lisäys, jonka jälkeen työntekijöiden kokonaismäärä oli vuoden lopus-
sa 32 171 (vuoden 2007 lopussa 31 292). 
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Kokopäivätyötä tekevän henkilöstön määrä eri maissa keskimäärin vuoden aikana: 
 

 Tammikuu–joulukuu 
 2008 2007 

Maa 
Työntekijöitä 

yhteensä
joista miehiä 

(%)
Työntekijöitä 

yhteensä
joista miehiä 

(%)
Ruotsi 10 152 52,1 10 002 54,2
Suomi 5 258 59,9 5 697 59,0
Norja 1 245 67,9 945 69,7
Tanska 1 736 65,5 1 559 66,6
Liettua 3 694 51,6 3 672 52,1
Latvia 1 064 47,6 1 010 57,1
Viro 2 310 58,8 2 322 56,8
Espanja 79 70,9 72 65,3
Kazakstan 1 483 40,6 1 278 45,9
Azerbaidžan 622 43,1 613 46,3
Uzbekistan 806 64,0 358 64,8
Tadžikistan 605 64,8 255 49,4
Georgia 275 49,1 227 49,3
Moldova 313 47,0 293 45,1
Nepal 92 54,0 – –
Kambodža 44 67,6 – –
Venäjä 56 62,5 60 63,3
Britannia 45 64,4 51 74,5
Muut maat 158 73,0 147 72,8
Yhteensä 30 037 55,9 28 561 56,0

 
Vuosina 2008 ja 2007 toimintaa oli kaikkiaan 32 ja 28 maassa. 

Ylimpään johtoon kuului miehiä ja naisia seuraavan taulukon mu-
kaisesti. Ylimpään johtoon kuuluvat konsernin, tulosyksiköiden ja 

konserniyhtiöiden hallitusten jäsenet, toimitusjohtajat ja johtoryhmien 
jäsenet. 

 

 31.12 
 2008 2007 
Prosenttia Hallitukset Muu ylin johto Hallitukset Muu ylin johto
Naisia 19,2 32,1 22,9 23,4
Miehiä 80,8 67,9 77,1 76,6
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0

 
 
Palkat ja palkkiot sekä niihin liittyvät sosiaaliturvakulut ja muut henki-
lösivukulut olivat seuraavat: 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu
MSEK 2008 2007
Palkat ja palkkiot 11 011 9 632
Henkilösivukulut  
Työnantajan sosiaaliturvamaksut 2 134 1 971
Eläkemaksut 1 172 1 221
Henkilösivukulut yhteensä 3 306 3 192
Työntekijöiden tekemä taseeseen aktivoitu työ -360 -208
Muut henkilöstökulut 1 099 861
Kululajeittain kirjatut henkilöstökulut yh-
teensä 

15 056 13 477

 
Palkat ja palkkiot jakautuivat ylimmän johdon ja muun henkilöstön 
kesken seuraavasti. Muuttuvat palkanosat kirjattiin asianomaisen 
vuoden kirjanpitoon kuluksi, mutta ne maksettiin vasta seuraavana 
vuonna. 

 

 

 Tammikuu–joulukuu 
 2008 2007 

MSEK 

Ylin johto (josta 
palkan muuttuva 

osa)
Muut

työntekijät

Ylin johto (josta 
palkan muuttuva 

osa) 
Muut

työntekijät
Palkat ja palkkiot 155 (27) 10 856 179 (30) 9 453

 
Koko ylimmän johdon eläkekulut olivat vuonna 2008 yhteensä 25 milj. 
kruunua ja vuonna 2007 yhteensä 36 milj. kruunua. 
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Yritysjohdon palkat ja palkkiot 

Periaatteet 
TeliaSoneran vuoden 2008 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosittain 1 000 000 kruunun 
palkkio (vuoden 2007 yhtiökokouksen päätös: 900 000 kruunua) ja 
muille yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille kullekin 
425 000 kruunun palkkio (vuoden 2007 yhtiökokouksen päätös: 
400 000 kruunua). Lisäksi hallituksen tilintarkastusvaliokunnan pu-
heenjohtajalle maksetaan 150 000 kruunua vuodessa ja muille jäse-
nille kullekin 100 000 kruunua vuodessa. Lisäksi hallituksen palkkio-
valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 40 000 kruunua vuodessa 
ja muille jäsenille kullekin 20 000 kruunua vuodessa. Hallituksen 
jäsenille ei makseta eri korvausta muusta valiokuntatyöstä. Henkilös-
tön edustajana valituille hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. 
Yhtiön ulkopuolisia hallituksen jäseniä varten ei ole tehty eläkejärjes-
telyjä. 

Toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkat ja 
palkkiot koostuvat peruspalkasta, vuosittain muuttuvasta palkanosas-
ta, tietyistä veronalaisista eduista ja eläke-etuuksista. TeliaSoneralla 
ei 31.12.2008 ollut osakkeisiin liittyviä kannustinohjelmia. ”Muu johto-
ryhmä” tarkoittaa niitä seitsemää henkilöä, jotka toimivat suoraan 
toimitusjohtajan alaisuudessa ja jotka toimitusjohtajan ja varatoimitus-
johtajan kanssa muodostivat TeliaSonera-konsernin johtoryhmän 
31.12.2008. 

Toimitusjohtajalle, varatoimitusjohtajalle ja johtoryhmän muille jä-
senille maksettava muuttuva palkanosa voi olla korkeintaan 50 pro-
senttia peruspalkasta. Muuttuva palkanosa perustuu konsernin ja 
oman vastuualueen taloudelliseen tulokseen sekä yksilöllisiin tulosta-
voitteisiin. 

Edellä kuvatut toimitusjohtajalle, varatoimitusjohtajalle ja muulle 
johtoryhmälle maksettavat palkkiot muodostavat osan kunkin yksilöl-
lisestä palkkapaketista. 

 

Palkat, palkkiot ja muut edut vuoden aikana, eläkevastuiden pääoma-arvo 
 

 
 
SEK 

Hallituksen jäsen-
ten palkkiot/
peruspalkka

Muuttuva 
palkanosa Muut palkkiot

Muut
edut Eläkemaksut

Palkkiot ja
etuudet

yhteensä
Eläkevastuiden

pääoma-arvo
Hallitus 
Tom von Weymarn, puheenjohtaja 1 090 000 – – – – 1 090 000 –
Maija-Liisa Friman 493 750 – – – – 493 750 –
Conny Karlsson 458 750 – – – – 458 750 –
Lars G. Nordström 438 750 – – – – 438 750 –
Timo Peltola 438 750 – – – – 438 750 –
Jon Risfelt 518 750 – – – – 518 750 –
Caroline Sundewall 568 750 – – – – 568 750 –
Johtoryhmä 
Lars Nyberg, toimitusjohtaja 8 160 000 3 100 800 – 147 394 8 356 200 19 764 394 –
Per-Arne Blomquist, varatoimitusjohtaja 1 533 340 766 667 – 166 001 582 733 3 048 741 158 847
Muu johtoryhmä (seitsemän henkilöä) 17 593 685 6 436 949 646 929 2 725 517 6 128 149 33 531 229 32 744 285
Aiemmat toimitusjohtajat ja varatoimi-
tusjohtajat 
Anders Igel – – – – 664 683 664 683 44 243 695
Marianne Nivert – – – – – – 35 237 011
Jan-Åke Kark – – – – – – 35 284 107
Stig-Arne Larsson – – – – – – 25 483 109
Lars Berg – – – – – – 20 962 033
Tony Hagström – – – – – – 8 329 443
Kim Ignatius 2 420 831 677 833 462 313 93 159 1 269 035 4 923 171 10 514 054
Yhteensä 33 715 356 10 982 249 1 109 242 3 132 071 17 000 800 65 939 718 212 956 584

 
 

Taulukkoa koskevia huomautuksia: 
 Hallituksen jäsenten palkkiot sisältävät palkkiot tarkastusvalio-

kunta- ja palkkiovaliokuntatyöstä. Palkkiot maksetaan kuukau-
sittain.  

 Varatoimitusjohtaja aloitti tehtävässään syyskuussa 2008. 
Vuonna 2008 varatoimitusjohtajan peruspalkka oli vuositasolla 
4 600 000 kruunua. Varatoimitusjohtajan eläkevastuiden pää-
oma-arvo liittyy hänen aikaisempaan tehtäväänsä konsernissa. 

 Muuttuva palkanosa kirjattiin vuoden 2008 tulokseen mutta 
maksetaan vuoden 2009 aikana. Vuonna 2008 muuttuva pal-
kanosa vastasi toimitusjohtajalla 38 prosenttia peruspalkasta, 
varatoimitusjohtajalla 50 prosenttia ja muilla johtoryhmän jäse-
nillä 32-40 prosenttia peruspalkasta. Vuonna 2008 maksettiin 
muuttuvaa palkanosaa vuoden 2007 tulosten perusteella seu-
raavasti: toimitusjohtajalle 1 333 333 kruunua, aiemmalle vara-
toimitusjohtajalle 1 066 500 kruunua ja muille nykyiseen johto-
ryhmään kuuluville 2 633 988 kruunua. 

 Muut palkkiot sisältävät käteiskorvaukset käyttämättä jääneistä 
lomapäivistä. 

 Muut edut viittaavat lähinnä yhtiön autoetuun, mutta myös 
erilaisiin muihin veronalaisiin etuihin. Eräs johtoryhmän jäsen 
on oikeutettu saamaan korvauksen asumiskuluista ja koulu-
maksuista. Pitkäkestoisen muuttuvaan palkanosaan perustu-
van järjestelmän puuttuessa varatoimitusjohtajalle ja eräälle toi-

selle johtoryhmän jäsenelle maksetaan kiinteä vuosikorvaus, 
joka on laskettu mukaan Muihin etuihin. Korvauksen maksami-
nen lopetetaan, jos ja kun pitkäkestoinen muuttuvaan pal-
kanosaan perustuva järjestelmä otetaan käyttöön. 

 Eläkekulut viittaavat maksuihin, jotka vaikuttivat vuoden tulok-
seen. Jäljempänä on tarkempia tietoja eläke-ehdoista. 
 

Eläke-edut 
TeliaSonerassa käytetään sekä etuuspohjaisia että maksupohjaisia 
johdon eläkejärjestelmiä. Etuuspohjaisesta järjestelmästä maksetaan 
eläkettä tietty, ennalta määrätty prosenttiosuus eläkepalkasta, jota 
työntekijä sai eläkkeelle jäädessään. Maksupohjaisessa järjestelmäs-
sä tietty prosentti työntekijän eläkepalkasta maksetaan järjestelmään. 
Työntekijän jäädessä eläkkeelle hänen eläke-etuutensa määräytyvät 
maksettujen eläkemaksujen sekä järjestelmän sijoitusten tuoton ja 
siihen liittyvien kustannusten mukaan. Heinäkuusta 2006 lähtien 
konserniin tulevia uusia johtajia ei ole enää otettu mukaan etuuspoh-
jaiseen järjestelmään, vaan heille on tarjottu ainoastaan maksupoh-
jaista järjestelmää. 

Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja 
Toimitusjohtajalla on kaksiosainen maksupohjainen eläkejärjestely. 
Ensimmäisessä osassa eläkemaksu on 4,5 prosenttia hänen perus-
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palkastaan 7,5 tuloperusmäärään saakka ja 30 prosenttia sen ylittä-
vältä osalta. Ruotsin hallitus vahvistaa tuloperusmäärän vuosittain. 
Vuonna 2008 se oli 48 000 kruunua. Toinen osa muodostuu 6 000 
000 kruunun kiinteästä vuotuisesta eläkemaksusta. Varatoimitusjoh-
tajalla on samanlainen eläkejärjestely kuin toimitusjohtajalla kiinteää 
määrää lukuun ottamatta. Lisäksi hänen tapauksessaan järjestel-
mään maksetaan ylimääräinen eläkemaksu, joka on 10 prosenttia 
peruspalkasta. Järjestelmään suoritettavat maksut ovat käytettävissä 
välittömästi. Normaali eläkeikä on 65 vuotta, mutta yhtiö voi pyytää 
toimitusjohtajaa jäämään varhaiseläkkeelle hänen täytettyään 60 
vuotta, ja vastaavasti toimitusjohtaja voi jäädä varhaiseläkkeelle 
omasta pyynnöstään täytettyään 60 vuotta. Eläkemaksuja ei makseta 
eläkkeelle jäämisen jälkeen tai jos toimitusjohtaja lähtee yhtiöstä sitä 
aikaisemmin muusta syystä. 

Muut johtoryhmän jäsenet 
Muilla johtoryhmän jäsenillä on yksilölliset eläkejärjestelyt. Neljällä 
jäsenellä on etuuspohjaiset eläkejärjestelyt, ja kolmella jäsenellä on 
maksupohjaiset eläkejärjestelyt. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen 
piiriin kuuluvista jäsenistä kahden eläkeikä on 62 ja kahden 60 vuot-
ta. Viiden muun jäsenen eläkeikä on 65 vuotta. Yksi jäsenistä kuuluu 
Suomen lakisääteisen TyEL-eläkejärjestelmän piiriin. 

Niille kahdelle jäsenelle, joiden eläkeikä on alle 65 vuotta, etuus-
pohjaisesta eläkejärjestelystä maksetaan ennen 65 vuoden ikää 
eläke-etuutena 70 prosenttia eläkepalkasta. Kaikille etuuspohjaisen 
eläkejärjestelyn piiriin (TyEL-järjestelmää lukuun ottamatta) kuuluville 
jäsenille 65 vuoden iästä lähtien maksettava elinikäinen vanhuuselä-
ke määräytyy ITP-suunnitelman 2. osan mukaisesti: kahdelle jäsenel-
le maksetaan lisäeläkkeenä 32,5 prosenttia heidän eläkepalkoistaan 
siltä palkan osalta, joka ylittää 20 perusmäärää, ja yhdelle jäsenelle 
maksetaan lisäeläkkeenä 32,5 prosenttia eläkepalkasta siltä palkan 
osalta, joka ylittää 30 perusmäärää. Eläkepalkka koostuu palkan 
perusosasta ja muuttuvasta palkanosasta niiden osalta, jotka olivat 
tulleet konsernin palvelukseen ennen 1.7.2002. Kyseisen päivämää-
rän jälkeen konsernin palvelukseen tulleiden eläkepalkka muodostuu 
pelkästä peruspalkasta. 

ITP-järjestelmän 2. osan mukaan eläke-etuutena maksetaan 
10 prosenttia eläkepalkasta 7,5 perusmäärään asti, 65 prosenttia 
eläkepalkasta 7,5–20 perusmäärän osalta ja 32,5 prosenttia eläke-
palkasta 20–30 perusmäärän osalta. Eläkepalkaksi ei katsota pal-
kanosaa, joka ylittää 30 perusmäärää. Järjestelmästä maksettavat 
etuudet ovat suojattuja. 

Kahden jäsenen osalta maksupohjaisen järjestelmän eläkemaksut 
ovat 24,5 prosenttia peruspalkasta 7,5 perusmäärään saakka ja 
50 prosenttia sen ylittävältä osalta. Yhdellä jäsenellä ITP-järjestelmän 
1. osan mukaiset eläkemaksut ovat 4,5 prosenttia palkasta 7,5 pe-
rusmäärään asti ja 30 prosenttia palkasta 7,5 perusmäärän ylittävältä 
osalta. Huomioon otetaan sekä peruspalkka että muuttuva palkan-
osa. Tämän jäsenen tapauksessa järjestelmään maksetaan myös 
ylimääräinen eläkemaksu, joka on 15 prosenttia peruspalkasta. Kaikki 
järjestelmiin suoritettavat maksut ovat käytettävissä välittömästi. 

Eroraha ja määräysvallan muutos 
Jos yhtiö tai toimitusjohtaja irtisanoo toimitusjohtajan työsopimuksen, 
irtisanomisilmoitus on tehtävä kirjallisesti noudattaen kuuden kuu-
kauden irtisanomisaikaa. Jos yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan työsuh-
teen, ennen kuin toimitusjohtaja on täyttänyt 60 vuotta, toimitusjohta-
ja on oikeutettu saamaan erorahana summan, joka vastaa hänen 
kahden vuoden peruspalkkaansa ja joka on maksettava 24 yhtä 
suurena kuukausieränä. Muut tulot vähennetään irtisanomisajan 
palkasta ja erorahan määrästä. Jos toimitusjohtaja eroaa omasta 
pyynnöstään, hän ei ole oikeutettu erorahaan. Toimitusjohtaja on 
kuitenkin oikeutettu erorahaan, jos TeliaSoneran määräysvallassa 
tapahtuu muutos, edellyttäen, että hän ilmoittaa irtisanoutumisestaan 
kuukauden sisällä omistussuhteiden muuttumisesta. Lisäksi jos 
toimitusjohtaja ilmoittaa tästä syystä johtuvasta irtisanoutumisestaan 
ennen 30.9.2009, hänen eläkejärjestelyynsä maksetaan myös kerta-
luonteinen 6 000 000 milj. kruunun suoritus ennen irtisanomisajan 
päättymistä. 

Jos varatoimitusjohtaja tai joku muu johtoryhmän jäsenistä irtisanou-
tuu, hänen on annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus kuusi kuukaut-
ta ennen työsuhteen päättymistä. Jos yhtiö irtisanoo varatoimitusjoh-
tajan tai muun johtoryhmän jäsenen, kirjallinen irtisanomisilmoitus on 
annettava 12 kuukautta ennen työsuhteen päättymistä. Jos yhtiö 
irtisanoo työsuhteen, irtisanottu on oikeutettu saamaan erorahana 
summan, joka vastaa hänen vuoden peruspalkkaansa ja joka on 
maksettava 12 yhtä suurena kuukausieränä. Muut tulot vähennetään 
irtisanomisajan palkasta ja erorahan määrästä. Jos varatoimitusjohta-
ja tai johtoryhmän jäsen eroaa omasta pyynnöstään, hän ei ole oikeu-
tettu erorahaan. Varatoimitusjohtaja on kuitenkin oikeutettu erora-
haan, jos TeliaSoneran määräysvallassa tapahtuu muutos, edellyttä-
en, että hän ilmoittaa irtisanoutumisestaan kolmen kuukauden sisällä 
omistussuhteiden muuttumisesta. 

Jos yhtiön määräysvallassa tapahtuu muutos, johtoryhmän muut 
jäsenet ovat oikeutettuja korvaukseen. Jos TeliaSoneran osakkeita 
ostava taho saavuttaa vähintään 51 prosentin omistusosuuden ja jos 
hallituksen jäsen jatkaa työsuhdettaan yli 30 päivää omistussuhteen 
muuttumisen jälkeen antamatta irtisanomisilmoitusta, hänelle makse-
taan korvaus, joka vastaa 12 kuukauden peruspalkkaa. 

Suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 
Yhtiön hallitus päättää palkitsemisvaliokunnan suosituksen pohjalta 
toimitusjohtajan kokonaispalkkiosta yhtiökokouksen vuosittain vahvis-
taman palkka- ja palkkiopolitiikan mukaisesti. Muun johtoryhmän 
kokonaispalkat ja -palkkiot hyväksyy palkitsemisvaliokunta toimitus-
johtajan suosituksen pohjalta. 

Liitetieto 33 (Konserni) 
Tilintarkastajien palkkiot ja palvelut 

Seuraavat palkkiot maksettiin tilintarkastajille ja tilintarkastustoimis-
toille lakisääteisistä tarkastuksista sekä neuvonantamisesta ja ohja-
uksesta, jotka liittyvät tarkastuksessa esiin tulleisiin seikkoihin. Lisäk-
si konsernin tilintarkastajille ja muille tilintarkastustoimistoille makset-
tiin palkkioita riippumattomista asiantuntijapalveluista seuraavilla 
alueilla: vero- ja lakiasiat, yritysrahoitus ja muut konsultointipalvelut. 
Muille tilintarkastustoimistoille maksetut tilintarkastuspalkkiot viittaa-
vat tytär- tai osakkuusyhtiöihin ja yhteisyrityksiin, joiden tilintarkastaji-
na eivät ole toimineet konsernin tilintarkastajat. Tilintarkastajat valit-
see yhtiökokous. 

PricewaterhouseCoopers AB (PwC) on toiminut TeliaSonera AB:n 
riippumattomana tilintarkastajana (konsernin tilintarkastajana) 
28.4.2004 lähtien, ja vuoden 2008 yhtiökokous valitsi sen uudelleen 
kolmen vuoden kaudeksi. 
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Tammikuu–joulukuu
MSEK 2008 2007
PwC 
Tilintarkastukset 46 37
Tilintarkastukseen liittyvät palvelut 2 6
Verotukseen liittyvät palvelut 0 0
Muut palvelut 1 10
PwC yhteensä 49 53
Ernst&Young (E&Y) 
Tilintarkastukset, tilintarkastukseen liittyvät 
palvelut 

– 1

Verotukseen liittyvät palvelut 1 1
Muut palvelut 7 2
E&Y yhteensä 8 4
KPMG 
Tilintarkastukset, tilintarkastukseen liittyvät 
palvelut 

– 2

Verotukseen liittyvät palvelut 5 4
Muut palvelut 2 2
KPMG yhteensä 7 8
Muut tilintarkastustoimistot 
Tilintarkastukset 2 0
Tilintarkastukseen liittyvät palvelut, verotuk-
seen liittyvät palvelut ja Muut palvelut 

5 5

Muut tilintarkastustoimistot yhteensä 7 5
Yhteensä 71 70

 
Lisäksi liiketoimintojen yhdistämisissä ja vastaavissa liiketoiminnoissa 
syntyneinä kustannuksina aktivoitiin tilintarkastustoimistojen palvelu-
jen kustannuksia 5 milj. kruunun verran vuonna 2008 (1 milj. kruunua 
KPMG:n ja 4 milj. kruunua muiden tilintarkastustoimistojen tarjoamia 
tilintarkastukseen liittymättömiä palveluita) ja 3 milj. kruunun verran 
vuonna 2007 (muiden tilintarkastustoimistojen tarjoamat muut tilintar-
kastukseen liittymättömät palvelut). 

TeliaSonera AB:n hallituksen tilintarkastusvaliokunta vastaa muun 
muassa TeliaSoneran riippumattomien tilintarkastajien valvonnasta 
Ruotsin lakien mukaan. Yhtiön hallitus noudattaa periaatetta, jonka 
mukaisesti se hyväksyy etukäteen tilintarkastustoimistojen tarjoamat 
tilintarkastukseen liittyvät ja muut sallitut palvelut. 

Liitetieto 34 (Konserni) 
Liiketoimintojen yhdistämiset 

Asia Holding 

Yritysoston kuvaus ja perustelut 
TeliaSonera otti 1.10.2008 uuden askeleen toteuttaessaan strategi-
aansa, jonka mukaan se laajenee uusille nopeasti kasvaville kehitty-
ville markkinoille, ostamalla 51 prosentin osake- ja ääniosuuden 
TeliaSonera Asia Holding B.V. (Asia Holding) -yhtiöstä, joka omistaa 
osake-enemmistön seuraavista yhtiöistä: 
 Spice Nepal Pvt. Ltd. (80 prosentin osake- ja ääniosuus); 

Nepalin toiseksi suurin matkaviestinoperaattori, jolla on noin 
1,6 miljoonaa liittymää ja jonka arvioitu markkinaosuus oli noin 
41 prosenttia elokuussa 2008. 

 Applifone Co. Ltd. (100 prosentin osake- ja ääniosuus); 
Kambodžan neljänneksi suurin matkaviestinoperaattori, jolla on 
noin 97 500 liittymää ja jonka arvioitu markkinaosuus oli noin 
3 prosenttia elokuussa 2008. 
 

Nepal ja Kambodža ovat kasvavia talouksia. Nepalissa on asukkaita 
28,4 miljoonaa ja matkapuhelinten liittymätiheys on noin 13 prosent-
tia, kun taas Kambodžassa on asukkaita 14,6 miljoonaa ja matkapu-
helinten liittymätiheys noin 21 prosenttia. Liikearvo perustuu odotet-
tuun liittymämäärien kasvuun, vahvaan markkina-asemaan Nepalissa 
ja myöhemmästä toimintojen uudelleenjärjestelystä saataviin syner-
giaetuihin. Asia Holdingin toiminnan tulos sisällytettiin konsernitilin-
päätökseen 1.10.2008 alkaen. 

Taloudelliset vaikutukset 
Hankitut liiketoiminnot vaikuttivat konsernin liikevaihtoon ja nettotu-
lokseen, käyvän arvon oikaisut mukaan lukien, seuraavasti: 

 
 
MSEK Liikevaihto Nettotulos
1.10.–31.12.2008 168 16

 
Seuraavassa taulukossa on esitetty TeliaSonera-konsernin proforma-
luvut, jotka koskevat liikevaihtoa, nettotulosta ja tulosta osaketta 
kohden, käyvän arvon oikaisut mukaan lukien, siinä tapauksessa, 
että yritysosto olisi tapahtunut 1.1.2008. 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu 2008 

MSEK, paitsi osakekohtaiset tiedot 
TeliaSonera-

konserni 
Asia

Holding

TeliaSonera-
konsernin 
proforma-

luvut
Liikevaihto 103 585 398 103 983
Nettotulos 21 442 -14 21 428
Osakekohtainen tulos, laimentamaton 
ja laimennettu (SEK) 

4,23 4,23
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Hankintameno, liikearvo ja vaikutukset kassavirtaan 
Hankintamenon ja liikearvon erittely on seuraava: 

 

 MSEK
Hankintameno 
Käteiskauppahinta 3 328
Kauppaan liittyvät välittömät kustannukset 54
Hankintameno yhteensä 3 382
Vähennetään hankittujen hyödykkeiden käypä hinta (eritel-
ty jäljempänä) 

-663

Liikearvo (kohdistettu Eurasia-liiketoiminta-alueelle) 2 719
 

Kokonaishankintameno ja käyvät arvot ovat ehdollisia, sillä ne perus-
tuvat alustaviin arvioihin ja tietyille tiedoille odotetaan vielä vahvistus-
ta. Näin ollen kauppahinnan laskenta saattaa vielä muuttua. 

Vaikutukset kassavirtaan olivat seuraavat: 
 

 
 MSEK
Kokonaishankintameno 3 382
Vähennetään saadut kassavarat -56
Yrityskaupan nettokassastamaksu 3 326

 

Konsernille siirtyneet varat ja velat 
Konsernille siirtyneiden omaisuuserien ja velkojen kirjanpitoarvot ja 
käyvät arvot olivat seuraavat: 

 
 
 
MSEK Tasearvo

Käyvän 
arvon

oikaisut Käypä arvo
Liikearvo 5 227 -5 227 –
Lisenssit 664 – 664
Yhteenliittämissopimukset 881 – 881
Asiakassuhteet 158 – 158
Matkaviestinverkot 427 – 427
Pitkäaikaiset varat 9 – 9
Vaihto-omaisuus, saamiset ja muut 
lyhytaikaiset sijoitukset 

108 – 108

Rahavarat 56 – 56
Hankitut omaisuuserät yhteensä 7 530 -5 227 2 303
Vähemmistön osuus -18 -637 -655
Laskennalliset verovelat -398 – -398
Muut pitkäaikaiset velat -189 – -189
Lyhytaikaiset velat -398 – -398
Konsernille siirtyneet velat  
yhteensä 

-1 003 -637 -1 640

Hankittujen nettovarojen käypä 
arvo yhteensä 

6 527 -5 864 663

 

Hankintoihin ei liittynyt jo maksetuista, meneillään olevista tutkimus- 
ja kehitystöistä muodostuvia omaisuuseriä tai hankinnoista syntyneitä 
ehdollisia velkoja. Lisätietoa hankinnasta syntyneestä panttauksesta 
on liitetiedon 30, ”Ehdolliset erät, muut sopimusvelvoitteet ja riita-
asiat”, kohdassa ”Annetut pantit”. 

Muut liiketoimintojen yhdistämiset vuonna 2008 
Tiettyjen vuoden 2008 aikana tehtyjen vähäisten liiketoimintojen 
yhdistämisten hankintamenot olivat yhteensä 437 milj. kruunua (josta 
75 milj. kruunua maksettiin ennen liiketoimintojen yhdistämistä), ja 
niistä aiheutui 353 milj. kruunun nettokassastamaksu. Liikearvo oli 
yhteensä 450 milj. kruunua, josta 335 milj. kruunua kohdistettiin 
Mobility Services -liiketoiminta-alueelle, 11 milj. kruunua Broadband 
Services -liiketoiminta-alueelle ja 104 milj. kruunua kruunua raportoi-
tavaan segmenttiin Muut. Hankitut liiketoiminnot vaikuttivat konsernin 
liikevaihtoon ja nettotulokseen, mukaan lukien 348 milj. kruunun ja 
-20 milj. kruunun käyvän arvon oikaisut. 

Liikearvo perustuu vahvistuneeseen markkina-asemaan. Koko-
naishankintameno ja käyvät arvot ovat ehdollisia, sillä ne perustuvat 
alustaviin arvioihin ja tietyille tiedoille odotetaan vielä vahvistusta. 
Näin ollen kauppahinnan laskenta saattaa vielä tarkentua. 

MCT:n kauppahinnan lopullinen kohdistus 
Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä TeliaSonera kohdisti lopul-
lisesti MCT Corp. -yhtiön kauppahinnan. MCT Corp. on yhdysvalta-
lainen yhtiö, joka omistaa matkaviestinoperaattorien osakkeita Uzbe-
kistanissa, Tadžikistanissa ja Afganistanissa ja jonka TeliaSonera 
osti heinäkuussa 2007. Kohdistukseen tehtiin muutamia muutoksia, 
ja niiden nettovaikutuksen vuoksi liikearvo laski 193 milj. kruunua. 
Tämä johtui lähinnä siitä, että nettovelka oli arvioitua korkeampi ja 
laskennallinen verovelka oli alhaisempi. 

Lisähankinta Azerbaidžanissa 
TeliaSoneran Azerbaidžanin toimintojen osalta TeliaSonera myönsi 
vuonna 2008 suurimmalle vähemmistöosakkaalle myyntioption. 
Mikäli yhtiökokouksessa syntyisi olennaisia päätöksiä koskeva umpi-
kujatilanne, voittaa TeliaSoneran kanta ja vähemmistöosakkaalla on 
tällöin oikeus myydä 42 prosentin osuutensa käypään hintaan Te-
liaSoneralle. Yhtiö kirjasi option arvioidun lunastushinnan nykyarvon 
varaukseksi (ks. liitetiedon 24 ”Muut varaukset” kohta ”Ehdollinen 
kauppahinta jne.” ja kirjasi vähemmistöosuuden pois taseesta, mikä 
kasvatti liikearvoa 3 608 milj. kruunulla. Mahdolliset arvioidun lunas-
tushinnan muutokset kirjataan tulevaisuudessa tuloslaskelmaan, eikä 
taseeseen kirjata vähemmistöosuutta. 
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Liitetieto 35 (Konserni) 
Erittely osakeomistuksista ja osuuksista 

Osakkuus- ja yhteisyritykset 
 

 
Tasearvo kon-

sernissa 
Tasearvo kussa-
kin emoyhtiössä

2008 2007 2008 2007

 
 
Yhtiö, 
yritystunnus, rekisteröintipaikka 

Omistus-
osuus (%)

Osakkeiden 
määrä MSEK 

Emoyhtiön omistukset  
Ruotsalaiset yhtiöt  
Overseas Telecom AB, 556528-9138, Tukholma 65 1 180 575 325 321 198 198
Lokomo Systems AB, 556580-3326, Tukholma 44 734 241 1 1 0 0
Telefos AB, 556523-6865, Tukholma 26 2 560 439 1 0 0 0
SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre AB, 556595-
2925, Tukholma 

20 400 4 4 1 1

Muut toimivat, lepäävät ja myydyt yhtiöt  0 0 0 0
Ruotsin ulkopuoliset yhtiöt  
OAO Telecominvest, Pietari 26 4 262 165 3 423 2 446 700 700
Muut toimivat, lepäävät ja myydyt yhtiöt  0 59 0 75
Emoyhtiö yhteensä  899 974
 
Tytäryhtiöiden omistukset  
Ruotsalaiset yhtiöt  
Svenska UMTS-nät AB, 556606-7996, Tukholma (yhteisyritys) 50 501 000 84 204 500 500
SmartTrust AB, 556179-5161, Tukholma 30 70 991 460 22 0 18 0
Muut toimivat, lepäävät ja myydyt yhtiöt  0 0 0 0
Ruotsin ulkopuoliset yhtiöt  
AS Sertifitseerimiskeskus, 10747013, Tallinna 50 16 6 7 6 18
SIA Lattelecom, 00030527, Riika 49 71 581 000 964 876 1 650 1 428
Kiinteistö Oy Pietarsaaren Isokatu 8, 0181832-2, Pietarsaari 48 12 851 3 0 7 8
Turkcell Holding A.S., 430991-378573, Istanbul 47 214 871 670 7 084 6 974 2 136 1 850
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., 304844-252426, Istanbul 13 292 485 209 14 101 12 720 1 371 1 188
OAO MegaFon, 7812014560, Moskova 36 2 207 234 13 492 9 432 470 422
AUCS Communications Services v.o.f., 34097149, Hoofddorp 33 – 21 12 0 0
Johtotieto Oy, 0875145-8, Helsinki 33 170 3 1 0 0
Operators Clearing House A/S, 18936909, Kööpenhamina 33 1 333 7 7 5 5
Voicecom OÜ, 10348566, Tallinna 26 – 1 1 1 1
SCF Huolto Oy, 1892276-7, Loimaa 20 20 1 0 0 0
Muut toimivat, lepäävät ja myydyt yhtiöt  0 0 0 0
Yhteensä 39 543 33 065

 
Osuus äänioikeudesta Overseas Telecom AB:ssä on 42 prosenttia. OAO Telecominvest omistaa lisäksi 31 prosenttia OAO MegaFonin osakkeista. 
Turkcell Holding A.S. omistaa 51 prosenttia Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S:n osakkeista. 

Emoyhtiön omistukset vertailuvuonna rivillä ”Muut toimivat, lepäävät ja myydyt yhtiöt” (tasearvo konsernissa 59 milj. kruunua, emoyhtiön kirjan-
pitoarvo 75 milj. kruunua) liittyvät ComHouse AS -yhtiöön, josta tuli tytäryhtiö vuonna 2008. 
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Muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset 
 

Hankintameno / käypä 
arvo konsernitaseessa 

Tasearvo kussakin 
emoyhtiössä 

2008 2007 2008 2007 Yhtiö, 
yritystunnus, rekisteröintipaikka 

Omistus-
osuus (%)

Osakkeiden 
määrä MSEK 

Emoyhtiön omistukset   
Ruotsalaiset yhtiöt  
Slottsbacken Fund Two KB, 969660-9875, Tukholma 18 – 7 6 7 6
Lindholmen Science Park AB, 556568-6366, Göteborg 10 90 2 0 2 0
Ullna Golf AB, 556042-8095, Österåker 1 3 500 1 1 1 1
Muut toimivat, lepäävät ja myydyt yhtiöt  0 1 0 1
Ruotsin ulkopuoliset yhtiöt  
Digital Telecommunications Phils., Inc., 000-449-918-000, Quezon City 9 600 000 000 96 173 96 173
Birdstep Technology ASA, 977037093, Oslo 2 1 722 594 3 22 3 22
Vision Extension L.P., LP180, Saint Helier, Jersey 2 – 1 1 1 1
Muut toimivat, lepäävät ja myydyt yhtiöt  0 0 0 0
Emoyhtiö yhteensä  110 204
 
Tytäryhtiöiden omistukset 

 

Ruotsalaiset yhtiöt  
Muut toimivat, lepäävät ja myydyt yhtiöt 0 0 0 0 0
Ruotsin ulkopuoliset yhtiöt  
Telecom Development Company Afghanistan B.V., 34183985, Amsterdam 12 1,225 225 187 225 187
Magma Venture Capital I Annex Fund, L.P., Cayman Islands 7 – 1 – 1 –
Magma Venture Capital I, L.P., Cayman Islands 7 – 24 19 24 19
Oy Merinova Ab, 0778620-2, Vaasa 6 800 0 1 0 1
Vierumäki Golf Village Oy, 1927979-3, Helsinki 5 0 15 10 15 10
Diamondhead Ventures, L.P., 3145188, Menlo Park, CA 4 – 6 5 6 5
Santapark Oy, 1095079-8, Rovaniemi 3 10 000 2 2 2 2
Helsinki Halli Oy, 1016235-3, Helsinki 1 42 5 4 5 4
Intellect Capital Ventures, L.L.C., 3173982, Los Angeles, CA 0 – 33 13 33 13
Digital Media & Communications II L.P., 3037042, Boston, MA 0 – 7 6 7 6
Asunto Oy Helsingin Oskar, 0881553-8, Helsinki 0 280 0 1 0 1
Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, 0816425-3, Turku 0 1 1 1 1 1
Omistukset muissa kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöissä Suomessa – – 28 23 28 23
Omistukset muissa paikallisissa puhelinyhtiöissä jne. Suomessa – – 5 7 5 7
Muut toimivat, lepäävät ja myydyt yhtiöt  0 12 0 12
Yhteensä  462 495

 
Emoyhtiön ja tytäryhtiöiden omistukset vertailuvuonna rivillä ”Muut toimivat, lepäävät ja myydyt yhtiöt” (tasearvo konsernissa 13 milj. kruunua, 
vastaavan emoyhtiön kirjanpitoarvo 13 milj. kruunua) liittyvät vuonna 2008 myytyihin OMX AB- ja iVision AS -yhtiöihin. 
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Emoyhtiön tuloslaskelma 

 

MSEK Liitetieto 2008 2007

Liikevaihto 2 16 132 17 809

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut 3 -13 354 -10 725

Bruttokate 2 778 7 084

Myynnin ja markkinoinnin kulut 3 -154 -213

Hallinnon kulut 3 -753 -448

Tutkimus- ja tuotekehityskulut 3 -439 -377

Liiketoiminnan muut tuotot 4 20 606 578

Liiketoiminnan muut kulut 4 -341 -320

Liiketulos 21 697 6 304

Rahoitustuotot ja -kulut 7 -3 417 17 541

Tulos rahoituserien jälkeen 18 280 23 845

Tilinpäätössiirrot 8 12 037 -2 586

Tulos ennen veroja 30 317 21 259

Tuloverot 8 -11 -1 258

Nettotulos 30 306 20 001

Tammikuu–joulukuu
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Emoyhtiön tase 

 

MSEK Liitetieto 2008 2007

Vastaavaa
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 9 1 257 1 235

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10 5 090 18 654

Laskennalliset verosaamiset 8 311 235

Muut pitkäaikaiset varat 11 164 194 122 345

Pitkäaikaiset varat yhteensä 170 852 142 469

Vaihto-omaisuus 12 6 1

Myyntisaamiset ja muut saamiset 13 34 038 37 176

Lyhytaikaiset sijoitukset 14 4 730 1 611

Käteisvarat ja pankkitilit 14 1 472 1 179

Lyhytaikaiset varat yhteensä 40 246 39 967

Vastaavaa yhteensä 211 098 182 436

Vastattavaa
Sidottu oma pääoma

Osakepääoma 14 369 14 369

Muut rahastot 1 858 3 796

Vapaa oma pääoma

Kertyneet voittovarat 28 484 24 847

Nettotulos 30 306 20 001

Oma pääoma 75 017 63 013

Tilinpäätössiirtojen kertymä 8 8 024 20 061

Eläke- ja työsopimusvaraukset 16 551 538

Muut varaukset 17 157 406

Varaukset yhteensä 708 944

Korollinen vieras pääoma

Pitkäaikaiset lainat 18 52 629 38 305

Lyhytaikaiset lainat 18 70 335 52 695

Koroton vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma 19 620 814

Lyhytaikaiset verovelat – 752

Lyhytaikaiset varaukset, ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 20 3 765 5 852

Vieras pääoma yhteensä 127 349 98 418

Vastattavaa yhteensä 211 098 182 436

Ehdolliset varat 24 – –

Takaukset 24 5 489 4 669

Annetut pantit 24 – 1

31.12.
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Emoyhtiön kassavirtalaskelma 

 

MSEK Liitetieto 2008 2007

Nettotulos 30 306 20 001

Oikaisut:

Poistot ja arvonalennukset 1 756 3 295

Käyttöomaisuuden myyntivoitot, -tappiot ja romutukset -21 221 89

Eläke- ja muut varaukset -499 -1 173

Rahoituserät 1 357 777

Konserniavustukset ja tilinpäätössiirrot -12 037 2 585

Tuloverot -1 029 -2 182

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta -1 367 23 392

Korottomien saamisten lisäys (–), vähennys (+) 1 715 903

Vaihto-omaisuuden lisäys (–), vähennys (+) -5 6

Korottomien velkojen lisäys (+), vähennys (–) -2 062 -559

Käyttöpääoman muutos  -352 350

Liiketoiminnan kassavirta -1 719 23 742

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyvödykkeisiin -1 651 -3 074

Investoinnit osakkeisiin ja osuuksiin -3 591 -10 673

Aineettomien ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot – -228

Myönnetyt lainat ja muut vastaavat sijoitukset 10 354 -2 912

Eläkesäätiöltä saadut korvaukset 500 950

Lyhytaikaisten korollisten saamisten nettomuutos 118 111

Investointien kassavirta  5 730 -15 826

Kassavirta ennen rahoitusta 4 011 7 916

Osingot -17 962 -28 290

Konserniavustukset ja saadut osingot 2 148 -1 091

Pitkäaikaisten lainojen nostot 11 430 16 460

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 231 -777

Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos 5 016 979

Rahoituksen kassavirta -599 -12 718

Kassavarojen muutos 3 412 -4 803

Kassavarat kauden alussa 2 790 7 593

Kassavarojen muutos 3 412 -4 803

Kassavarat kauden lopussa 14 6 202 2 790

Saadut korot 6 091 3 517

Maksetut korot -9 430 -5 408

Saadut osingot 231 16 841

Maksetut tuloverot -751 -2 600

Tammikuu–joulukuu
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Emoyhtiön oman pääoman muutokset 

 

MSEK
Liite-
tieto

Osake-
pääoma Vararahasto

Uudelleenar-
vostusrahasto

Vapaa oma 
pääoma Oma pääoma

Oma pääoma 31.12.2006 14 369 1 855 2 443 52 595 71 262
Aineellisten hyödykkeiden arvonkorotusten 
poistot

15 – – -502 502 –

Rahoitusinstrumenttien arvostaminen 
käypään arvoon

15 – – – 40 40

Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotto- ja 
kuluerät

– – -502 542 40

Nettotulos – – – 20 001 20 001

Kokonaistulos – – -502 20 543 20 041

Osingonjako – – – -28 290 -28 290

Oma pääoma 31.12.2007 14 369 1 855 1 941 44 848 63 013
Aineellisten hyödykkeiden arvonkorotusten 
poistot ja myynti

15 – – -1 938 1 938 –

Rahoitusinstrumenttien arvostaminen 
käypään arvoon

15 – – – -340 -340

Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotto- ja 
kuluerät

– – -1 938 1 598 -340

Nettotulos – – – 30 306 30 306

Kokonaistulos – – -1 938 31 904 29 966

Osingonjako – – – -17 962 -17 962

Oma pääoma 31.12.2008 14 369 1 855 3 58 790 75 017  
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Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 

Liitetieto 1 (Emoyhtiö) 
Laadintaperiaatteet 

Yleistä 
Emoyhtiö TeliaSonera AB:n tilinpäätös on laadittu Ruotsin tilinpää-
töslain, muiden Ruotsin lakien sekä Ruotsin tilinpäätösasioiden 
neuvoston juridisten yhteisöjen tilinpäätöksiä koskevan standardin 
2.2 ja neuvoston muiden lausuntojen mukaisesti. Kirjanpitoneuvos-
ton suosituksen mukaisesti TeliaSonera on soveltanut RFR 2.2 
-standardia ennen sen voimaantuloa. Standardi koskee ruotsalaisia 
yhtiöitä, joiden osakkeet on tilinpäätöspäivänä noteerattu ruotsalai-
sessa arvopaperipörssissä tai valtuutetussa osakemarkkinapaikas-
sa. Tällaisten yhtiöiden konsernitilinpäätösten on oltava EU:n kan-

sainvälisiä tilinpäätösstandardeja koskevien säännösten mukaisia, ja 
samalla yhtiöiden on erillisissä tilinpäätöksissään noudatettava 
Ruotsin kirjanpitolakia. Standardissa RFR 2.2 todetaan, että pörssi-
noteerattujen emoyhtiöiden pitäisi pääsääntöisesti käyttää IFRS-
standardeja, ja siinä eritellään lainsäännösten sekä kirjanpidon ja 
verotuksen välisen yhteyden aiheuttamat poikkeukset ja lisäykset 
Ruotsissa. 

Arvostusperiaatteet ja merkittävät laskentaperiaatteet 
TeliaSonera käyttää konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 4 kuvattuja 
arvostus- ja laskentaperiaatteita seuraavin poikkeuksin. 

 

 
 
Tilinpäätöserä Liitetieto Kirjanpidollinen käsittely 
Liikearvo 6, 9 Liikearvo poistetaan tasapoistoin enintään viidessä vuodessa. 
Konserniavustukset, verottamattomat varaukset ja 
tilinpäätössiirrot 

7, 8 Tytäryhtiöiltä saadut nettomääräiset konserniavustukset käsitellään saatuina osinkoina, kun taas 
nettomääräiset annetut konserniavustukset vähennetään suoraan omasta pääomasta veroilla vähen-
nettynä. 

Vieraan pääoman menot 7, 9, 10 Vieraan pääoman menoja, jotka johtuvat välittömästi omaisuuserän hankkimisesta, rakentamisesta tai 
valmistamisesta, ei aktivoida osana hyödykkeen hankintamenoa. 

Sijoitukset tytär- ja osakkuusyhtiöihin 7, 11 Sijoitukset tytär- ja osakkuusyhtiöihin kirjataan mahdollisella arvonalennuksella vähennettyyn hankin-
tamenoon. Saadut osingot kirjataan tuloslaskelmaan. 

Eläkkeisiin ja työsopimuksiin liittyvät varaukset 7, 16 Eläkevastuut ja eläkekulut luokitellaan Ruotsin auktorisoitujen tilintarkastajien yhdistyksen suosituksen 
nro 4 (RedR 4) mukaisesti. 

Vuokrasopimukset 23 Kaikki vuokrasopimukset on kirjattu muiksi vuokrasopimuksiksi (ns. käyttöleasing). 
 

 

Määrät ja päivämäärät 
Ellei muuta ole mainittu, kaikki summat on esitetty miljoonissa Ruot-
sin kruunuissa (milj. kruunua) tai muussa määritetyssä valuutassa, ja 
ne perustuvat tuloslaskelman, kassavirtalaskelman ja taseen osalta 
kahdentoista kuukauden tilikauteen, joka päättyi 31.12. 

Äskettäin julkistetut tilinpäätösstandardit 
TeliaSonera AB:n kannalta olennaisia tietoja on konsernitilinpäätök-
sen liitetiedossa 1. 

Keskeisimmät arviointiin liittyvät epävarmuustekijät 
TeliaSonera AB:n kannalta olennaisia tietoja on esitetty konsernitilin-
päätöksen liitetiedossa 2. 

Liitetieto 2 (Emoyhtiö) 
Liikevaihto 

Liikevaihto jakautui asiakkaiden sijaintipaikan mukaan talousalueittain 
seuraavasti: 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu
MSEK 2008 2007
Euroopan talousalue (ETA) 16 129 17 807

josta Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiot 16 119 17 804
josta Ruotsin osuus 16 051 17 676

Muu Eurooppa 3 2
Yhteensä 16 132 17 809

 

Liikevaihto jakautuu eri tuoteryhmien kesken seuraavasti: 
 

 
 

Tammikuu–joulukuu
MSEK 2008 2007
Kiinteän verkon puhepalvelut 9 263 9 892
Internet 3 183 3 000
Verkkokapasiteetti 2 204 3 348
Dataviestintä 865 957
Muut 617 612
Yhteensä 16 132 17 809

 
Laskutettua mainosveroa ei ollut vuosina 2008 ja 2007. 

Liitetieto 3 (Emoyhtiö) 
Liiketoiminnan kulut kululajeittain 

Tuloslaskelmassa liiketoiminnan kulut esitetään toiminnoittain jaettu-
na myytyjä suoritteita vastaaviin kuluihin, tuotannon ja markkinoinnin 
kuluihin, hallinnon kuluihin sekä tutkimus- ja tuotekehityskuluihin. 
Liiketoiminnan kulut jakautuivat kululajeittain seuraavasti: 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu 
MSEK 2008 2007
Ostetut tavarat 31 103
Yhteenliittämis- ja verkkovierailukulut 1 388 1 630
Muut verkkokulut 7 326 3 345
Vaihto-omaisuuden muutos 10 6
Henkilöstökulut (ks. myös liitetieto 26) 2 064 1 419
Vuokra- ja leasingkulut 455 493
Konsultointipalvelut 203 373
IT-kulut 1 509 1 084
Muut kulut 0 297
Poistot ja arvonalennukset (ks. myös liitetieto 6) 1 714 3 013
Yhteensä 14 700 11 763
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Liitetieto 4 (Emoyhtiö) 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut jakautuivat seuraavasti: 
 

 
 

Tammikuu–joulukuu 
MSEK 2008 2007
Liiketoiminnan muut tuotot 
Myyntivoitot 20 483 2
Valuuttakurssivoitot 116 118
Myydyt patentit, provisiot jne. 0 48
Palautuneet luottotappiot, ostovelkojen pe-
ruuntuminen 

0 372

Saadut vahingonkorvaukset 7 38
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 20 606 578
Liiketoiminnan muut kulut 
Myyntitappiot -5 -12
Valuuttakurssitappiot -90 -91
Uudelleenjärjestelykulut -181 -19
Arvonalentumistappiot -32 -180
Maksetut vahingonkorvaukset -33 -18
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -341 -320
Nettovaikutus tulokseen 20 265 258

josta kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin 
johdannaisiin liittyvät valuuttakurssivoitot, 
netto 

40 33

 
Vuoden 2008 myyntivoitot liittyvät TeliaSoneran tytäryhtiölle Skanova 
Access AB:lle siirrettyyn omaisuuteen (ks. myös liitetieto 10, ”Aineel-
liset käyttöomaisuushyödykkeet”). Ostovelkojen peruuntuminen 
vuonna 2007 sisältää 372 milj. kruunun suuruisen vähennyksen, joka 
liittyy aiemmin perityistä yhteenliittämismaksuista tuomioistuinten 
antamiin päätöksiin. 

Liitetieto 5 (Emoyhtiö) 
Liiketoimet lähipiirin kanssa 

Yleistä 
Liiketoimissa konserniyhtiöiden sekä osakkuus- ja yhteisyritysten 
kanssa noudatetaan tavanomaisia kaupallisia ehtoja. 

Tytäryhtiöt 
Vuosina 2008 ja 2007 myynti tytäryhtiöille oli yhteensä 12 644 ja 
12 811 milj. kruunua ja ostot tytäryhtiöiltä yhteensä 7 383 ja 
1  221 milj. kruunua. 

Eläkesäätiö 
Telian eläkesäätiöllä oli 31.12.2008 hallussaan 1 393 189 Te-
liaSoneran osaketta, joka vastaa 0,03:a prosenttia äänivallasta. 
TeliaSonera AB:n osuus säätiön varoista on 69 prosenttia. Tietoa 
liiketoimista sekä saatavista ja veloista on esitetty liitetiedossa 16, 
”Eläke- ja työsopimusvaraukset”. 

Sitoumukset lähipiirin puolesta 
TeliaSonera AB:llä on tiettyjä tytäryhtiöiden ja osakkuus- ja yhteisyri-
tysten puolesta annettuja sitoumuksia. Katso liitetieto 24, ”Ehdolliset 
erät, muut sopimusvelvoitteet ja riita-asiat”. 

Muut liiketoimet 
Eräitä muita lähipiirin kanssa tehtyjä liiketoimia on kuvattu konserniti-
linpäätöksen liitetiedossa 10. 

Liitetieto 6 (Emoyhtiö) 
Poistot ja arvonalennukset 

Aineettomien ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistot ja 
arvonalennukset jakautuivat toimintojen ja muiden liiketoiminnan 
kulujen mukaan seuraavasti: 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu
MSEK, paitsi osuus liikevaihdosta 2008 2007
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut 1 645 2 956
Hallinnon kulut 69 57
Muut toiminnot 1 714 3 013
Liiketoiminnan muut kulut 32 180
Yhteensä 1 746 3 193

Osuus liikevaihdosta (%) 10,8 17,9

 
Poistot ja arvonalennukset jakautuivat hyödykeryhmittäin seuraavasti: 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu
MSEK 2008 2007
Liikearvo 23 23
Muut aineettomat hyödykkeet 384 320
Kiinteät verkot 1 316 2 814
Muut koneet ja laitteet 23 36
Yhteensä 1 746 3 193

 
Liikearvo poistetaan tasapoistoin viiden vuoden aikana. Muista talou-
dellisista pitoajoista ks. konsernitilinpäätöksen liitetieto 11. Ruotsin 
verolain sallimat suunnitelman ylittävät poistot esitetään verottamat-
tomina varauksina ja tilinpäätössiirtoina (ks. vastaava kohta liitetie-
dosta 8, ”Tuloverot”). 

Liitetieto 7 (Emoyhtiö) 
Rahoitustuotot ja -kulut 

Rahoitustuotot ja -kulut jakautuvat seuraavasti: 
 

 
 

    Tammikuu–joulukuu
MSEK 2008 2007
Tuotot tytäryhtiöosakkeista 
Osingot jne. 231 15 408
Myyntivoitot ja -tappiot, netto 22 46
Arvonalennukset -4 –
Konserniavustukset, saatujen nettomäärä 1 031 2 991
Yhteensä 1 280 18 445
Tuotot osakkuusyhtiöosakkeista 
Osingot jne. 0 1 432
Myyntivoitot ja -tappiot, netto 2 83
Arvonalennukset -12 -113
Yhteensä -10 1 402
Tuotot muusta sijoitustoiminnasta 
Myyntivoitot ja -tappiot, netto 1 32
Yhteensä 1 32
Muut rahoitustuotot 
Korot konserniyhtiöiltä 1 432 976
Muut korkotuotot 649 234
Valuuttakurssivoitot 9 4
Yhteensä 2 090 1 214
Muut rahoituskulut 
Korot konserniyhtiöille -2 622 -1 921
Muut korkokulut -3 073 -1 567
Eläkevarausten korkokomponentti -31 -24
Valuuttakurssitappiot -1 052 -40
Yhteensä -6 778 -3 552
Nettovaikutus tulokseen -3 417 17 541
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Vuoden 2008 muut korkotuotot sisältävät 290 milj. euron suuruisen 
viivästyskoron, joka liittyy tuomioistuinten päätöksiin aiemmin perityis-
tä yhteenliittämismaksuista. Tytäryhtiöistä saadut osingot vuodelta 
2007 sisälsivät 14 998 milj. kruunun suuruiset kertaluonteiset trans-

aktiot. Tietoja konserniavustuksista on liitetiedon 8, ”Tuloverot”, 
kohdassa ”Tilinpäätössiirrot ja konserniavustukset”. Katso myös 
kuvaus eläkevarausten korkokomponentista liitetiedossa 16, ”Eläke- 
ja työsopimusvaraukset”. 

 
Seuraavassa on eritelty muut korkokulut, valuuttakurssimuutosten aiheuttamat nettovoitot ja -tappiot sekä muut korkotuotot, jotka liittyvät suojaus-
toimiin, sekä lainasaatavat ja vieras pääoma. 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu 
 2008 2007 2008 2007 2008 2007
 
MSEK Muut korkokulut 

Valuuttakurssivoitot ja  
-tappiot nettomääräisinä Muut korkotuotot

Käypää arvoa suojaavat johdannaiset -173 -57 2 047 272 – –
Kassavirtaa suojaavat johdannaiset -211 -17 -75 145 – –
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset -2 97 3 857 123 – –
Eräpäivään saakka pidettävät sijoitukset – – – – – 5
Lainat ja saamiset – – -2 538 – 630 210
Käyvän arvon suojaamiseksi lainattu vieras pääoma -572 -525 -2 047 -272 – –
Rahoitusvelat ja muu vieras pääoma  -2 083 -1 061 -2 287 -304 – –
Muut -32 -4 – -0 19 19
Yhteensä -3 073 -1 567 -1 043 -36 649 234

 
Rahoitusvelat sisältävät sekä suojaustarkoituksessa otettuja että suojaamattomia eriä. 

 
 

Liitetieto 8 (Emoyhtiö) 
Tuloverot 

Verokulut 
Tulos ennen veroja oli 30 317 milj. kruunua vuonna 2007 (21 259 
milj. kruunua vuonna 2008). Verokulut koostuivat seuraavista eristä: 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu
MSEK 2008 2007
Tuloslaskelmaan kirjatut veroerät 
Tilikauteen liittyvät tilikauden verokulut 0 -2 539
Liikaa tai liian vähän maksetut tilikauden vero-
kulut aiempina vuosina 

0 2

Tilikauden aikana syntyneet tai peruutetut 
laskennalliset verokulut 

-11 1 279

Tuloslaskelmaan kirjatut verokulut yhteensä -11 -1 258
Suoraan omaan pääomaan kirjatut veroerät 
Laskennalliset verotulot (+) / verokulut (–) 87 -14
Suoraan omaan pääomaan kirjatut verotulot 
(+) / verokulut (–) yhteensä 

87 -14

 
Ruotsalaisen nimellisverokannan ja efektiivisen verokannan välinen 
ero muodostuu seuraavista eristä: 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu
Prosenttia 2008 2007
Ruotsin tuloverokanta 28,0 28,0
Liikaa tai liian vähän maksetut tilikauden vero-
kulut aiempina vuosina 0,0 0,0
Verokannan muutoksen vaikutus laskennallisiin 
verokuluihin 0,0 –
Vähennyskelvottomat kulut 0,3 0,4
Verovapaa tulo -28,3 -22,5
Tuloslaskelman efektiivinen veroprosentti 0,0 5,9
Suoraan omaan pääomaan kirjatut verot -0,3 0,1
Efektiivinen verokanta -0,3 6,0

 
Vuoden 2008 verovapaa tulo liittyy lähinnä TeliaSoneran tytäryhtiölle 
Skanova Access AB:lle (Skanova Access) siirrettyyn omaisuuteen. 
Siirto tehtiin markkinahintaan vastineeksi Skanova Accessin liikkeel-
le laskemista uusista osakkeista. Verotuksen näkökulmasta omai-
suus siirrettiin kuitenkin verotusarvoon ja vastasuoritus katsottiin Te-
liaSonera AB:ssä verovapaaksi tuloksi. Vuonna 2007 verovapaat 

tuotot koostuivat pääasiassa tytär- ja osakkuus-yhtiöiltä saaduista 
osingoista. Ruotsin valtiopäivät hyväksyi joulukuussa 2008 muutok-
sia verolakiin. Muun muassa Ruotsin yritysverokantaa alennettiin 
28,0 prosentista 26,3 prosenttiin 1.1.2009 alkaen. Tämän vuoksi 
laskennalliset verosaamiset laskettiin uudelleen, minkä seurauksena 
laskennalliset nettoverokulut olivat 15 milj. kruunua vuonna 2008. 

Verosaamiset ja -velat 
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutokset koostuivat 
seuraavista eristä: 

 

 
 

    31.12 
MSEK 2008 2007
Laskennalliset verosaamiset 
Kirjanpitoarvo kauden alussa 235 307
Tuloslaskelmaan kirjattu muutos -11 -58
Kirjattu suoraan omaan pääomaan 87 -14
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 311 235
Laskennalliset verovelat 
Kirjanpitoarvo kauden alussa – 1 337
Tuloslaskelmaan kirjattu muutos – -1 337
Kirjanpitoarvo kauden lopussa – –

 
Väliaikaiset erot, joihin laskennalliset verosaamiset ja -velat perustu-
vat, koostuvat seuraavista eristä: 

 

 
 

    31.12 
MSEK 2008 2007
Laskennalliset verosaamiset 
Muiden pitkäaikaisten varojen käyvän arvon 
oikaisut 87 0
Verotuksessa lykätyt kuluvaraukset 224 235
Laskennalliset verosaamiset yhteensä 311 235
Laskennalliset verovelat yhteensä – –
Laskennalliset verosaamiset, netto 311 235

 
Vuosina 2008 ja 2007 ei kertynyt sellaisia verotuksessa vähennys-
kelpoisia tappioita, joita voitaisiin käyttää rajoittamattomana aikana, 
eikä kirjaamattomia laskennallisia verosaamisia. Tilinpäätössiirtojen 
kertymään liittyvä kirjaamaton laskennallinen verovelka oli 2 110 
milj. kruunua vuonna 2008 ja 5 617 milj. kruunua vuonna 2007. 
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Tilinpäätössiirrot ja konserniavustukset 
Taseessa oleva tilinpäätössiirtojen kertymä jakautui seuraavasti: 

 

 
 

    31.12 
MSEK 2008 2007
Tuloksentasausvaraukset 5 625 7 281
Kumulatiiviset ylimääräiset poistot 2 399 12 780
Yhteensä 8 024 20 061

 
Ylimääräiset poistot muuttuivat seuraavasti: 

 

 31.12 

 2008 2007 

 
MSEK 

Aineettomat 
hyödykkeet Televerkko

Aineettomat
hyödykkeet Televerkko

Kauden alussa 108 12 672 134 13 083
Purut 35 -10 416 -26 -411
Kauden lopussa 143 2 256 108 12 672

 
Tuloslaskelmaan kirjattiin seuraavat tilinpäätössiirrot: 
 

 
 

Tammikuu–joulukuu
MSEK 2008 2007
Tuloksentasausvarausten muutos 1 656 -3 022
Kumulatiivisten ylimääräisten poistojen muutos 10 381 437
Nettovaikutus tulokseen 12 037 -2 585

 
Tietyissä tapauksissa on mahdollista siirtää voittoja konserniin 
kuuluvien ruotsalaisten yhtiöiden välillä konserniavustusten avulla. 
Annetut konserniavustukset ovat yleensä antajalleen vähennyskel-
poisia menoja ja saajalleen verotettavaa tuloa. Konserniavustukset 
olivat: 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu
MSEK 2008 2007
Konserniavustukset ennen veroja, saatu netto-
määrä (kirjattu tuotoksi) 

1 031 2 991

 

Liitetieto 9 (Emoyhtiö) 
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 

Seuraavassa on esitetty kirjanpitoarvon jakautuminen ja muutokset: 
 

 
 

31.12 
 2008 2007 2008 2007
 
MSEK 

 
Liikearvo 

Muut aineettomat 
hyödykkeet 

Kertynyt hankintahinta 114 114 3 447 3 019
Kertyneet poistot -103 -80 -1 665 -1 359
Kertyneet arvonalennukset – – -536 -459
Tasearvo 11 34 1 246 1 201

josta keskeneräisiä investointe-
ja – – 415 544

Kirjanpitoarvo kauden alussa 34 54 1 201 391
Investoinnit ja yritysostot – 3 368 1 130
Saadut avustukset – – -3 –
Uudelleenluokittelu – – 64 –
Tilikauden poistot -23 -23 -306 -185
Tilikauden arvonalennukset – – -78 -135
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 11 34 1 246 1 201

 
Tytäryhtiöiltä hankitut muut aineettomat hyödykkeet on siirretty 
bruttotasearvolla. 

Muiden aineettomien hyödykkeiden tasearvo jakautui seuraavas-
ti: 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Aktivoidut kehittämiskulut 825 597
Lisenssit, sopimukset, patentit jne. 6 60
Keskeneräiset investoinnit 415 544
Kirjanpitoarvo yhteensä 1 246 1 201

 
Aktivoidut kehittämiskulut ja keskeneräiset investoinnit liittyvät lähin-
nä hallinnon tietoteknisiin tukijärjestelmiin. 

Liitetieto 10 (Emoyhtiö) 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 

Seuraavassa on esitetty kirjanpitoarvon jakautuminen ja muutokset: 
 

 
 

31.12 
 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
 
MSEK 

Rakennukset ja 
maa-alueet Televerkko Koneet ja laitteet Yhteensä 

Kertynyt hankintahinta 442 406 40 750 72 541 695 511 41 887 73 458
Kertyneet poistot -197 -173 -35 439 -55 575 -608 -446 -36 244 -56 194
Kertyneet arvonalennukset – – -551 -546 -5 -5 -556 -551
Kertyneet arvonkorotukset – – 3 1 941 – – 3 1 941
Tasearvo 245 233 4 763 18 361 82 60 5 090 18 654

josta keskeneräisiä investointeja – – 851 1 260 – – 851 1 260
Kirjanpitoarvo kauden alussa 233 203 18 361 18 704 60 96 18 654 19 003
Investoinnit ja yritysostot 36 58 1 190 2 599 50 48 1 276 2 705
Myynnit ja romutukset – – -13 432 -149 0 -41 -13 432 -190
Saadut avustukset – – -5 – – – -5 –
Uudelleenluokittelu – -10 -59 3 -5 -7 -64 -14
Tilikauden poistot -24 -18 -1 292 -2 796 -23 -36 -1 339 -2 850
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 245 233 4 763 18 361 82 60 5 090 18 654

 
 



   TeliaSoneran vuosikertomus 2008 – Emoyhtiön tilinpäätös 

 96 

Rakennukset ja maa-alueet 
Emoyhtiön omistamille kiinteistösijoituksille ei ole vahvistettu verotus-
arvoja. 

Televerkko 
Televerkko sisältää kytkinjärjestelmiä ja oheislaitteita, siirtojärjestel-
miä, siirtovälineitä ja muunlaisia välineitä Ruotsin kiinteissä verkois-
sa. Tytäryhtiöiltä hankitut hyödykkeet on siirretty bruttotasearvolla. 
Vuonna 2008 omaisuuden siirtäminen TeliaSoneran tytäryhtiölle 
Skanova Access AB:lle pienensi nettokirjanpitoarvoa 13 427 milj. 
kruunua (kertynyt hankintakustannus 32 952 milj. kruunua, kertyneet 
poistot 21 440 milj. kruunua, kertyneet arvonalennukset 12 milj. 
kruunua ja kertyneet arvonkorotukset 1 927 milj. kruunua). 

Koneet ja laitteet 
Tytäryhtiöiltä hankitut hyödykkeet on siirretty bruttotasearvolla. 

Liitetieto 11 (Emoyhtiö) 
Muut pitkäaikaiset varat 

Osakkuusyhtiösijoitukset 
Osakkuusyhtiösijoitusten kirjanpitoarvo muuttui seuraavasti: 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Kirjanpitoarvo kauden alussa 974 1 085
Osakeannit ja pääomasijoitukset 6 4
Arvonalennukset -6 -108
Myynnit – -7
Uudelleenluokittelu -75 –
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 899 974

 

Muut osakeomistukset 
Yhtiön muiden osakeomistusten yhteenlaskettu kirjanpitoarvo muuttui 
seuraavasti: 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Kirjanpitoarvo kauden alussa 204 172
Yritysostot 2 27
Käyvän arvon muutokset -97 5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 109 204

 

Muu pitkäaikaiset rahoitusvarat 
Muiden pitkäaikaisten rahoitusvarojen yhteenlaskettu kirjanpitoarvo 
muuttui seuraavasti: 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Kirjanpitoarvo kauden alussa 121 167 110 627
Hankinnat 38 707 10 059
Myynnit ja romutukset -330 -13
Arvonalennukset -83 -4
Käyvän arvon muutokset 3 725 498
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 163 186 121 167

 

Muut rahoitusvarat ryhmittäin 
Muiden rahoitusvarojen tasearvo ja käypä arvo olivat seuraavat: 

 

 
 

31.12 

 2008 2007 

MSEK Tasearvo Käypä arvo Tasearvo Käypä arvo
Muut myytävissä olevat osakeomistukset 102 102 196 196
Muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät osakeomistukset 8 8 8 8
Lainat ja saamiset  1 1 5 5
Käypää arvoa suojaavat koronvaihtosopimukset 691 691 39 39
Kassavirtaa suojaavat koronvaihtosopimukset – – 9 9
Kassavirtaa suojaavat valuuttojen väliset koronvaihtosopimukset 462 462 35 35
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät koronvaihtosopimukset ja valuuttojen väliset koron-
vaihtosopimukset 3 173 3 173 480 480
Välisumma (ks. liitetieto 21, "Rahoitusvarat ja -velat ryhmittäin", ja liitetieto 22, 
"Luottoriski")/Käypä arvo yhteensä 4 437 4 437 772 772
Tytäryhtiöosakkeet 158 858 120 488
Saatavat tytäryhtiöiltä – 111
Osakkuusyhtiösijoitukset 899 974
Muut rahoitusvarat yhteensä 164 194 122 345

joista korollisia 4 436 767
joista korottomia 159 758 121 578

 
 

Tytäryhtiöosakkeiden tasearvon nousu liittyy lähinnä apporttisuorituk-
sena TeliaSoneran tytäryhtiön Skanova Access AB:n liikkeeseen 
laskemista uusista osakkeista toteutettuun 34 000 milj. kruunun 
pääomasijoitukseen. Lainojen ja saamisten, mukaan lukien saamiset 
osakkuusyhtiöiltä, käypä arvo perustuu tilinpäätöshetken markkina-
koroilla diskontattuihin tuleviin kassavirtoihin. 31.12.2008 lainojen ja 
saamisten sopimuksen mukaisella kassavirralla oli seuraavat erään-
tymisajat: 

 

 
Arvoitu eräpäivä, 
MSEK 2010–2013 Myöhemmin Yhteensä
Lainat ja saamiset – 1 1

 
Lisätietoja rahoitusinstrumenteista ryhmittäin ja riskeistä on liitetie-
doissa 21, ”Rahoitusvarat ja -velat ryhmittäin”, ja 22, ”Rahoitusriskien 
hallinta”. Osakeomistukset ja osuudet tytäryhtiöissä on eritelty liitetie-
dossa 28, ”Erittely osakeomistuksista ja osuuksista”, kun taas tiedot 
osakkuusyhtiöistä ja muista oman pääoman ehtoisista sijoituksista 
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käyvät ilmi konsernitilinpäätöksen liitetiedosta 35. Tytäryhtiöiltä ole-
viin saamisiin sovelletaan tavanomaisia kaupallisia ehtoja. 

Liitetieto 12 (Emoyhtiö) 
Vaihto-omaisuus 

Vaihto-omaisuuden osalta ei tarvittu epäkuranttiuskirjauksia vuosina 
2008 ja 2007. Tasearvo koski varusteita ja tarvikkeita ja oli 6 milj. 
kruunua vuonna 2008 ja 1 milj. kruunua vuonna 2007. 

Liitetieto 13 (Emoyhtiö) 
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saa-
miset 

Myyntisaamisten ja muiden saamisten yhteenlaskettu kirjanpitoarvo 
jakautui seuraavasti: 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Myyntisaamiset 
Laskutetut saatavat 889 1 809
Luottotappiovaraus -200 -209
Myyntisaamiset yhteensä  689 1 600
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannai-
set 

1 072 141

Saatavat osakkuusyhtiöiltä  3 4
Muut lainat ja saamiset  81 145
Välisumma (ks. liitetieto 21, "Rahoitusvarat ja -
velat ryhmittäin", ja liitetieto 22, "Luottoriski") 

1 845 1 890

Saatavat tytäryhtiöiltä 31 827 34 688
josta konsernitilien saldot 27 104 26 339
josta myyntisaamiset ja muut saamiset 4 723 8 349

Muut lyhytaikaiset saamiset 213 453
Ennakkoon maksetut kulut 153 145
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset 
yhteensä 

34 038 37 176

joista korollisia 27 282 26 635
joista korottomia 6 756 10 541

 
Myyntisaamiset- sekä Lainat ja saamiset -erien tasearvot ovat käypiä 
arvoja, koska diskonttauksen vaikutus on merkityksetön. Tilinpäätös-
päivänä myyntisaamiset- sekä Lainat ja saamiset -eriin (mukaan 
luettuna saatavat osakkuusyhtiöiltä) liittyvä luottoriski jakautui maan-
tieteellisten alueiden ja asiakassegmenttien mukaan seuraavasti. 

 
 
Maantieteellinen alue 
MSEK 31.12 2008
Ruotsi 766
Muut maat 7
Kirjanpitoarvo yhteensä 773

 
 
Asiakassegmentti 
MSEK 31.12 2008
Muut operaattorit 576
Muut asiakkaat 197
Kirjanpitoarvo yhteensä 773

 
Lisätietoja rahoitusinstrumenteista ryhmittäin ja riskeistä on liitetie-
doissa 21, ”Rahoitusvarat ja -velat ryhmittäin”, ja 22, ”Rahoitusriskien 
hallinta”. Tytäryhtiöiltä oleviin saamisiin sovelletaan tavanomaisia 
kaupallisia ehtoja. 

Tilinpäätöspäivänä Myyntisaamiset- sekä Lainat ja saamiset -erien 
(mukaan luettuna saatavat osakkuusyhtiöiltä) ikäjakauma oli seuraa-
va. 

 

 
 

31.12 2008 
 
MSEK Myyntisaamiset Lainat ja saamiset
Erääntymättömät 297 16
Erääntyneet mutta ei vielä alaskir-
jatut saamiset 
Alle 30 päivää 145 –
30–180 päivää 4 –
Yli 180 päivää 243 68
Erääntyneet mutta ei vielä alaskir-
jatut, yhteensä 

392 68

Kirjanpitoarvo yhteensä 689 84
 

Saamisista, jotka ovat erääntyneet ennen tilinpäätöspäivää, ei ole 
tehty varausta, koska velan luonne ei ole olennaisesti muuttunut ja 
summia pidetään vielä perittävissä olevina. TeliaSonera AB:llä ei ole 
merkittäviä vakuuksia näille saamisille. Yli 180 päivää erääntyneet 
saamiset liittyvät pääasiassa muiden operaattoreiden kanssa teh-
tyihin sopimuksiin, jotka koskevat TeliaSoneran kiinteän verkon 
kautta kulkenutta liikennettä. Ks. kappale ”Luottoriskin hallinta” kon-
sernitilinpäätöksen liitetiedossa 28, ”Rahoitusriskien hallinta”, jossa 
kuvataan, kuinka myyntisaamisten luottotappioriskiä pyritään pienen-
tämään. 

Kokonaisluottotappiot olivat 34 milj. kruunua vuonna 2008 ja 
23 milj. kruunua vuonna 2007. Näinä vuosina ei ollut palautuneita 
luottotappioita. Luottotappiovaraus muuttui seuraavasti: 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Kauden alussa 209 181
Saamisten arvonalennusvaraukset 34 72
Käyttämättömien summien peruutukset -43 -44
Kauden lopussa 200 209

 

Liitetieto 14 (Emoyhtiö) 
Lyhytaikaiset sijoitukset, rahavarat 

Lyhytaikaiset sijoitukset 
Millään lyhytaikaisista sijoituksista 31.12.2008 tai 31.12.2007 ei ollut 
kolmea kuukautta pidempää erääntymisaikaa. 

Rahavarat 
Lyhytaikaiset sijoitukset, joiden erääntymisaika ei ylitä kolmea kuu-
kautta, on yhdistetty rahoihin ja pankkisaamisiin, ja niitä kutsutaan 
yhteisellä nimellä "rahavarat". 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Kolmen kuukauden kuluessa erääntyvät lyhyt-
aikaiset sijoitukset 4 730 1 611

josta eräpäivään pidettävät kaupalliset arvo-
paperit 

– 1 189

josta pankkitalletukset  4 730 422
Käteisvarat ja pankkitilit 1 472 1 179
Yhteensä (ks. liitetieto 21, "Rahoitusvarat ja -
velat ryhmittäin", ja liitetieto 22, "Luottoriski") 

6 202 2 790

 
Tasearvojen oletetaan olevan likimäärin käypiä arvoja, koska arvojen 
muuttumisen riski on merkityksetön. Lisätietoja rahoitusinstrumenteis-
ta ryhmittäin ja riskeistä on liitetiedoissa 21, ”Rahoitusvarat ja -velat 
ryhmittäin”, ja 22, ”Rahoitusriskien hallinta”. Liitetiedossa 24, ”Ehdolli-
set erät, muut sopimusvelvoitteet ja riita-asiat”, on tietoja pankkien 
sulkutileillä olevista varoista. 
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Liitetieto 15 (Emoyhtiö) 
Oma pääoma 

Osakepääoma ja omat osakkeet 
Ks. konsernitilipäätöksen liitetiedon 21 vastaavat kohdat. 

Arvonkorotusrahasto 
Arvonkorotusrahasto muuttui seuraavasti: 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Kirjanpitoarvo kauden alussa 1 941 2 443
Omaisuuden myynti TeliaSoneran tytäryhtiölle 
Skanova Access AB:lle 

-1 927 –

Poistot -11 -502
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 3 1 941

 

Käyvän arvon rahasto 
Käyvän arvon rahasto muuttui seuraavasti: 

 

 
 

31.12 
 2008 2007 
 
MSEK 

Arvopape-
rit

Johdannai-
set

Arvo-
paperit

Johdannai-
set

Kirjanpitoarvo kauden alussa 129 0 124 -35
Käyvän arvon nettomuutokset -98 -348 5 -13
Siirretty tuloslaskelmaan koh-
taan Korkokulut 

– 18 – 62

Verovaikutus – 87 – -14
Kirjanpitoarvo kauden lopus-
sa 

31 -243 129 0

 
Mikään siirto ei edellyttänyt hankintamenon oikaisua. 

Liitetieto 16 (Emoyhtiö) 
Eläke- ja työsopimusvaraukset 

Eläkevastuut ja eläkekulut 
TeliaSonera AB:n työntekijöiden suuri enemmistö kuuluu etuuspoh-
jaiseen eläkejärjestelmään (ITP-Tele-ohjelman piiriin), mikä tarkoit-
taa, että työntekijälle taataan eläke, joka vastaa tiettyä prosent-
tiosuutta hänen palkastaan. Eläkejärjestelmään sisältyvät pääasiassa 
vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke. Uusi maksupoh-
jainen eläkejärjestely (ITP1) otettiin käyttöön tammikuun 1. päivänä 
2007. Tämä eläkejärjestely koskee kaikkia vuonna 1979 tai myö-
hemmin syntyneitä. 

Kaikki ne eläkevastuut, jotka TeliaSonera AB otti vastuulleen 
1.7.1993 tapahtuneen yhtiöittämisen yhteydessä, ja muut emoyhtiön 
eläkevastuut on järjestetty Telian Eläkesäätiössä. Eräät sitoumukset, 
etenkin tiettyjen henkilöstö-ryhmien pääasiallisesti sopimuksiin perus-
tuvista oikeuksista jäädä eläkkeelle 55, 60 tai 63 vuoden iässä, on 
kirjattu varauksena taseeseen. 

Eläkevastuut lasketaan vuosittain tilinpäätöspäivälle. Elä-
kesitoumusten laskennassa on käytetty vakuutusmatemaattisia 
laskentaperiaatteita. 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Eläkesäätiön varoilla katetut eläkevastuut 
kauden alussa 

10 281 10 404

Muut kuin eläkesäätiön varoilla katetut eläke-
vastuut kauden alussa 

538 555

Kaikki eläkevastuut kauden alussa 10 819 10 959
Tilikauden työsuoritukseen liittyvät menot 122 109
Korkomenot, maksupolitiikan indeksointi 447 448
Maksetut etuudet -816 -849
Myydyt liiketoiminnot -69 –
Muut muutokset eläkevastuiden  
arvostuksessa 

47 -1

Etuudet työsuhteen päättyessä 52 153
Eläkesäätiön varoilla katetut eläkevastuut 
kauden lopussa 

10 051 10 281

Muut kuin eläkesäätiön varoilla katetut eläke-
vastuut kauden lopussa 

551 538

Kaikki eläkevastuut kauden lopussa 10 602 10 819
joista FPG/PRI-eläkkeiden osuus 6 025 5 985

 
Vuonna 2008 odotettavissa olevan eliniän pitenemisen johdosta 
tehtiin vakuutusmatemaattisia muutoksia, jotka kasvattivat 
eläkevastuiden nykyarvoa. ITP-eläkejärjestelmän rahastoimisvarauk-
sen laskennassa käytetyn standardikorotuksen pieneneminen kuiten-
kin kompensoi tämän kasvun. 

Eläkesäätiön varojen käypä arvo muuttui seuraavasti: 
 

 
 

31.12 
MSEK, paitsi prosenttiluvut 2008 2007
Eläkesäätiön varat kauden alussa 11 797 12 335
Todellinen tuotto -835 412
Myydyt liiketoiminnot -69 –
Maksut eläkesäätiöstä -500 -950
Eläkesäätiön varat kauden lopussa 10 393 11 797

Eläkesäätiön varojen todellinen  tuotto (%) -7,1 3,3

 
Eläkesäätiön varat jakautuivat tilinpäätöspäivänä seuraavasti: 

 

 
 

       31.12 
 2008 2007 
Varojen tyyppi MSEK Prosenttia MSEK Prosenttia
Kiinteän tuoton sijoitukset, 
käteisvarat 

7 158 68,9 7 622 64,6

Osakkeet ja muut sijoitukset 3 235 31,1 4 175 35,4
Yhteensä 10 393 100,0 11 797 100,0

josta TeliaSonera AB:n osak-
keita 

37 0,4 41 0,3

 
Eläkevastuita koskevat varaukset kirjattiin taseeseen seuraavasti: 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Eläkevastuiden nykyarvo 10 602 10 819
Eläkejärjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo -10 393 -11 797
Eläkesäätiön ylijäämä 342 1 516
Eläkevastuita koskevat varaukset 551 538
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Eläketuotot/-kulut jakaantuivat seuraavasti: 
 

 
 

Tammikuu–joulukuu
MSEK 2008 2007
Tilikauden työsuoritukseen liittyvät menot 122 109
Korkomenot, maksupolitiikan indeksointi 447 448
Vähennetään rahoituskuluiksi kirjatut korkokulut -31 -24
Eläkesäätiön varojen todellinen tuotto 835 -412
Muut muutokset eläkevastuiden arvostuksessa -22 -1
Etuudet työsuhteen päättyessä 52 153
Eläkekulut, etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 1 403 273
Eläkemaksut, etuuspohjaiset/maksupohjaiset 
eläkejärjestelyt ja muut eläkekulut 

81 62

Arviointiperusteiden muutokset 4 -19
Eläkkeisiin liittyvät sosiaalikulut ja verot 69 –
Vähennetään etuudet työsuhteen päättyessä (ml. 
eläkemaksut ja eläkkeisiin liittyvät sosiaalikulut), 
jotka on kirjattu uudelleenjärjestelykuluiksi 

-73 -189

Eläkemaksut 1 484 127
Eläkesäätiön ylijäämän vähennys (–) / lisäys (+) -1 105 -415
Eläkekulut (+) / -tulot (–) yhteensä 379 -288

josta ITP-eläkejärjestelyyn maksettuja eläke-
maksuja 

28 33

Tärkeimmät vakuutusmatemaattiset oletukset 
Eläkevastuiden ja -kulujen laskennassa on käytetty FPG/PRI:n ja 
Ruotsin Valtion Rahoitustarkastuksen asettamia vakuutusmatemaat-
tisia laskentaperiaatteita. 

Tärkein vakuutusmatemaattinen olettamus on diskonttokorko. Se 
esitetään painotettuna keskiarvona eri eläkejärjestelyille ja siitä vä-
hennetään tarvittaessa eläkejärjestelmien varojen tuotosta kannetta-
vat verot. Diskonttokorko oli 3,0 prosenttia vuonna 2008 ja 
3,2 prosenttia vuonna 2007. Velvoitteet laskettiin 31.12.2008 ja 
31.12.2007 vallinneen palkkatason perusteella. 

Säätiön varojen jakautuminen 
Ks. konsernitilipäätöksen liitetiedon 23 vastaavat kohdat. 

Tulevat maksut ja eläkkeet 
Tilanteessa 31.12.2008 eläkesäätiön varojen käypä arvo ylitti Te-
liaSonera AB:n eläkevastuiden nykyarvon. Vuonna 2009 TeliaSonera 
AB ei aio suorittaa maksuja eläkesäätiöön, paitsi jos eläkesäätiön 
varojen käypä arvo alittaa sen eläkevastuiden nykyarvon. 

TeliaSonera AB arvioi, että vuonna 2009 etuuspohjaisista eläke-
järjestelyistä maksetaan eläkkeitä 780 miljoonaa. 

 
 

Liitetieto 17 (Emoyhtiö) 
Muut varaukset 

Muiden varausten muutos oli seuraava: 
 

 
 

31.12 2008 
 
MSEK 

Ennakonpidätykset tu-
levista eläkemaksuista

Uudelleenjärjestely-
varaukset

Takuu-
varaukset

Vahingonkorvaukset 
ja oikeusjutut

Vakuutus-
varaukset Yhteensä

Kauden alussa 60 47 78 240 55 480
josta rahoitusvelat – – 78 – – 78

Kauden varaukset 3 224 3 – – 230
Käytetyt varaukset – -53 -41 – -4 -98
Varausten purku – -45 -28 – – -73
Uudelleenluokittelu – -73 – – – -73
Ajoituksen ja korkokannan vaikutukset – -2 -0 – – -2
Kauden lopussa 63 98 12 240 51 464

josta pitkävaikutteisten osuus 63 35 8 – 51 157
josta lyhytvaikutteisten osuus – 63 4 240 – 307
josta rahoitusvelkoja (ks. liitetiedos-
sa 21 esitetty ryhmittely) 

– – 12 – – 12

 
Varaukset diskontataan nykyarvoon, joka on myös niiden käypä arvo. 
Lisätietoja rahoitusinstrumenteista ryhmittäin on liitetiedoissa 21, 
”Rahoitusvarat ja -velat ryhmittäin”. Rahoitusvelkojen sopimusten 
mukaiset diskonttaamattomat kassastamaksut 31.12.2008 jakautuivat 
seuraavasti. 

 

Arvioitu eräpäivä 
MSEK 2009 2010

2011–
2013

Myö-
hem-

min Yhteensä
Tase-
arvo

Rahoitusvelat 4 4 – 7 15 12
 

Uudelleenjärjestelyvaraukset liittyvät lähinnä henkilöstövähennysten 
kuluihin. Ne liittyvät puolestaan Ruotsin liike-toimintojen säästöohjel-
miin, jotka yhtiön johto käynnisti 2005 ja 2008. Vuoden 2008 lopussa 
jäljellä olevan varauksen odotetaan tulevan käytetyksi vuoteen 2012 
mennessä. Takuuvaraukset liittyvät mahdollisia riita-asioita koskeviin 
varauksiin sekä konsernin ja osakkuusyhtiöiden yksikköjen myyntiä ja 
toiminnan lopettamista koskeviin muihin varauksiin. 

Varaukset edustavat yhtiön johdon parasta arviota velvoitteiden 
hoitamisen vaatimien rahamäärien nykyarvosta. Arviot saattavat 
vaihdella. Niihin vaikuttavat lähinnä todellisten eläkkeiden muutokset, 
muutokset, jotka koskevat sitä, kuinka monta kuukautta työntekijä 
pysyy uudelleensijoitusyksikössä ennen lähtöään, verolainsäädännön 

ja muun lainsäädännön muutokset, vuokraajien, alihankkijoiden ja 
muiden ulkopuolisten kumppaneiden kanssa käytävien neuvottelujen 
todellisten tulosten muutokset sekä tällaisten muutosten ajankohta. 
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Liitetieto 18 (Emoyhtiö) 
Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat 

Markkinaehtoiset rahoitusjärjestelyt 
Lisätietoja TeliaSonera AB:n markkinaehtoisista rahoitusjärjestelyistä 
on konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 22. 

 

Lainat ja korot 
Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat jakautuivat seuraavasti: 

 

 
 

31.12 
 2008 2007 
MSEK Tasearvo Käypä arvo Tasearvo Käypä arvo
Pitkäaikaiset lainat 
Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät lainat 49 834 51 723 38 034 38 294

josta jaksotettuun hankintamenoon kirjattujen osuus 33 211 35 100 24 178 24 438
josta käyvän arvon suojaamiseen liittyvät 16 623 16 623 13 856 13 856

Muut jaksotettuun hankintamenoon kirjatut lainat  2 400 2 400 6 6
Koronvaihtosopimukset käypään arvoon 375 375 188 188

josta suojausinstrumenteiksi määritetyt 288 288 188 188
josta kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 87 87 – –

Valuuttojen väliset koronvaihtosopimukset käypään arvoon 20 20 77 77
josta suojausinstrumenteiksi määritetyt 20 20 – –
josta kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät – – 77 77

Pitkäaikaiset velat yhteensä (ks. liitetiedossa 21 esitetty ryhmittely) 
 

52 629 54 518 38 305 38 565

Lyhytaikaiset lainat 
Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät lainat 7 323 7 333 1 444 1 440

josta arvonalennuksella vähennettyjen osuus 7 323 7 333 1 444 1 440
Muut lainat 1 419 1 419 777 775
Välisumma (ks. liitetiedossa 21 esitetty ryhmittely)/Käypä arvo yhteensä 8 742 8 752 2 221 2 215
Lainat tytäryhtiöiltä 61 593 50 474

josta konsernitilien saldot 27 105 26 339
josta muut jaksotettuun hankintamenoon kirjatut lainat 34 488 24 135

Lyhytaikaiset lainat yhteensä 70 335 52 695
 
 

Vuosina 2008 ja 2007 täysin käyttämätön pankkitilin luottolimiitti oli 
kokonaisuudessaan 1 067 milj. kruunua ja 1 053 milj. kruunua. 

Lisätietoja rahoitusinstrumenteista ryhmittäin on liitetiedoissa 21, 
”Rahoitusvarat ja -velat ryhmittäin”, ja tietoa erääntymisajoista ja 
likviditeettiriskeistä on liitetiedon 23 (”Rahoitusriskien hallinta”) koh-
dassa ”Likviditeettiriskien hallinta”. Konsernitilinpäätöksen liitetiedos-
sa 22 on tietoja vaihtosopimussalkusta ja lainojen keskimääräisistä 
koroista. Tytäryhtiöiltä otettuihin lainoihin sovelletaan tavanomaisia 
kaupallisia ehtoja. 

Liitetieto 19 (Emoyhtiö) 
Pitkäaikainen vieras pääoma 

Pitkäaikaisen vieraan pääoman kirjanpitoarvo jakautui seuraavasti: 
 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Velat tytäryhtiöille 38 160
Laajakaistaverkon rakentamiseen liittyvät 
saadut ennakkomaksut 

573 654

Muu vieras pääoma 9 –
Pitkäaikaiset velat yhteensä 620 814

 
Vuosina 2008 ja 2007 velkoja oli erääntymässä yli viiden vuoden 
kuluttua tilinpäätöshetkestä 573 milj. kruunun ja 233 milj. kruunun 
verran. 

Liitetieto 20 (Emoyhtiö) 
Lyhytaikaiset varaukset, ostovelat ja muut 
lyhytaikaiset velat 

Lyhytaikaiset varaukset, ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat jakautu-
vat seuraavasti: 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Ostovelat  1 223 2 069
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 
johdannaiset 

338 1

Lyhytaikaiset velat osakkuusyhtiöille  31 38
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut muut 
lyhytaikaiset velat   

762 934

Välisumma (ks. liitetiedossa 21 esitetty  
ryhmittely) 

2 354 3 042

Velat tytäryhtiöille 680 1,499
Muut lyhytaikaiset velat 244 451
Siirtovelat 487 860
Lyhytaikaiset varaukset, ostovelat ja muut 
lyhytaikaiset velat yhteensä 

3 765 5 852

 
Ostovelkojen ja lyhytaikaisten velkojen tasearvot ovat käypiä arvoja, 
koska diskonttauksen vaikutus on merkityksetön. Maturiteetti on 
yleensä alle 3 kuukautta. Lisätietoja rahoitusinstrumenteista ryhmit-
täin sekä likviditeettiriskeistä on liitetiedoissa 21, ”Rahoitusvarat ja -
velat ryhmittäin”, ja liitetiedon 22 (”Rahoitusriskien hallinta”) kohdassa 
”Likviditeettiriskien hallinta”. 
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Lyhytaikaiset velat koostuvat pääasiassa jaksotetuista ostoveloista ja 
jaksotetuista yhteenliittämis- ja verkkovierailumaksuista, kun taas 
Muut lyhytaikaiset velat koostuvat pääasiassa arvonlisäverosta, 
asiakkailta saaduista ennakkomaksuista sekä jaksotetuista palkka-
kustannuksista ja työnantajan sosiaaliturvamaksuista. Siirtovelat 
liittyvät pääasiassa verkkokapasiteetin käyttöveloituksiin. Kaupan-
käynnissä tytäryhtiöiden kanssa noudatetaan tavanomaisia kaupalli-
sia ehtoja. 

Liitetieto 21 (Emoyhtiö) 
Rahoitusvarat ja -velat ryhmittäin 

Seuraavassa taulukossa on esitetty eri ryhmiin kuuluvien rahoitusva-
rojen ja -velkojen tasearvot ja käyvät arvot. Tytäryhtiöihin liittyvät 
rahoitusvarat ja -velat eivät ole mukana. Mukana ei ole myöskään 
osakkuusyhtiöihin tehtyjä sijoituksia, kuten liitetiedossa 11, ”Muut 
rahoitusvarat”, on selostettu, tai eläkevastuita, kuten liitetiedossa 16, 
”Eläke- ja työsopimusvaraukset”, on selostettu. 

 

 
 

31.12 
MSEK Liitetieto 2008 2007
Rahoitusvarat  
Suojausinstrumenteiksi määritellyt 
johdannaiset 

11 1 153 83

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat rahoitusvarat 

 

Muut kuin suojausinstrumenteiksi 
määritellyt johdannaiset 

11, 13 4 245 621

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettä-
vät sijoitukset 

11 8 8

Eräpäivään saakka pidettävät sijoitukset 14 – 1 189
Lainat ja saamiset 11, 13, 14 6 976 3 355
Myytävissä olevat rahoitusvarat 11 102 196
Rahoitusvarat ryhmittäin yhteensä 12 484 5 452
Rahoitusvelat  
Suojausinstrumenteiksi määritellyt 
johdannaiset 

18 308 188

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat rahoitusvelat 

 

Muut kuin suojausinstrumenteiksi 
määritellyt johdannaiset 

18, 20 425 78

Käyvän arvon suojaamiseksi lainattu 
vieras pääoma 

18 16 623 13 856

Rahoitusvelat  17, 18, 20 46 381 29 524
Rahoitusvelat ryhmittäin yhteensä 63 737 43 646

 

Liitetieto 22 (Emoyhtiö) 
Rahoitusriskien hallinta 

Yleistä 
TeliaSonera AB:n kannalta olennaisia rahoitusriskien hallintaan 
liittyviä yleisiä tietoja on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 
28. 

Luottoriskien hallinta 
TeliaSoneran altistuminen luottoriskeille syntyy vastapuolen jättäessä 
velkansa maksamatta, ja on enintään näiden erien kirjanpitoarvon 
suuruinen (esitetty yksityiskohtaisesti asiaankuuluvassa liitetiedossa 
sekä ilman tytäryhtiöiltä olevia saamisia), eriteltynä seuraavasti: 

 

 
 

31.12 
MSEK Not 2008 2007
Muut pitkäaikaiset varat 11 4 437 772
Myyntisaamiset ja muut saamiset 13 1 845 1 890
Lyhytaikaiset sijoitukset, rahavarat 14 6 202 2 790
Yhteensä 12 484 5 452

 
TeliaSonera AB:n kannalta olennaisia luottoriskien hallintaan liittyviä 
lisätietoja on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 28. 

Likviditeettiriskien hallinta 
31.12.2008 korottomien valuuttajohdannaisten ja korollisten lainojen 
sopimusten mukaiset diskonttaamattomat kassavirrat ja erääntymis-
rakenne, arvioidut korkojen maksut mukaan lukien, on esitetty seu-
raavassa taulukossa. Vuoden sisällä erääntyvien saamisten saldot 
ovat kirjanpitoarvoja, koska diskonttauksen vaikutus on vähäinen. 
Vastaavia tietoja korottomista veloista on liitetiedossa 20, ”Lyhytai-
kaiset varaukset, ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat”. 

 
 
Arvioitu eräpäivä 
MSEK 2009 2010 2011 2012 2013 Myöhemmin Yhteensä
Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin 
liittyvät lainat 4 592 8 949 6 129 8 433 7 646 25 990 61 739
Muut lainat 6 264 121 1 576 519 377 – 8 857
Valuutan- ja koronvaihtosopimukset 

Velat 1 507 3 625 2 442 6 156 4 470 8 794 26 994
Saamiset -1 678 -4 165 -2 656 -7 254 -5 201 -10 538 -31 492

Valuutanvaihtosopimukset ja valuuttatermiinit
Velat 36 528 – – – – – 36 528
Saamiset -36 386 – – – – – -36 386

Yhteensä, netto 10 827 8 530 7 491 7 854 7 292 24 246 66 240
 
 

TeliaSonera AB:n kannalta olennaisia likviditeettiriskien hallintaan 
liittyviä lisätietoja on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 28. 
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Liitetieto 23 (Emoyhtiö) 
Vuokrasopimukset 

TeliaSonera AB vuokraa pääasiassa toimitiloja ja maa-alueita. 
Useimmat vuokranantajat ovat ulkopuolisia. Vuokrasopimukset on 
tehty hintojen ja keston suhteen kaupallisin ehdoin. Edelleenvuokra-
usta ei tapahtunut. 

Sellaisten 31.12.2008 voimassa olleiden ei-irtisanottavien vuokra-
sopimusten, joiden kesto on pitempi kuin yksi vuosi, tulevien vähim-
mäisvuokramaksujen määrä oli seuraava: 

 
 
Arvioitu eräpäivä  
MSEK 2009 2010 2011 2012 2013

Myö-
hem-

min Yhteensä
Tulevat vuokramak-
sut vähintään 

402 359 164 90 79 57 1 151

 
Vuosina 2008 ja 2007 maksetut vuokramaksut olivat yhteensä 
455 milj. kruunua ja 493 milj. kruunua. 

Liitetieto 24 (Emoyhtiö) 
Ehdolliset erät, muut sopimusvelvoitteet ja 
riita-asiat 

Ehdolliset varat, takaukset sekä annetut pantit ja vakuu-
det 
Tilinpäätöspäivänä TeliaSonera AB:llä ei ollut kirjaamattomia ehdolli-
sia varoja, kun taas kirjaamattomat takaukset sekä annetut pantit ja 
vakuudet jakaantuivat seuraavasti: 

 

 
 

31.12 
MSEK 2008 2007
Takaukset 
Takaukset tytäryhtiöiden puolesta 3 336 2 686
Lainan takaus Svenska UMTS-nät AB:n puolesta 2 021 1 838
Muut luotto- ja suoritustakuut jne. – 13
Eläkevastuita koskevat takaukset 132 132
Takauksia yhteensä 
 

5 489 4 669

Annetut pantit – 1
 

Jotkin lainasopimukset asettavat rajoituksia tiettyjen omaisuuserien 
myynnille tai panttaukselle. Konsernin liitetiedossa 30 on lisätietoja 
eräisiin uusiin rahoitusjärjestelyihin liittyvistä määräysvallan muutos-
ehdoista. 

TeliaSonera AB:n välillisesti puoliksi omistaman yhteisyrityksen 
Svenska UMTS-nät AB:n luoton takausta lukuun ottamatta kaikkien 
takausten kohdalla ilmoitettu summa vastaa niitä maksuja, jotka 
Telia-Sonera AB saattaa tulevaisuudessa enimmillään joutua mak-
samaan kyseisen takauksen nojalla. Lisätietoja Svenska UMTS-nätin 
puolesta annetusta takauksesta on konsernitilinpäätöksen liitetiedos-
sa 30. 

Tytäryhtiöiden puolesta annetut takaukset sisältävät 2 030 milj. 
kruunun (178 milj. euron) suuruisen takauksen, joka liittyy Xfera 
Móviles S.A:han. Se koostuu 135 milj. euron suuruisesta vastataka-
uksesta, joka on TeliaSoneran osuus Xferan puolesta annetuista 
suoritustakuista, jotka liittyvät Xferan UMTS-toimilupaan, sekä 
43 milj. euron suuruisesta vastatakauksesta, joka on TeliaSoneran 
osuus Xferan aiemmalle osakkaalle suoritettavasta maksusta siinä 
tapauksessa, että Xferan vuoden 2001 taajuusmaksua koskeva riita-
asia saa myönteisen päätöksen. Tytäryhtiöiden puolesta annetut 
takaukset sisältävät myös 646 milj. kruunun takauksen, joka liittyy 
eläkevastuihin Ruotsissa, sekä 314 milj. kruunun takauksen, joka 
liittyy Tanskan 3G-toimilupaan. 

Edellä mainittujen takausten lisäksi TeliaSonera AB on antanut ty-
täryhtiöidensä puolesta takauksia sopimusvelvoitteiden täyttämisestä 
osana konsernin normaalia liiketoimintaa. Tilinpäätöspäivänä ei ollut 

viitteitä siitä, että mistään sopimustakauksesta vaadittaisiin suoritus-
ta. 

Muut kirjaamatta olevat sopimusvelvoitteet 
31.12.2008 kirjaamatta olleet sopimusvelvoitteet, jotka koskivat 
tulevia käyttöomaisuuden hankintoja (tai vastaavia), olivat seuraavat: 

 
 
Arvioitu eräpäivä 
MSEK 2009 Myöhemmin Yhteensä
Muut aineettomat hyödykkeet 31 – 31
Aineelliset käyttöomaisuushyödyk-
keet 

240 – 240

Yhteensä 271 – 271
 

Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä koskevat velvoitteet liittyvät 
Ruotsin kiinteän televerkon siirtokapasiteetin jatkuvaan kasvattami-
seen. 

Oikeusjutut ja hallinnolliset menettelyt 
TeliaSonera AB:n kannalta olennaisia tietoja on konsernitilinpäätök-
sen liitetiedossa 30. 

Liitetieto 25 (Emoyhtiö) 
Kassavirtalaskelman lisätiedot 

Ei-kassavirtavaikutteiset erät 
Vuonna 2008 toteutettiin 34 000 milj. kruunun pääomasijoitus luon-
toissuorituksena TeliaSoneran tytäryhtiön Skanova Access AB:n 
liikkeeseen laskemista uusista osakkeista (lisätietoja tästä ei-
kassavirtavaikutteisesta omaisuuserän siirrosta on myös liitetiedon 
10, ”Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet”, kohdassa ”Televerkko”). 
Vuosina 2008 ja 2007 tytäryhtiöiden velkoja muunnettiin yhtiöiden 
omaksi pääomaksi yhteensä 25 milj. kruunun ja 4 milj. kruunun ver-
ran. 

Liitetieto 26 (Emoyhtiö) 
Henkilöstö 

Vuonna 2008 henkilöstömäärä pieneni, niin että 31.12.2008 yhtiöllä 
oli 2 160 työntekijää (vuoden 2007 lopussa työntekijöitä oli 2 565). 
Tämä johtui lähinnä toimintojen siirtämisestä TeliaSoneran tytäryhtiöl-
le Skanova Access AB:lle. Kokopäiväisen henkilöstön määrä keski-
määrin vuoden aikana: 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu 
 2008 2007 
 
 
Maa 

Työnteki-
jöitä

yhteensä

joista 
miehiä 

(%) 

Työnteki-
jöitä 

yhteensä

joista 
miehiä

(%)
Ruotsi 2 117 68,4 2 501 69,2
Yhteensä 2 117 68,4 2 501 69,2

 
Ylimpään johtoon kuului naisia ja miehiä seuraavan taulukon mukai-
sesti. Ylimpään johtoon kuuluvat kaikki hallituksen jäsenet, toimitus-
johtaja, varatoimitusjohtaja sekä johtoryhmän muut kuusi (vuonna 
2007 viisi) jäsentä, jotka ovat emoyhtiön työntekijöitä. 

 

 
 

31.12 
 2008 2007 

Prosenttia 
Yhtiön 

hallitus
Muu ylin 

johto
Yhtiön 

hallitus
Muu ylin 

johto
Naisia 40,0 25,0 40,0 14,3
Miehiä 60,0 75,0 60,0 85,7
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0
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Seuraavassa on esitetty sairauspoissaolojen määrä suhteessa työ-
tunteihin, joista on vähennetty muut poissaolot ja loma-ajat. 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu
Prosenttia 2008 2007
Sairauspoissaolojen määrä yhteensä 2,1 2,6

Sairauspoissaolot vähintään 60 peräkkäiseltä 
päivältä 

1,0 1,5

Sairauspoissaolojen määrä yhteensä, miehet 1,6 2,0
Sairauspoissaolojen määrä yhteensä, naiset 3,2 3,8
Sairauspoissaolojen määrä yhteensä, alle 30-
vuotiaat työntekijät 

1,9 1,1

Sairauspoissaolojen määrä yhteensä, 30–49-
vuotiaat työntekijät 

2,0 2,2

Sairauspoissaolojen määrä yhteensä, yli 49-
vuotiaat työntekijät 

2,3 3,0

 

Henkilöstökulut jakautuivat kululajeittain seuraavasti: 
 

 
 

Tammikuu–joulukuu
MSEK 2008 2007
Palkat ja palkkiot 1 215 1 218
Henkilösivukulut 
Työnantajan sosiaaliturvamaksut 398 403
Eläkemaksut 379 -288
Henkilösivukulut yhteensä 777 115
Muut henkilöstökulut 72 86
Kulutyypin mukaan kirjatut henkilöstökulut 
yhteensä 

2 064 1 419

 
 

 
Palkat ja palkkiot jakautuivat ylimmän johdon ja muun henkilöstön kesken seuraavasti. 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu 
MSEK          2008         2007 
 
Maa 

Ylin johto (josta palkan
muuttuva osa)

Muut 
työntekijät

Ylin johto (josta palkan
muuttuva osa)

Muut 
työntekijät

Ruotsi 41  (9) 1 174 58  (7) 1 160
Yhteensä 41  (9) 1 174 58  (7) 1 160

 
 

Ylimpään johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet sekä soveltuvin osin 
aiemmat hallituksen jäsenet (mutta eivät henkilöstön edustajat halli-
tuksessa), toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja sekä soveltuvin osin 
näiden tehtävien aiemmat hoitajat sekä kuusi (vuonna 2007 viisi) 
johtoryhmän jäsentä, jotka ovat emoyhtiön työntekijöitä. 

Ylimmän johdon eläkekulut ja maksamattomat eläkevastuut olivat 
seuraavat. Yhtiön ulkopuolisia hallituksen jäseniä varten ei ole tehty 
eläkejärjestelyjä. 

 

 

 
Tammikuu–joulukuu

tai 31.12 
MSEK 2008 2007
Eläkemaksut 15 18
Maksamattomat eläkevastuut 168 184

 
Lisätietoja on konsernitilinpäätöksen liitetiedon 32 kohdassa ”Yritys-
johdon palkat ja palkkiot”. 

Liitetieto 27 (Emoyhtiö) 
Tilintarkastajien palkkiot ja palvelut 

Tilintarkastajille maksettiin seuraavat palkkiot. Ks. myös lisätietoja 
konsernitilinpäätöksen liitetiedosta 33. 

 

 
 

Tammikuu–joulukuu
MSEK 2008 2007
PricewaterhouseCoopers AB (PwC) 
Tilintarkastukset 9 9
Tilintarkastukseen liittyvät palvelut 0 1
Verotukseen liittyvät palvelut ja muut palvelut 0 1
Yhteensä 9 11
Ernst & Young AB (E&Y) 
Verotukseen liittyvät palvelut ja muut palvelut 4 1
Yhteensä 4 1
KPMG Bohlins AB (KPMG) 
Verotukseen liittyvät palvelut ja muut palvelut 5 6
Yhteensä 5 6
Muut tilintarkastustoimistot 
Verotukseen liittyvät palvelut ja muut palvelut 3 4
Yhteensä 3 4
Yhteensä 21 22

 
Vuonna 2008 ja 2007 tilintarkastustoimistojen palvelujen kustannuk-
sia ei aktivoitu liiketoimintojen yhdistämisissä ja vastaavissa järjeste-
lyissä syntyneinä kustannuksina. 
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Liitetieto 28 (Emoyhtiö) 
Erittely osakeomistuksista ja osuuksista 

Tasearvo (MSEK)
 
Tytäryhtiö, 
yritystunnus, rekisteröintipaikka 

Omistusosuus 
(%)

Osakkeiden
määrä 2008 2007

Ruotsalaiset yhtiöt  
TeliaSonera Skanova Access AB, 556446-3734, Tukholma 100 21 255 000 34 003 3
Telia Nättjänster Norden AB, 556459-3076, Tukholma 100 10 000 5 557 5 557
Baltic Tele AB, 556454-0085, Tukholma 100 100 000 3 096 3 096
TeliaSonera Sverige AB, 556430-0142, Tukholma 100 3 000 000 2 898 2 898
Amber Mobile Teleholding AB, 556554-7774, Tukholma 100 1 000 2 806 2 806
TeliaSonera Mobile Networks AB, 556025-7932, Nacka 100 550 000 2 698 2 683
Telia International AB, 556352-1284, Tukholma 100 20 000 1 722 1 722
Telia Fastigheter Telaris AB, 556343-6434, Tukholma 100 50 000 000 731 731
Cygate Group AB (publ), 556364-0084, Solna 100 532 724 280 681 681
Telia International Holdings AB, 556572-1486, Tukholma 100 1 000 508 508
TeliaSonera International Carrier AB, 556583-2226, Tukholma 100 1 000 000 453 453
TeliaSonera Finans AB, 556404-6661, Tukholma 100 1 000 229 229
TeliaSonera Försäkring AB, 516401-8490, Tukholma 100 1 000 000 200 200
TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB, 556368-4801, Tukholma 100 5 000 169 169
IKT II Holding AB, 556635-7306, Tukholma 100 1 822 791 120 120
Sonera Sverige AB, 556476-3133, Tukholma 100 52 000 75 75
Telia Electronic Commerce AB, 556228-8976, Tukholma 100 27 500 45 45
Sense Communications AB, 556582-8968, Tukholma 100 250 000 34 34
Sergel Kredittjänster AB, 556264-8310, Tukholma 100 5 000 8 8
Telia InfoMedia Interactive AB, 556138-5781, Tukholma 100 250 000 8 8
Telia International Management AB, 556595-2917, Tukholma 100 1 000 5 5
TeliaSonera Asset Finance AB, 556599-4729, Tukholma 100 1 000 3 3
TeliaSonera Network Sales AB, 556458-0040, Tukholma 100 10 000 3 3
Telia Norge Holding AB, 556591-9759, Tukholma 100 1 000 0 0
Muut toimivat, lepäävät ja myydyt yhtiöt  0 304
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Tasearvo (MSEK)
 
Tytäryhtiö, 
yritystunnus, rekisteröintipaikka 

Omistusosuus 
(%)

Osakkeiden 
määrä 2008 2007

Ruotsin ulkopuoliset yhtiöt   
TeliaSonera Finland Oyj, 1475607-9, Helsinki 100 1 417 360 375 75 448 71 184 
Sergel Oy, 1571416-1, Helsinki 100 267 966 000 277 277 
TeliaSonera International Carrier Finland Oy, 1649304-9, Helsinki 100 100 37 37 
Telia NetCom Holding AS, 954393232, Oslo 100 100 4 596 4 596 
NextGenTel AS, 981649141, Bergen 100 3 750 000 000 2 335 2 335 
TeliaSonera Chess Holding AS, 980107760, Bergen 100 160 959 656 2 315 2 315 
ComHouse AS, 988755656, Larvik 100 181 700 000 239 – 
Telia Norge AS, 975961176, Oslo 100 2 000 189 189 
TeliaSonera International Carrier Norway AS, 981946685, Oslo 100 32 666 80 80 
TeliaSonera Danmark A/S, 18530740, Kööpenhamina 100 14 500 6 835 6 835 
Amber Teleholding A/S, 20758694, Kööpenhamina 100 1 000 3 048 3 048 
debitel Danmark A/S, 19670996, Albertslund 100 200 000 000 1 344 1 344 
TeliaSonera International Carrier Denmark A/S, 24210413, Kööpenha-
mina 

100 1 000 172 172 

UAB Sergel, 125026242, Vilna 100 1 500 4 – 
SIA Telia Latvija, 000305757, Riika 100 328 300 123 13 
TeliaSonera International Carrier Latvia SIA, 000325135, Riika 100 205 190 13 13 
Latvijas Mobilais Telefons SIA, 000305093, Riika 24,5 140 679 2 2 
SIA Sergel, 010318318, Riika 100 1 000 1 – 
Xfera Móviles S.A., A82528548, Madrid 76,6 517 025 247 2 523 2 523 
TeliaSonera Telekomünikasyon Hizmetleri L.S., 381395, Istanbul 99 79 133 10 – 
TeliaSonera International Carrier Germany GmbH, HRB50081, Frankfurt 
am Main 

100 – 1 329 1 329 

TeliaSonera International Carrier France S.A.S., B421204793, Pariisi 100 2 700 000 681 681 
TeliaSonera International Carrier Switzerland AG, 2171000547-8, Zürich 100 1 000 54 54 
TeliaSonera International Carrier Netherlands B.V., 34128048, Amster-
dam 

100 910 60 60 

TeliaSonera International Carrier Belgium S.A., 469422293, Bryssel 100 50 620 20 20 
TeliaSonera International Carrier Italy S.p.A, 07893960018, Torino 100 530 211 17 17 
ZAO TeliaSonera International Carrier Russia, 102780919732, Moskova 100 220 807 825 200 200 
TeliaSonera International Carrier Poland Sp. z o.o., KRS00000186, 
Varsova 

100 52 500 63 63 

TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., 26207842, Praha 100 20 000 182 182 
TeliaSonera International Carrier Slovakia, s.r.o., 36709913, Bratislava 100 – 7 0 
TeliaSonera International Carrier Hungaria Távközlési Kft., 01-09-
688192, Budapest 

100 – 32 15 

TeliaSonera International Carrier Bulgaria EOOD, 175215740, Sofia 100 40 050 19 – 
TeliaSonera International Carrier Romania S.R.L., 20974985, Bukarest 100 20 001 10 0 
TeliaSonera International Carrier Telekomünikasyon L.S., 609188-
556770, Istanbul 

100 55 919 8 0 

TeliaSonera International Carrier, Inc., 541837195, Herndon, VA 100 100 530 530 
TeliaSonera International Carrier Singapore Pte. Ltd, 200005728N, 
Singapore 

100 1 200 002 1 5 

Telia Swedtel (Philippines), Inc., AS095-003695, Manila 100 124 995 2 2 
Muut toimivat, lepäävät ja myydyt yhtiöt  0 26 
Yhteensä  158 858 120 488 

 
 

Omistusosuus vastaa osuutta äänivallasta kaikissa muissa yhtiöissä 
paitsi Xfera Móviles S.A:ssa, missä TeliaSoneralla on osakassopi-
muksen nojalla 80 prosenttia äänivallasta. 

Telia Danmark on Telia Nättjänster Norden AB:n osa. Telia Norge 
Holding AB ja Telia NetCom Holding AS omistavat yhdessä NetCom 
AS:n koko osakekannan. Baltic Tele AB omistaa 60 prosenttia AS 
Eesti Telekomin osakkeista ja Amber Teleholding A/S 60 prosenttia 
TEO LT, AB:n osakkeista (63 prosenttia äänistä, kun otetaan 
huomioon yhtiön omat osakkeet). Amber Mobile Teleholding AB 
omistaa UAB Omnitelin koko osakekannan. Toiset 24,5 prosenttia 
Latvijas Mobilais Telefons SIA:n osakkeista omistaa eräs tytäryhtiö. 
TeliaSonera muodostaa hallituksen enemmistön Latvijas Mobilais 
Telefonsissa. TeliaSonera Finland Oyj omistaa TeliaSonera 
Telekomünikasyon Hizmetleri L.S:n loput osakkeet ja hallinnoi 
epäsuorasti myös Fintur Holdings B.V:tä ja TeliaSonera UTA Holding 
B.V:tä. 

Vuonna 2008 entisestä osakkuusyhtiöstä, ComHouse AS:tä, tuli 
tytäryhtiö ja TeliaSonera Telekomünikasyon Hizmetleri L.S:n osak-
keet ostettiin tytäryhtiöltä. Muut toimivat ja lepäävät yhtiöt eivät hal-
linnoi merkittävän suuruista konsernivarallisuutta. Ruotsalaisten ja 
muunmaalaisten yhtiöiden omistukset vertailuvuonna (304 milj. kruu-
nua ja 26 milj. kruunua) liittyvät IKT I Holding AB:n, Infonet Svenska 
AB:n, Telia Holding Personal AB:n ja Telefos II B.V:n purkamiseen 
vuonna 2008. 

Edellä mainittujen yhtiöiden lisäksi emoyhtiö hallinnoi epäsuorasti 
lukuisia tytäryhtiöiden toimivia ja lepääviä tytäryhtiöitä. 
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Voitonjakoehdotus 

Yhtiökokouksen käytettävissä olevat varat: 
 

 SEK
Kertyneet voittovarat 28 483 266 524
Nettotulos 30 306 233 346
Yhteensä 58 789 499 870
 

Hallituksen ehdotus kyseisen määrän käyttämiseksi: 
 

 SEK
1,80 kruunua osakkeelta tavanomaisena osinkona 
osakkeenomistajille 

8 082 822 983

Vapaaseen omaan pääomaan jätetään 50 706 676 887
Yhteensä 58 789 499 870

 
Hallitus ja toimitusjohtaja vakuuttavat, että konsernitilinpäätös on 
laadittu noudattaen EU:n hyväksymiä IFRS-standardeja ja että se 
antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta 
sekä konsernin toiminnan tuloksesta. Emoyhtiön tilinpäätös on 
laadittu Ruotsissa noudatettavan hyvän kirjanpitotavan mukaisesti, 
ja se antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön taloudellisesta 
asemasta ja tuloksesta. 

Hallituksen toimintakertomus sekä konsernin että emoyhtiön osalta 
antaa oikean kuvan konsernin ja emoyhtiön toiminnan 
kehittämisestä, taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksesta 
sekä kuvaa emoyhtiöön ja konserniyhtiöihin kohdistuvia olennaisia 
riskejä ja epävarmuustekijöitä. 

 
 Tukholmassa 9.3.2009  

 Tom von Weymarn 
Puheenjohtaja 

 

Agneta Ahlström Maija-Liisa Friman Elof Isaksson 

Conny Karlsson Lars G. Nordström Timo Peltola 

Jon Risfelt Caroline Sundewall Berith Westman 

 Lars Nyberg 
Toimitusjohtaja 

 

 Tilintarkastuskertomus on annettu 11.3.2009 
 

PricewaterhouseCoopers AB 

 

 Göran Tidström 
Auktorisoitu tilintarkastaja 

Päävastuullinen tilintarkastaja 

 Håkan Malmström 
Auktorisoitu tilintarkastaja 
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Tilintarkastuskertomus 

TeliaSonera AB:n (publ) varsinaiselle yhtiökokoukselle      Yhtiörekisterinumero 556103-4249 
 

Olemme tarkastaneet TeliaSonera AB:n (publ) tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, kirjanpidon sekä hallituksen ja toimitusjohtajan hallinnon 
tilikaudelta 2008. Yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös ovat painetun version sivuilla 29–106. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat kirjanpidosta ja 
yhtiön hallinnosta, Ruotsin kirjanpitolain soveltamisesta tilinpäätöstä laadittaessa sekä EU:n hyväksymien kansainvälisten IFRS-standardien ja 
Ruotsin kirjanpitolain soveltamisesta konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Meidän tehtävänämme on tarkastuksemme perusteella antaa lausunto 
tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja hallinnosta.  

Tilintarkastus on suoritettu Ruosissa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Tilintarkastus on tällöin suunniteltu ja toteutettu 
korkean mutta ei ehdottoman varmuuden saamiseksi siitä, etteivät tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sisällä olennaisia virheitä. Tilintarkastuksessa 
tilinpäätöksessä esitettyjen lukujen ja muiden tilinpäätöstietojen perustana oleva aineisto tarkastetaan pistokokein. Tilintarkastukseen sisältyy myös 
yhtiön laskentaperiaatteiden ja niiden soveltamisen arviointi, yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä laatiessaan 
tekemien merkittävien arvioiden arviointi sekä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sisältämän tiedon arviointi kokonaisuutena. 
Vastuuvapauslausuntomme perustaksi olemme tarkastaneet yhtiön merkittävät päätökset, suoritetut toimenpiteet ja olosuhteet arvioidaksemme 
yksittäisen hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan mahdollisen vastuuvelvollisuuden. Olemme myös tarkastaneet, onko joku hallituksen jäsen tai 
toimitusjohtaja muulla tavoin toiminut Ruotsin osakeyhtiölain, Ruotsin kirjanpitolain tai yhtiön yhtiöjärjestyksen vastaisesti. Käsityksemme mukaan 
tilintarkastuksemme antaa riittävän perustan alla esitetyille lausunnoillemme. 

Tilinpäätös on laadittu Ruotsin kirjanpitolain mukaisesti, ja se antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön taloudellisesta asemasta ja toiminnan 
tuloksesta Ruotsissa noudatettavan hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Konsernitilinpäätös on laadittu EU:n hyväksymien kansainvälisten IFRS-
standardien ja Ruotsin kirjanpitolain mukaisesti, ja se antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksesta. 
Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen muiden osien kanssa. 

Puollamme, että yhtiökokous vahvistaa emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelman ja taseen, käyttää emoyhtiön voiton toimintakertomuksessa 
tehdyn esityksen mukaisesti ja myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden kuluneelta tilikaudelta. 

 
 

  Tukholmassa 11.3.2009 
 

PricewaterhouseCoopers AB
 

  

 Göran Tidström 
Auktorisoitu tilintarkastaja 

Päävastuullinen tilintarkastaja 

 Håkan Malmström 
Auktorisoitu tilintarkastaja 
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Kymmenen vuoden katsaus – Taloudelliset tiedot 

TeliaSonera-konserni 
Taloudelliset tiedot (IFRS) 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Tuloslaskelmat (MSEK)    
Liikevaihto 103 585 96 344 91 060 87 661 81 937 82 425 59 483 57 196 54 064 52 121
Liiketulos 28 648 26 155 25 489 17 549 18 793 14 710 -10 895 5 460 12 006 5 946
Tulos rahoituserien jälkeen 26 411 25 251 25 226 17 019 17 448 13 899 -11 616 4 808 11 717 5 980
Nettotulos 21 442 20 298 19 283 13 694 14 264 10 049 -7 997 1 891 10 270 4 226

josta emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 
osuus 

19 011 17 674 16 987 11 697 12 964 9 080 -8 067 1 869 10 278 4 222

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 32 954 31 021 32 266 29 411 30 196 30 700 15 692 12 915 13 087 14 059
Käyttökate 31 658 30 333 31 113 27 508 30 841 32 035 9 421 13 299 21 425 12 875
Poistot ja arvonalennukset 12 106 11 875 11 203 13 188 15 596 17 707 20 844 13 975 8 222 7 652
Taseet (MSEK)    
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 100 968 83 909 74 172 74 367 69 534 61 820 68 106 26 816 25 198 2 146
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 61 946 52 602 48 195 48 201 47 212 49 161 56 172 47 314 43 807 33 318
Rahoitusvarat 62 265 48 633 41 826 40 526 35 353 42 061 48 534 20 784 22 335 18 023
Vaihto- ja rahoitusomaisuus sekä myytävänä 
olevat lyhyt- ja pitkäaikaiset omaisuuserät 

39 107 31 558 35 199 40 681 39 873 37 018 33 844 33 277 31 375 23 117

Vastaavaa yhteensä 264 286 216 702 199 392 203 775 191 972 190 060 206 656 128 191 122 715 76 604
Oma pääoma yhteensä 141 448 127 057 127 717 135 694 128 067 115 834 113 949 60 089 56 308 33 103

josta emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 
osuus 

130 387 117 274 119 217 127 049 121 133 112 393 108 829 59 885 55 988 32 893

Varaukset 24 594 16 748 15 471 15 564 13 402 15 297 18 406 13 107 11 351 10 488
Korollinen vieras pääoma 65 799 43 579 27 729 26 735 24 675 30 554 44 732 29 124 34 042 16 057
Koroton vieras pääoma 32 445 29 318 28 475 25 782 25 828 28 375 29 569 25 871 21 014 16 956
Vastattavaa yhteensä 264 286 216 702 199 392 203 775 191 972 190 060 206 656 128 191 122 715 76 604
Sijoitettu pääoma 199 186 153 090 127 195 146 712 147 132 142 235 157 035 90 971 92 374 50 936
Liikepääoma 178 017 140 925 110 163 125 299 126 198 120 006 137 113 70 150 75 042 39 160
Nettovelka 48 614 34 155 14 892 7 879 6 580 17 648 38 075 20 004 32 512 14 280
Korollinen nettovelka 44 652 31 830 10 736 5 320 3 741 8 847 25 034 10 661 20 235 7 527
Kassavirta (MSEK)    
Liiketoiminnan kassavirta 27 086 26 529 27 501 26 990 24 403 26 443 12 449 10 416 10 152 10 715
Investointien kassavirta -19 634 -15 705 -13 084 -12 236 -7 991 -3 443 -5 553 3 632 -37 121 -10 701
Kassavirta ennen rahoitusta 7 452 10 824 14 417 14 754 16 412 23 000 6 896 14 048 -26 969 14
Rahoituksen kassavirta -4 359 -14 726 -19 382 -15 653 -11 102 -16 412 -10 344 -6 608 26 818 1 005
Tilikauden kassavirta 3 093 -3 902 -4 965 -899 5 310 6 588 -3 448 7 440 -151 1 019
Vapaa kassavirta 11 328 13 004 16 596 15 594 14 118 17 351 3 877 -6 506 -5 845 2 828
Investoinnit (MSEK)    
Käyttöomaisuusinvestoinnit 15 795 13 531 11 101 11 583 10 331 9 267 14 345 17 713 16 580 7 701
Yritysostot ja muut investoinnit 9 060 7 171 3 951 2 732 9 099 2 851 40 093 3 022 31 162 4 444
Investoinnit yhteensä 24 855 20 702 15 052 14 315 19 430 12 118 54 438 20 735 47 742 12 145
Talouden tunnuslukuja    
Käyttökate-% 31,8 32,2 35,4 33,6 36,9 37,2 26,4 22,6 24,2 27,0
Liiketulos (%) 27,7 27,1 28,0 20,0 22,9 17,8 -18,3 9,5 22,2 11,4
Nettotulos/liikevaihto (%) 20,7 21,1 21,2 15,6 17,4 12,2 -13,4 3,3 19,0 8,1
Poistot ja arvonalennukset  
suhteessa liikevaihtoon (%) 

11,7 12,3 12,3 15,0 19,0 21,5 35,0 24,4 15,2 14,7

Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa 
liikevaihtoon (%) 

15,2 14,0 12,2 13,2 12,6 11,2 24,1 31,0 30,7 14,8

Pääoman kiertonopeus 0,43 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42 0,36 0,46 0,54 0,72
Sijoitetun pääoman kiertonopeus 0,59 0,69 0,67 0,60 0,57 0,55 0,48 0,62 0,75 1,10
Pääoman tuotto (%) 12,7 13,1 13,2 9,4 10,5 8,7 -5,7 5,7 13,6 9,4
Sijoitetun pääoman tuotto (%) 17,3 19,4 19,5 12,6 13,9 11,6 -7,7 7,8 18,9 14,4
Oman pääoman tuotto (%) 17,2 18,6 17,2 10,3 11,6 8,5 -9,7 3,3 23,9 14,2
Omavaraisuusaste (%) 50,5 50,3 49,9 58,9 63,8 58,5 54,2 46,4 44,7 41,3
Nettovelkaantumisaste (%) 36,5 31,3 15,0 6,6 5,4 15,9 34,0 33,6 59,3 45,1
Korkokate 7,6 14,2 18,1 11,7 7,6 5,1 -4,7 3,0 7,3 8,5
Investointien omarahoitusosuus 1,09 1,28 1,83 1,89 1,26 2,18 0,23 0,50 0,21 0,88
Osakekohtaiset tunnusluvut    
Liikkeessä olevien osakkeiden määrä (milj,)    
– kauden lopussa 4 490,5 4 490,5 4 490,5 4 490,5 4 675,2 4 675,2 4 605,8 3 001,2 3 001,2 8,8
– keskimäärin, laimentamattomana¹ 4 490,5 4 490,5 4 490,5 4 574,0 4 675,2 4 667,6 3 124,3 3 001,2 2 932,8 2 851,2
– keskimäärin, laimennettuna¹ 4 490,5 4 490,5 4 490,5 4 574 0 4 675,2 4 668,4 3 125,3 3 001,2 2 932,8 2 851,2
Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu 
(SEK) 

4,23 3,94 3,78 2,56 2,77 1,95 -2,58 0,62 3,50 1,48

Osinko/osake (kruunua)², ³ 1,80 4,00 6,30 3,50 1,20 1,00 0,40 0,20 0,50 0,52
Osinko yhteensä (MSEK) ², ³ 8 083 17 962 28 290 15 717 5 610 4 675 1 870 600 1 501 1 470
Osinko/tulos (%) 42,5 101,6 166,5 136,9 43,3 51,4 n/a 32,1 14,3 34,8
Oma pääoma/osake (kruunua) 29,04 26,12 26,55 28,29 25,91 24,04 23,63 19,95 18,66 11,54
¹ Oikaistu vuonna 2000 tehdyn 324:1-splittauksen takia. 
²  Vuodelta 2008 hallituksen esityksen mukaisesti. 
³  Vuosilta 2007, 2006 ja 2005 sisältäen ylimääräisen osingon 2,20 kruunua/osake (yhteensä 9 879 milj, kruunua), 4,50 kruunua/osake (yhteensä 20 207 milj, kruunua) ja 2,25 kruunua/osake 
(yhteensä 10 104 milj, kruunua). 
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Kymmenen vuoden katsaus – Liiketoimintatiedot 

TeliaSonera-konserni 
Liiketoimintatiedot 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 
Mobility Services           
Liittymiä yhteensä (tuhansia) 15 900 14 501 13 434 13 000 11 545 9 519 9 202 4 936 4 519 2 841 

josta Ruotsin osuus           
Matkaviestintä, liittymämäärä (tuhansia) 5 334 4 807 4 603 4 387 4 243 3 838 3 604 3 439 3 257 2 638 
Matkaviestintä, GSM/UMTS-liittymämäärä (tuhansia) 5 334 4 807 4 489 4 267 4 117 3 706 3 467 3 295 3 076 2 348 
Matkaviestintä, NMT-liittymämäärä (tuhansia)  – – 114 120 126 132 137 144 181 290 
Matkaviestintä, soitetut puhelut (milj, min) 7 849 6 635 5 335 4 456 3 814 3 313 3 201 3 016 2 591 2 089 
Matkaviestintä, vastaanotetut puhelut (milj, min) 3 815 3 474 3 058 2 750 2 573 2 400 2 272 2 067 1 766 1 416 
Matkaviestintä, MoU (minuutteja) 191 178 157 139 131 128 131 127 123 121 
Matkaviestintä, asiakasvaihtuvuus (%) 14 15 17 15 11 13 n/a n/a n/a n/a 
Matkaviestintä, liittymäkohtainen tuotto (SEK) 189 194 204 213 227 252 262 285 308 332 
josta Suomen osuus           
Matkaviestintä, liittymämäärä (tuhansia) 2 676 2 449 2 407 2 507 2 297 2 428 2 790 239 149 33 
Matkaviestintä, soitetut puhelut (milj, min) 5 618 5 473 5 936 5 642 4 820 4 743 n/a n/a n/a n/a 
Matkaviestintä, vastaanotetut puhelut (milj, min) 2 911 2 656 2 554 2 405 2 147 2 090 n/a n/a n/a n/a 
Matkaviestintä, puhelut asiakasta ja kuukautta 
kohden (min) 

276 284 285 277 253 232 n/a n/a n/a n/a 

Matkaviestintä, asiakasvaihtuvuus (%) 17 16 19 24 28 17 n/a n/a n/a n/a 
Matkaviestintä, liittymäkohtainen tuotto (EUR) 26 29 29 30 38 38 n/a n/a n/a n/a 
josta Norjan osuus           
Matkaviestintä, liittymämäärä (tuhansia) 1 581 1 577 1 641 1 651 1 308 1 195 1 089 970 850 – 
Matkaviestintä, puhelut asiakasta ja kuukautta 
kohden (min) 

247 236 218 192 175 164 156 133 130 – 

Matkaviestintä, liittymäkohtainen tuotto (NOK) 330 348 352 333 339 342 330 310 308 – 
josta Tanskan osuus           
Matkaviestintä, liittymämäärä (tuhansia) 1 493 1 449 1 123 1 154 1 115 472 421 288 263 170 
josta Baltian maiden osuus           
Matkaviestintä, liittymämäärä, Liettua (tuhansia) 2 012 2 012 2 074 1 889 1 338 1 052 851 – – – 
Matkaviestintä, liittymämäärä, Latvia (tuhansia)  1 056 1 015 803 735 649 534 447 – – – 
Matkaviestintä, liittymämäärä, Viro (tuhansia) 778 765 759 677 595 – – – – – 
josta Espanjan osuus           
Matkaviestintä, liittymämäärä (tuhansia) 970 427 24 – – – – – – – 

Broadband Services           
Laajakaista, liittymämäärä yhteensä (tuhansia) 2 434 2 326 1 990 1 430 1 029 678 495 255 59 14 

Kiinteän verkon puhepalvelut, liittymämäärä 
(tuhansia) 

5 806 6 218 6 497 7 064 8 312 8 087 8 296 6 585 6 621 6 519 

josta Ruotsin osuus           
Laajakaista, liittymämäärä (tuhansia) 1 122 1 061 915 711 526 394 317 194 27 2 
Kiinteän verkon puhepalvelut, liittymämäärä 
(tuhansia) 

4 000 4 295 4 586 5 036 6 115 6 283 6 415 6 585 6 621 6 519 

josta Suomen osuus           
Laajakaista, liittymämäärä (tuhansia) 478 473 412 350 243 150 82 – – – 
Kiinteän verkon puhepalvelut, liittymämäärä 
(tuhansia) 

420 497 580 647 740 804 722 – – – 

josta Norjan osuus           
Laajakaista, liittymämäärä (tuhansia) 176 177 172 – – – – – – – 
josta Tanskan osuus           
Laajakaista, liittymämäärä (tuhansia) 184 187 162 151 126 104 81 58 30 11 
Kaapeli-TV, liittymämäärä (tuhansia) 210 210 210 204 201 195 188 179 175 170 
Kiinteän verkon puhepalvelut, ennakko- ja 
sopimusasiakkaat (tuhansia) 

226 251 165 195 212 172 223 n/a n/a n/a 

josta Baltian maiden osuus           
Laajakaista, liittymämäärä, Liettua (tuhansia) 298 259 181 105 50 25 11 – – – 
Kiinteän verkon puhepalvelut, liittymämäärä, Liettua 
(tuhansia) 

769 789 785 798 819 828 936 – – – 

Laajakaista, liittymämäärä, Viro (tuhansia) 176 163 141 107 77 – – – – – 
Kiinteän verkon puhepalvelut, liittymämäärä, Viro 
(tuhansia) 

391 386 381 388 426 – – – – – 

Eurasia           
Matkaviestintä, liittymämäärä (tuhansia) 18 416 12 147 7 352 6 146 3 866 2 385 1 614 – – – 

Matkaviestintä, liittymämäärä, Kazakstan (tuhansia) 7 083 6 017 3 539 3 320 1 795 990 615 – – – 
Matkaviestintä, liittymämäärä, Azerbaidžan 
(tuhansia) 

3 471 3 029 2 333 1 741 1 291 912 669 – – – 

Matkaviestintä, liittymämäärä, Uzbekistan (tuhansia) 2 683 690 – – – – – – – – 
Matkaviestintä, liittymämäärä, Tadžikistan (tuhansia) 1 154 611 – – – – – – – – 
Matkaviestintä, liittymämäärä, Georgia (tuhansia) 1 582 1 296 1 032 715 481 307 198 – – – 
Matkaviestintä, liittymämäärä, Moldova (tuhansia) 550 504 448 370 299 176 132 – – – 
Matkaviestintä, liittymämäärä, Nepal (tuhansia) 1 749 – – – – – – – – – 
Matkaviestintä, liittymämäärä, Kambodža (tuhansia) 144 – – – – – – – – – 
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Liiketoimintatiedot 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 
Henkilöstö           
Henkilöstön määrä vuoden lopussa 32 171 31 292 28 528 28 175 29 082 26 694 29 173 17 149 29 868 30 643 
Kokopäivätyötä tekevän henkilöstön määrä 
keskimäärin vuoden kuluessa 

30 037 28 561 26 969 27 403 25 381 26 188 17 277 24 979 30 307 29 546 

joista Ruotsissa 10 152 10 002 10 427 11 061 10 948 11 321 12 593 20 922 25 383 25 414 
joista Suomessa 5 258 5 697 5 936 6 369 6 750 6 408 1 142 775 999 662 
joista muissa maissa 14 627 12 862 10 606 9 973 7 683 8 459 3 542 3 282 3 925 3 470 
joista naisia 13 251 12 571 12 164 11 934 11 427 10 936 7 546 9 196 11 521 11 268 
joista miehiä 16 786 15 990 14 805 15 469 13 954 15 252 9 731 15 783 18 786 18 278 

Palkat ja palkkiot (MSEK) 11 011 9 632 8 918 9 023 8 674 8 460 6 732 8 852 9 543 9 184 
Työnantajan sosiaaliturvamaksut (MSEK) 2 134 1 971 1 903 1 970 1 902 1 950 1 804 2 614 3 055 2 895 
Palkkojen ja henkilösivukulujen prosenttiosuus 
liiketoiminnan kuluista 

16,0 14,8 15,2 15,5 16,4 14,9 14,9 19,4 25,5 26,2 

Liikevaihto työntekijää kohden (SEK ’000) 3 449 3 373 3 376 3 199 3 228 3 147 3 443 2 290 1 784 1 764 
Liiketulos työntekijää kohden (SEK ’000) 954 916 945 640 740 562 -631 219 396 201 
Henkilöstön tuottavuuden muutos (%) 7,8 7,1 11,2 8,3 10,8 -4,9 53,5 31,9 8,3 17,9 
Nettotulos työntekijää kohden (SEK ’000) 714 711 715 500 511 347 -467 75 339 143 
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Määritelmiä 

Käsitteitä 

Käyttökate 
Käyttökate vastaa liiketulosta ennen poistoja ja arvonalennuksia sekä 
osakkuusyhtiöistä saatuja tuottoja. 

Kertaluonteiset erät 
Kertaluonteisiin eriin kuuluvat myyntivoitot ja -tappiot, liiketoimintojen 
uudelleenjärjestelyjen ja henkilöstövähennysten kulut sekä vuonna 
2002 tapahtuneen Sonera-fuusion yhteydessä kulut, joita ei ole 
aktivoitu. Tammikuun 1. päivästä 2003 lähtien kertaluonteisiin eriin 
kirjataan vain myyntivoitot ja -tappiot, arvonalennukset ja 
liiketoimintojen uudelleenjärjestelyt sekä vastaavat, joiden arvo 
yksinään ylittää 100 milj. kruunua. Historiallisia lukuja ei ole muutettu 
takautuvasti. 

Oikaistu oma pääoma 
Taseen oma pääoma (ilman vähemmistöosuuksia), josta on 
vähennetty (ehdotettu) osinko. Emoyhtiön kohdalla myös 
tilinpäätössiirtojen kertymä mukaan lukien. 

Sijoitettu pääoma 
Taseen loppusumma, josta on vähennetty korottomat velat ja 
korottomat varaukset sekä (ehdotettu) osinko. 

Liikepääoma 
Korottomien vastaavien yhteissumma, josta on vähennetty 
korottomat velat ja korottomat varaukset sekä (ehdotettu) osinko. 

Segmentin varat ja velat (segmentin liikepääoma) 
Kuten liikepääoma, mutta saamisissa ja veloissa ei ole mukana 
laskennallisia tai lyhytaikaisia veroeriä eikä velkoihin 
sisälly(ehdotettu) osinko. 

Korollinen nettovelka 
Korollisten velkojen ja varausten yhteissumma, josta on vähennetty 
korolliset vastaavat mutta joka sisältää osuudet osakkuusyhtiöissä ja 
yhteisyrityksissä. 

Nettovelka 
Korolliset velat, joista on vähennetty johdannaiset, jotka kirjataan 
rahoitusomaisuutena ja jotka suojaavat pitkä- ja lyhytaikaisia luottoja, 
sekä lyhytaikaiset sijoitukset ja kassavarat. 

Vapaa kassavirta 
Liiketoiminnan kassavirta, josta on vähennetty käteisellä maksetut 
käyttöomaisuusinvestoinnit. 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin pitkäaikaisiin omaisuuseriin 
lukuunottamatta liikearvoa, käyvän arvon oikaisuja ja omaisuuserien 
käytöstäpoistamisvelvoitteita. 

Yritysostot ja muut investoinnit 
Investoinnit, joiden kohteena on liikearvo, sekä käyvän arvon 
oikaisut, osakkeet ja osuudet ja käytöstäpoistamisvelvoitteet. 

Käyttökateprosentti 
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä ilmaistuna prosentteina 
liikevaihdosta. 

Liiketulos (%) 
Liiketulos prosentteina liikevaihdosta. 

Nettotulos/liikevaihto (%) 
Nettotulos (vähemmistöosuudet mukaan lukien) prosentteina 
liikevaihdosta. 

Pääoman kiertonopeus 
Liikevaihto jaettuna taseen keskimääräisellä loppusummalla. 

Sijoitetun pääoman kiertonopeus 
Liikevaihto jaettuna sijoitetun pääoman keskimääräisellä määrällä. 

Pääoman tuotto 
Liiketuloksen ja rahoitustuottojen summa prosentteina taseen 
keskimääräisestä loppusummasta. 

Sijoitetun pääoman tuotto 
Liiketuloksen ja rahoitustuottojen summa prosentteina sijoitetun 
pääoman keskimääräisestä määrästä. 

Oman pääoman tuotto 
Nettotulos (ilman vähemmistöosuuksia) prosentteina oikaistun oman 
pääoman keskimääräisestä määrästä. 

Omavaraisuusaste 
Oikaistu oma pääoma ja vähemmistöosuudet prosentteina 
vastaavien yhteissummasta. 

Nettovelkaantumisaste 
Nettovelka prosentteina oikaistun oman pääoman ja 
vähemmistöosuuksien summan keskimääräisestä määrästä. 

Korkokate 
Liiketuloksen ja rahoitustuottojen summa jaettuna rahoituskuluilla. 

Investointien omarahoitusosuus 
Liiketoiminnan kassavirta jaettuna investointien bruttomäärällä. 

Osakekohtaiset tunnusluvut 
Osakekohtainen tulos perustuu osakkeiden määrän painotettuun 
keskiarvoon ennen laimentamista mahdollisten uusien tavallisten 
osakkeiden määrällä ja sen jälkeen, kun taas oma pääoma osaketta 
kohden on laskettu käyttäen osakkeiden määrää kauden lopussa. 

Osinko/tulos 
Osakekohtainen osinko jaettuna osakekohtaisella tuloksella. 

Liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö (MoU) (min) 
Liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö minuutteina. 

Asiakasvaihtuvuus (Blended churn) 
Yritykseltä poistuneiden (laskutus- ja prepaid-)liittymien lukumäärä 
prosentteina keskimääräisestä (laskutus- ja prepaid-)liittymien 
määrästä. 

ARPU 
Keskimääräinen liittymäkohtainen tuotto kuukaudessa. 

Henkilöstön tuottavuus 
Samoilla hinnoilla mitatun liikevaihdon ja kokoaikaisten työntekijöiden 
määrän suhteen muutos vuositasolla. 
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Valuuttalyhenteet 

Tässä vuosikertomuksessa käytetään seuraavia kansainvälisten standardien mukaisia lyhenteitä eri valuutoista: 
 
Valuuttakoodit      
SEK Ruotsin kruunu GEL Georgian lari NPR Nepalin rupia 
AZN Azerbaidžanin manat JPY Japanin jeni RUB Venäjän rupla 
DKK Tanskan kruunu KZT Kazakstanin tenge TJS Tadžikistanin somoni 
EEK Viron kruunu LTL Liettuan liti TRY Turkin liira 
EUR Euro LVL Latvian lati USD Yhdysvaltain dollari 
GBP Englannin punta NOK Norjan kruunu UZS Uzbekistanin som 
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Vastuunjako, ohjaus ja valvonta 

Johdanto 

TeliaSoneran hallituksen näkemyksen mukaan yhtiö on vuonna 2008 
noudattanut Ruotsissa annettua, hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä 
koskevaa Corporate Governance -suositusta. 

Corporate Governance -raportti, mukaan lukien selostus 
sisäisestä valvonnasta, ei ole osa virallista vuosikertomusta, eivätkä 
tilintarkastajat ole sitä tarkastaneet. 

Raportti alkaa yleiskatsauksella TeliaSoneran hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmään sekä konsernitasoisiin johtamis- ja 
hallintoperiaatteisiin, minkä jälkeen siinä kuvataan yhtiön 
päätöksentekoelimet ja -prosessit. Raportin lopussa on kuvaus 
talousraportointia koskevasta sisäisestä valvonnasta. 

TeliaSoneran hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmä 

TeliaSoneran hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä on suunniteltu 
varmistamaan, että toiminnalliset tulokset vastaavat tehtyjä 
päätöksiä. Se on myös rakennettu kannustamaan kaikkia 
työntekijöitä pyrkimään annettujen rajojen puitteissa yhteisiin 
päämääriin jakaen saman selkeän käsityksen suunnasta, yhteisistä 
arvoista, rooleista, vastuista ja valtuuksista toimia. 

Yhtiökokous on yhtiön korkein päätöksentekoelin. Yhtiökokous 
muun muassa valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallitus vastaa 
konsernin hallinnosta, ja sen tehtäviin kuuluu muun muassa 
toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen. Toimitusjohtaja vastaa 
yhtiön liiketoiminnan kehittämisestä. 

Konsernitasoiset johtamis- ja 
hallintoperiaatteet 

Konsernitasoisiin johtamis- ja hallintoperiaatteisiin kuuluvat yhteinen 
suunta ja yhteiset arvot, johtamismalli, velvollisuuksien ja valtuuksien 
delegointi sekä konsernitoimintojen ohjeistukset.  

Yhteinen suunta ja yhteiset arvot 
Alla mainitut hallintoasiakirjat on laadittu yleiseksi ohjeistukseksi 
konsernin kaikille työntekijöille.  

Konsernistrategia 
Konsernistrategiassa määritetään konsernin yleissuunta ja 
liiketoiminta-ajatus.  

TeliaSonera tarjoaa luotettavia, innovatiivisia ja käyttäjäystävällisiä 
palveluja puheen, kuvan, datan, informaation, asiointitapahtumien ja 
viihteen siirtoon ja paketoimiseen. TeliaSoneralla on toimintaa 
Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla, 
Venäjä ja Turkki mukaan lukien, sekä Espanjassa. TeliaSonera 
tarjoaa myös Euroopan johtavana tukkumyyntitoimittajana maiden 
rajat ylittäviä laadukkaita puhe-, IP- ja kapasiteettipalveluja yhtiön 
kokonaan omistaman kansainvälisen verkon kautta. 

Tarjoamme palvelujamme kustannustehokkaalla ja kestävällä 
tavalla luodaksemme omistaja-arvoa kestävän ja paranevan 
tuloskehityksen ja kassavirran avulla.  

Lisätietoja kohdassa Konsernistrategia (s. 9). 

Visio 
Visiomme ”Helppous tekee kaiken mahdolliseksi” määrittelee tavan, 
jolla suhtaudumme tulevaisuuteen. 

Yhteiset arvot 
Yhteiset arvomme ovat ”Tuotan lisäarvoa”, ”Osoitan arvostusta” ja 
”Tartun toimeen”. Ne kertovat, millaista toimintatapaa haluamme 
edistää. 

Eettiset säännöt 
Eettisissä säännöissä kuvataan, millaisten eettisten ohjeiden mukaan 
toimimme. 

Konsernin yhteisestä suunnasta ja yhteisistä arvoista päättää 
hallitus. 

Johtamismalli 
Johtamismallissa kuvataan 
 johtamis- ja hallintojärjestelmä 
 organisaatio 
 roolit ja vastuut organisaatiossa. 

 
Johtamismallista päättää hallitus. 

Velvollisuuksien ja oikeuksien delegointi 
Määrittelee liiketoiminta-alueiden johtajien – mukaan lukien Business 
Services -myyntidivisioonan johtajan – ja konsernitoimintojen 
johtajien velvollisuudet ja päätöksentekorajat. 

Delegoinnista päättää toimitusjohtaja hallituksen asettamissa 
rajoissa. 

TeliaSoneran johtamis- ja hallintojärjestelmä 
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Liiketoimintatavoitteet 
Kuvailee sekä koko konsernin että yksittäisten liiketoiminta-alueiden 
vuositavoitteet ja on suunnattu liiketoiminta-alueiden ja 
konsernitoimintojen johtajille. 

Konsernin liiketoimintatavoitteista päättää hallitus. 

Toimitusjohtajan päätöksentekoperiaatteet 
Määrittelee, miten toimitusjohtaja tekee päätöksiä yksittäisissä 
tapauksissa. 

Konsernitoimintojen ohjeistukset 
Konsernitoimintojen johtajat varmistavat, että heidän omalla 
vastuualueellaan annetaan tarvittavat konsernipolitiikat sekä 
konsernin toiminta- ja yleisohjeet. 
 Konsernipolitiikat ovat suhteellisen lyhyitä, periaatteet 

määritteleviä ohjeistuksia, jotka sitovat kaikkia konsernin 
kokonaan omistamia yhtiöitä. Konsernipolitiikat hyväksyy 
hallitus. 

 Konsernin toimintaohjeet ovat yleensä yksityiskohtaisempia, 
toiminnallisia ohjeita. Niiden tulee olla konsernipolitiikkojen 
mukaisia, ja ne sitovat kaikkia konsernin kokonaan omistamia 
yhtiöitä. Konsernin toimintaohjeet hyväksyy toimitusjohtaja. 

 Konsernin yleisohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, ja niiden tulee 
olla konsernipolitiikkojen ja konsernin toimintaohjeiden 
mukaisia. Konsernin yleisohjeiden hyväksymisestä vastaavat 
konsernitoimintojen johtajat.  

Liiketoiminta-alueiden johtamis- ja hallintoperiaatteet 
Liiketoiminta-alueiden johtamis- ja hallintoperiaatteet määritellään 
niin, että ne noudattavat vastaavia konsernitasoisia periaatteita. 
Liiketoiminta-ajatus, visio, yhteiset arvot ja eettiset säännöt ovat 
samat koko konsernissa. 

Pääkonttori 
Konsernin pääkonttori toimii toimitusjohtajan apuna määritettäessä 
liiketoiminta-alueiden toiminnan puitteita. Pääkonttori tarjoaa myös 
liiketoiminta-alueille tukea esimerkiksi lakiasioissa ja viestinnässä. 

Suoritusjohtamismalli 
TeliaSonerassa ollaan ottamassa käyttöön Performance 
Management Model -mallia. Se on suoritusjohtamismalli, jolla 
pyritään parhaaseen mahdolliseen suoritukseen ja kannustetaan 
jäsennetysti kaikkia työntekijöitä pyrkimään samoihin tavoitteisiin. 
Mallilla 
 fokusoidaan, selvennetään ja yhtenäistetään liiketoiminnan 

tavoitteita ja arvoja 
 annetaan jatkuvaa palautetta palkiten hyvästä suorituksesta ja 

puuttuen heikkoon suoritukseen  
 tarjotaan työntekijöille mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa 
 jaetaan yrityksen ja yksilön menestys. 

Päätöksentekoelimet 

Yhtiökokous 
TeliaSonera on ruotsalainen julkinen osakeyhtiö, jota säätelevät 
Ruotsin osakeyhtiölaki ja yhtiön yhtiöjärjestys. Osakeyhtiölain 
mukaan yhtiökokous on yhtiön korkein päätöksentekoelin, jossa 
omistajat käyttävät osakeomistukseen perustuvaa valtaa. 

TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä 
Tukholmassa ja Helsingissä. TeliaSoneralla on vain yhdenlaisia 
osakkeita. Jokainen TeliaSoneran osake edustaa yhtä ääntä 
yhtiökokouksessa. Vuoden 2008 lopussa TeliaSoneralla oli 
651 816 osakkeenomistajaa. 

Tammi–syyskuun 2008 osavuosikatsauksessa yhtiö ilmoitti, että 
varsinainen yhtiökokous pidetään Tukholmassa 1.4.2009. Yhtiön 
internetsivuilla on tietoja osakkeenomistajien oikeuksista tuoda jokin 
asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi ja määräaika, johon mennessä 
yhtiön on saatava asiaa koskeva pyyntö, jotta voidaan varmistaa 
asian ehtiminen mukaan yhtiökokouskutsuun. 

Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus ilmoittautua vuoden 2008 
yhtiökokoukseen useammalla eri tavalla, esimerkiksi yhtiön 
internetsivujen kautta.  

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2008 
Tukholmassa. Seuraavana päivänä järjestettiin Helsingissä 
osakkeenomistajien kokous, johon osallistui yhtiön johto ja hallituksen 
edustajia. 

Vuoden 2008 yhtiökokouksessa olivat läsnä yhtiön koko hallitus, 
johtoryhmän edustajia ja päävastuullinen tilintarkastaja. 
Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti asianajaja Sven Unger 
valittiin vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajaksi. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nordea Fonder AB:n edustaja Peter 
Rudman ja Handelsbanken Fonder AB:n edustaja Thomas 
Andersson. Kukaan mainituista henkilöistä ei ollut hallituksen jäsen 
tai yhtiön palveluksessa. 

Yhtiökokous pidettiin ruotsiksi, ja yhtiön kansainvälisen 
omistuspohjan takia kokous tulkattiin suomeksi ja englanniksi. 
Kokousaineisto oli saatavilla ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi. 

Osakkeenomistajille, jotka eivät voineet osallistua 
yhtiökokoukseen, tarjottiin mahdollisuus seurata kokousta internetin 
kautta ja äänestää TeliaSoneran järjestämällä valtakirjalla. 
Kokoukseen osallistuneet osakkeenomistajat saivat mahdollisuuden 
esittää kysymyksiä ja kommentteja ja tehdä päätösehdotuksia. 

Kokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön internetsivuilta ruotsiksi, 
suomeksi ja englanniksi. 

Nimitysvaliokunta 
Vuoden 2008 yhtiökokouksen jälkeen TeliaSoneran 
nimitysvaliokunnan ovat muodostaneet neljän yhtiökokouskutsun 
antamisen aikaan suurimman osakkeenomistajan edustajat sekä 
hallituksen puheenjohtaja. Yhtiökokous päätti, että 
nimitysvaliokunnan jäseniä ovat Viktoria Aastrup (Ruotsin valtio), 
Markku Tapio (Suomen valtio), K. G. Lindvall (Swedbank Robur 
Funds), Lennart Ribohn (SEB Funds) ja hallituksen puheenjohtaja 
Tom von Weymarn. 

Työjärjestyksen mukaan nimitysvaliokunta  
 tekee esitykset hallituksen puheenjohtajan ja muiden 

hallituksen jäsenten valinnasta 
 tekee esityksen hallituksen puheenjohtajan ja muiden 

hallituksen jäsenten palkkioista sekä valiokuntatyöskentelystä 
maksettavasta korvauksesta 

 tekee esityksen varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajan 
valinnasta ja 

 tekee esityksen ulkoisten tilintarkastajien valinnasta. 
 

Nimitysvaliokunta on ilmoittanut yhtiölle noudattavansa Ruotsissa 
annetun, hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevan Corporate 
Governance -suosituksen mukaista ohjeistusta ja kertovansa 
toiminnastaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ja yhtiön 
internetsivuilla. Osakkeenomistajat voivat lähettää 
nimitysehdotuksiaan nimitysvaliokunnalle. Ehdotuksia voi lähettää 
sähköpostilla osoitteeseen 
"forslagtillstyrelseledamot@teliasonera.com". 

Työjärjestyksen mukaan nimitysvaliokunnan tekemät ehdotukset 
julkistetaan viimeistään varsinaisen yhtiökokouskutsun yhteydessä. 

Hallitus 
Hallitus vastaa konsernin hallinnosta, strategian valinnasta sekä 
ulkoisen viestinnän sisällöstä. Tässä ominaisuudessa hallitus päättää 
muun muassa 
 toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta 
 konsernin organisaatiosta 
 päätösvallan delegoinnista konsernissa 
 konsernin sisäisestä valvontaympäristöstä ja 

riskienhallintamallista 
 johdolle suunnatuista ohjeista 
 konsernin strategiasta ja tärkeimmistä strategisista hankkeista 
 konsernin ulkoisen viestinnän pääsisällöstä. 
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Vuoden 2008 yhtiökokouksesta lähtien TeliaSoneran hallituksessa on 
ollut seitsemän yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi 
on vuoden mittainen, sekä kolme henkilöstön edustajaa Ruotsin 
toiminnoista. Hallituksen kokouksissa on lisäksi läsnä yksi 
suomalainen henkilöstön edustaja ilman äänivaltaa. Vuoden 2008 
yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Tom von 
Weymarnin. 

Kaikkien yhtiökokouksen vuonna 2008 valitsemien hallituksen 
jäsenten katsotaan olevan yhtiöstä ja osakkeenomistajista 
riippumattomia. Hallituksen työn suuntaviivat on esitetty 
työjärjestyksessä. Työjärjestyksessä määritellään hallituksen 
varsinaisten kokousten määrä, hallituksen varsinaisten kokousten 
esityslistalle kuuluvat asiat ja hallituksen jäsenten vastuut, kuten 
hallituksen puheenjohtajan tehtävät, hallituksen ja toimitusjohtajan 
välinen vastuunjako ja valiokuntien työskentelytavat. 

Hallitustyön tehostamiseksi hallitus on nimittänyt 
palkitsemisvaliokunnan ja tilintarkastusvaliokunnan.  

Palkitsemisvaliokunta käsittelee toimitusjohtajan ja johtoryhmän 
palkkaan ja muihin korvauksiin sekä laajempaa työntekijäjoukkoa 
koskeviin kannustinjärjestelmiin liittyviä asioita. 

Tilintarkastusvaliokunta valvoo yhtiön ulkoista talousraportointia, 
tilintarkastusta, kirjanpitoa ja sisäisiä talousraportoinnin prosesseja 
sekä yhtiön kannalta tärkeitä tilinpäätösperiaatteita. 
Tilintarkastusvaliokunta valvoo myös sisäistä talousraportoinnin ja 
liiketoimintojen valvontaympäristöä. Lisäksi se valvoo yhtiön 
tilintarkastajien toimintaa ja riippumattomuutta. 
 

 
 
Vuonna 2008 tilintarkastusvaliokunta kokoontui kuusi kertaa. 
 

Hallituksen valiokunnat valmistelevat hallituksen päätökset. 
Palkitsemisvaliokunnalla on valtuudet hyväksyä TeliaSoneran 

johtoryhmän jäsenille maksettavat korvaukset. 
Tilintarkastusvaliokunnalla – ja joissakin tapauksissa sen 
puheenjohtajalla – on oikeus päättää palvelujen ostamisesta yhtiön 
tilintarkastajilta hallituksen määrittelemissä rajoissa. 

TeliaSoneran lakiasiainjohtaja Jan Henrik Ahrnell toimi hallituksen 
ja sen valiokuntien kokouksissa sihteerinä. 

Hallituksen työskentely vuonna 2008 
Hallitus piti vuoden 2008 aikana yhdeksän varsinaista ja kuusi 
ylimääräistä kokousta. Konsernin päivittäisen liiketoiminnan 
seurannan lisäksi hallitus kiinnitti erityistä huomiota seuraaviin 
asioihin: 
 arvoa luovat strategiset mahdollisuudet 
 France Telecomin ostotarjous TeliaSonerasta 
 liiketoimintatavoitteiden määritteleminen 
 investoinnit Euraasiassa, mukaan lukien Venäjä ja Turkki  
 liiketoimintojen ja talousraportoinnin sisäinen valvonta  
 rahoitus ja velkarakenne 
 henkilöstöasiat, mukaan lukien suoritusjohtaminen, 

palkitseminen ja seuraajasuunnittelu. 
 

Hallitus toteutti sisäisen työnsä systemaattista ja strukturoitua 
arviointia ja hyödynsi siinä myös ulkopuolista konsulttia, Active 

Owner Partners AB:tä. Arvioinnin tuloksista raportoitiin 
nimitysvaliokunnalle. 

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 
Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnan kehittämisestä sekä 
johtaa ja koordinoi yhtiön päivittäistä toimintaa hallituksen linjausten 
ja ohjeiden mukaisesti. 

Toimitusjohtajan vetämässä johtoryhmässä on kymmenen 
jäsentä: toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, lakiasiainjohtaja, 
henkilöstöjohtaja, viestintäjohtaja, tietohallintojohtaja, kolmen 
liiketoiminta-alueen johtajat sekä Business Services 
-yritysmyyntidivisioonan johtaja.  

Johtoryhmä kokoontuu kuukausittain. Kokouksissa käsitellään 
strategisia ja koko konsernin kannalta tärkeitä kysymyksiä. 
Liiketoiminta-alueiden johtajien kanssa pidetään liiketoiminta-
alueiden katselmukset neljännesvuosittain. 

Palkka- ja palkkiorakenne TeliaSonerassa 
Yhtiökokouksen hyväksymän johtoryhmän palkka- ja palkkiopolitiikan 
mukaisesti TeliaSonera tarjoaa kilpailukykyisen palkka- ja 
palkkiopaketin. Palkka koostuu perusosasta ja muuttuvasta osasta. 
Perusosa noudattaa kunkin maan palkkarakennetta, kun taas 
muuttuvaan palkanosaan vaikuttavista tavoitteista sovitaan erikseen 
kullekin kalenterivuodelle ja ne perustuvat konsernin taloudelliseen 
tulokseen, kyseisen liiketoimintayksikön taloudelliseen tulokseen 
sekä yksilöllisiin tulostavoitteisiin. Johtoryhmän jäsenten muuttuva 
palkanosa voi olla enintään 50 prosenttia peruspalkasta. 

TeliaSoneralla ei ole tällä hetkellä osakkeisiin tai osakekurssiin 
liittyviä kannustinohjelmia. 

Hallitus määrittelee toimitusjohtajalle maksettavan peruspalkan ja 
muut palkkiot. Palkitsemisvaliokunta hyväksyy toimitusjohtajan 
esityksen perusteella johtoryhmän jäsenten peruspalkat ja muut 
palkkiot.  

Lars Nybergin peruspalkka vuodessa oli 8 160 000 kruunua. 
Toimitusjohtajan muuttuva palkanosa voi olla enintään 50 prosenttia 
hänen peruspalkastaan. Vuonna 2008 Lars Nybergin muuttuva 
palkanosa oli 3 100 800 kruunua. 

Liiketoimintojen ja talousraportoinnin 
sisäinen valvonta 

Ruotsin osakeyhtiölain ja Ruotsissa annetun, hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmiä koskevan Corporate Governance -suosituksen 
mukaan hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta. Vuonna 2008 hallitus 
pyrki kehittämään yhtiön liiketoimintojen sisäistä valvontaa 
entisestään, ja se aikoo jatkaa niiden sisäisen valvonnan kehittämistä 
vuonna 2009. 

Talousraportoinnin sisäinen valvonta on kiinteä osa TeliaSoneran 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää. Siihen kuuluu menetelmiä ja 
toimenpiteitä, joilla turvataan konsernin omaisuus, varmistetaan 
talousraportoinnin luotettavuus ja lain ja ohjeistuksen mukainen 
virheettömyys, parannetaan toiminnallista tehokkuutta ja valvotaan 
liiketoiminnan riskitasoa. 

Hallituksen hyväksymän politiikan mukaisesti TeliaSoneran 
talousraportoinnin on oltava korkealuokkaisten ammatillisten normien 
mukaista ja kattavaa, oikeudenmukaista, täsmällistä, tarkkaa ja 
ymmärrettävää. TeliaSoneran talousraportoinnin sisäinen valvonta 
perustuu kansainväliseen COSO-valvontamalliin. 

Hallitus pyrkii varmistamaan, että konsernin sisäinen 
valvontaympäristö on riittävä. Tämän ympäristön tulee olla vakaa ja 
ulkoisista valvontaedellytyksistä riippumaton. 

Valvontaympäristö 
Hallitus tarkastaa yhtiön eettisiä sääntöjä vuosittain. Sääntöjen 
tarkoituksena on muun muassa edistää edelleen rehellistä ja eettistä 
tapaa toimia, selkeää viestintää, sovellettavien 
viranomaismääräysten noudattamista, sääntörikkomusten nopeaa 
sisäistä raportointia ja vastuuta sääntöjen noudattamisesta. 
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Liiketoiminnan suunnittelu perustuu vuotuisiin toimintasuunnitelmiin, 
ja seurantaa suoritetaan kuukausittain. Seurantaa täydennetään 
rullaavilla seitsemän vuosineljänneksen ennusteilla sekä 
neljännesvuosittaisilla liiketoimintojen katselmuksilla. Toimitusjohtaja 
asettaa eri toiminnoille tavoitteet hallitukselta saamiensa ohjeiden 
pohjalta. Tulosten varmistamiseksi johtajille on asetettu 
toimintokohtaiset vuositavoitteet. 

Kullakin toimintayksiköllä on kontrolleri, jonka vastuulla on 
varmistaa, että kuukausittain ja vuosineljänneksittäin tapahtuva 
talousraportointi on ohjeistuksen mukaista, että raportit annetaan 
ajallaan, että sisäiset valvontatoimenpiteet ovat riittävät ja että niitä 
noudatetaan, että tarvittavat täsmäytykset tehdään asianmukaisesti 
ja että merkittävät liiketoiminta- ja talousriskit tunnistetaan ja niistä 
raportoidaan. 

TeliaSoneralla on yhteinen ja yhtenäinen valvonta- ja 
raportointijärjestelmä kaikille suurille kokonaan omistamilleen 
toimintayksiköille. TeliaSonera on myös perustanut talouspalveluja 
keskitetysti hoitavan yksikön, joka huolehtii yhtenäisistä taloudellisista 
laskentaprosesseista kaikissa suurissa kokonaan omistetuissa 
toiminnoissa. 

Riskienhallinta 
Riskienhallinta on kiinteä osa konsernin liiketoiminnan ohjausta ja 
seurantaa. Liiketoimintatavoitteiden saavuttamista uhkaavat riskit 
tunnistetaan, ja näiden riskien hallitsemiseksi ryhdytään 
toimenpiteisiin. 
Käytössä on prosessi, jolla tunnistetaan säännöllisesti riskit, jotka 
voisivat johtaa olennaisiin virheisiin taloudellisissa tiedoissa. 

Konsernin turvallisuusyksikkö vastaa ennaltaehkäisevistä 
turvallisuustoimenpiteistä ja kriisinhallinnasta, joilla pyritään 
konsernin omaisuuden, tietoteknisten järjestelmien ja henkilöstön 
turvaamiseen sekä verkkojen, palveluiden ja asiakkaiden 
suojaamiseen vahingonteoilta ja väärinkäytöksiltä. 

Valvontatoimenpiteet 
Riskien pienentämiseksi TeliaSonera valvoo sekä automatisoidusti 
että manuaalisesti, että tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään 
olennaisten virheiden estämiseksi tai havaitsemiseksi ja yhtiön 
omaisuuden turvaamiseksi. 

Prosessit on kuvattu yhtenäisesti ja strukturoidusti, ja tärkeimmät 
valvontatoimenpiteet, jotka ovat ratkaisevia talousraportoinnin riskien 
pienentämisessä, on tunnistettu ja dokumentoitu. Vuonna 2008 
toteutettiin riittäviä riskiperusteisia testaustoimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että tärkeimmät valvontatoimenpiteet toimivat 
tarkoitetulla tavalla. Toimenpiteitä suoritettiin valvontamenetelmien 
korjaamiseksi tai parantamiseksi niiltä osin, kuin se oli tarpeellista. 

Valvontatoimenpiteiden seuranta 
Hallitus seuraa aktiivisesti konsernin talousraportoinnin sisäistä 
valvontaympäristöä erityisesti tilintarkastusvaliokunnan kautta. 

Hallitus saa myös toimitusjohtajalta talousraportteja kuukausittain. 
Hallitus ja sen tilintarkastusvaliokunta tarkastavat kaikki ulkoiset 

talousraportit ennen niiden julkistamista. Tilintarkastusvaliokunta saa 
ulkopuolisilta ja sisäisiltä tarkastajilta raportteja ja pohtii ja seuraa 
heidän esiin ottamiaan asioita. Sekä ulkopuoliset että sisäiset 
tarkastajat ovat edustettuina valiokunnan kokouksissa. Koko hallitus 
tapaa ulkopuoliset tarkastajat vähintään kerran vuodessa, osittain 
ilman yhtiön johtoa. 

Hallitus saa säännöllisesti johdon kokoamia riskiraportteja. Myös 
tilintarkastusvaliokunta tekee tapauskohtaisia tarkastuksia 
esimerkiksi Corporate Risk Management-, Corporate Business 
Control- ja Corporate Finance and Treasury -yksiköissä. Näiden 
arviointien tarkoituksena on auttaa hallitusta ymmärtämään entistä 
paremmin TeliaSoneran riskienhallintaan ja valvontajärjestelmään 
liittyviä tärkeimpiä asioita.   

Tilintarkastusvaliokunnan käsittelemiä asioita ovat muun muassa 
sisäinen valvontaympäristö, arvonalentumistarkastelut, konsernin 
kannalta erityisen tärkeät tilinpäätösperiaatteiden tulkinnat, lakiasiat, 
joilla voi olla merkittävää vaikutusta tilinpäätökseen, ja tilintarkastajien 
toiminnan arviointi. 

TeliaSoneralla on lisäksi sisäinen Disclosure Committee, joka 
raportoi toimitusjohtajalle sekä talous- ja rahoitusjohtajalle ja joka 
valvoo omalta osaltaan TeliaSoneran ulkoista talousraportointia 
koskevia vastuita. Tähän valiokuntaan kuuluvat konsernin talouden, 
lakiasioiden ja sijoittajaviestinnän vastuuhenkilöt. 

TeliaSonera on toteuttanut strukturoidun seurantaprosessin, 
testannut järjestelmällisesti tärkeimpiä valvontatoimenpiteitä ja 
seurannut säännöllisesti sisäisen valvontajärjestelmän toimintaa sekä 
liiketoiminta-alueilla että konsernitasolla. Konsernitasoisissa sisäisen 
valvonnan seurantakokouksissa puheenjohtajana toimii talous- ja 
rahoitusjohtaja, ja niihin osallistuvat liiketoiminta-alueiden taloudesta 
vastaavat henkilöt sekä konsernin talouden, sisäisen tarkastuksen, 
lakiasioiden, tietohallinnon, yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan 
vastuuhenkilöt. Myös ulkopuoliset tilintarkastajat ovat läsnä 
konsernitasoisissa kokouksissa. 

Talous- ja rahoitusjohtaja raportoi säännöllisesti 
tilintarkastusvaliokunnalle sisäisten valvontatoimenpiteiden 
seurannasta. Sekä tilintarkastusvaliokunta että yhtiön hallitus ovat 
käsitelleet johdon arviota yhtiön sisäisestä valvonnasta ja ovat 
seuranneet aktiivisesti asiaan liittyviä johdon toteuttamia 
parannustoimenpiteitä. 

Liiketoimintojen sisäinen valvonta 
Yhtiön johto on todennut, että sisäistä valvontaympäristöä on 
laajennettava siten, että se kattaa liiketoimintojen sisäisen valvonnan. 
Liiketoimintojen sisäisen valvonnan tarkoituksena on seurata 
suoritusten arviointia suhteessa määriteltyihin mittausperiaatteisiin ja 
edistää tällä tavoin asianmukaista ja tehokasta liiketoimintaa.  

Mittauksilla pyritään poistamaan liiketoiminnoista virheet, hukka ja 
puutteet tilastollisen analyysin avulla. Lisäksi niillä pyritään paitsi 
poistamaan ongelmat myös selvittämään niiden perimmäiset syyt.  

Sisäinen tarkastus 
Konsernilla on sisäinen tarkastustoiminto, joka käy läpi konsernin 
liiketoimintaa ja tekee ehdotuksia sisäisen valvonnan kehittämiseksi, 
prosessien parantamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi. Jotta 
liiketoimintaprosessien mittaus olisi luotettavaa, sisäisen 
tarkastuksen yksikkö varmistaa pohjatiedot. Konsernin sisäisen 
tarkastuksen johtaja raportoi toimitusjohtajalle, joka päättää sisäisen 
tarkastuksen tehtävistä ja prioriteeteista yhdessä 
tilintarkastusvaliokunnan kanssa. 

Sisäisen tarkastuksen tehtävistä ja prioriteeteista sekä 
havainnoista raportoidaan ja niistä keskustellaan säännöllisesti 
tilintarkastusvaliokunnan kokouksissa. 

Ulkopuoliset tilintarkastajat 
Vuoden 2008 yhtiökokouksessa PricewaterhouseCoopers AB valittiin 
uudelleen tilintarkastajaksi vuoden 2011 yhtiökokoukseen asti. 
Päävastuullinen tilintarkastaja on Göran Tidström (s. 1946). 

PricewaterhouseCoopers AB saa tilintarkastus- ja 
neuvontapalveluihin liittyviä toimeksiantoja yhtiön suurimmalta 
osakkeenomistajalta, Ruotsin valtiolta. Tämänhetkisiä 
tilintarkastustoimeksiantoja ovat muun muassa Svenska Spel ja 
Samhall. 

Göran Tidström on myös Medan, Trelleborgin ja Volvon 
tilintarkastaja. Hän on kansainvälisen tilintarkastajaliiton (International 
Federation of Accountants, IFAC) varapuheenjohtaja ja 
tilinpäätöskysymysten teknisen komitean (European Financial 
Reporting Advisory Group, EFRAG) hallituksen puheenjohtaja. 
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Hallitus 

 
Vasemmalta: Timo Peltola, Elof Isaksson, Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Tom von Weymarn, Caroline Sundewall, Jon Risfelt, 
Agneta Ahlström, Lars G. Nordström ja Berith Westman. 

 

Tom von Weymarn (s. 1944) 
Hallituksen puheenjohtaja. Valittiin hallitukseen vuonna 2002. Hän on 
TeliaSoneran palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja. Hän on myös 
ollut TeliaSoneran tilintarkastusvaliokunnan jäsen 31.3.2008 lähtien. 
Lisäksi Tom von Weymarn toimii Lännen Tehtaat Oyj:n ja Turku 
Science Park Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Pohjola Pankki 
Oyj:n, Hydrios Biotechnology Oy:n ja Sibelius-Akatemian hallituksen 
jäsenenä, IndustriKapitalin neuvonantajana ja neuvottelukunnan 
jäsenenä sekä Boardman Oy:n osakkaana. Tom von Weymarn oli Oy 
Rettig Ab:n toimitusjohtaja 1997–2004 ja Cultor Oyj:n 
varatoimitusjohtaja 1991–1997. Hän oli Oy Karl Fazer Ab:n johtaja 
1983–1991, joista kaksi viimeistä vuotta yhtiön toimitusjohtaja. 
Koulutukseltaan hän on kemian diplomi-insinööri. 

TeliaSoneran osakkeita: 30 316. 

Maija-Liisa Friman (s. 1952) 
Valittiin hallitukseen vuonna 2007. Hän on ollut TeliaSoneran 
tilintarkastusvaliokunnan jäsen 31.3.2008 lähtien. Maija-Liisa Friman 
on Ekokemin hallituksen puheenjohtaja ja Metso Oyj:n, Suomen 
Lääketieteen Säätiön ja LKAB:n hallituksen jäsen. Lisäksi hän on 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen. 
Aiemmin hän oli Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja. 
Koulutukseltaan hän on kemian diplomi-insinööri. 

TeliaSoneran osakkeita: 5 5971. 

Conny Karlsson (s. 1955) 
Valittiin hallitukseen vuonna 2007. Hän oli TeliaSoneran 
tilintarkastusvaliokunnan jäsen 31.3.2008 asti, ja tuosta päivästä 
lähtien hän on ollut TeliaSoneran palkitsemisvaliokunnan jäsen. 
Conny Karlsson on lisäksi Swedish Match AB:n hallituksen 
puheenjohtaja ja Capman Oyj:n hallituksen jäsen. Hän on aiemmin 
toiminut Duni AB:n toimitusjohtajana sekä useissa johtotehtävissä 
Procter & Gamblessa. Hän on suorittanut Master of Business 
Administration -tutkinnon. 

TeliaSoneran osakkeita: 10 000. 

Lars G. Nordström (s. 1943) 
Valittiin hallitukseen vuonna 2007. Hän on myös TeliaSoneran 
palkitsemisvaliokunnan jäsen. Lisäksi Lars G. Nordström on Posten 
AB:n toimitusjohtaja ja Nordea Bank AB:n hallituksen jäsen ja entinen 
toimitusjohtaja (2002–2007). Hän on Suomalais-ruotsalaisen 
kauppakamarin, European Financial Management & Marketing 
Associationin (EFMA) ja Ruotsin kuninkaallisen oopperan hallituksen 
puheenjohtaja. Hän on myös Ruotsalais-amerikkalaisen 
kauppakamarin ja Viking Line Abp:n hallituksen jäsen. Hän on 
opiskellut oikeustiedettä Uppsalan yliopistossa.  

TeliaSoneran osakkeita: 4 000. 

Timo Peltola (s. 1946) 
Valittiin hallitukseen vuonna 2004. Hän on TeliaSoneran 
palkitsemisvaliokunnan jäsen. Lisäksi Timo Peltola toimii Neste Oil 
Oyj:n ja AW-Energy Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Nordea Bank 
AB:n hallituksen varapuheenjohtajana ja SAS AB:n hallituksen 
jäsenenä. Hän on myös CVC Capital Partnersin ja Sveafastigheter 
Ab:n neuvottelukunnan jäsen. Timo Peltola toimi Huhtamäki Oyj:n 
toimitusjohtajana 1989–2004. Hän on kauppatieteiden kunniatohtori. 

TeliaSoneran osakkeita: 3 000. 
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Jon Risfelt (s. 1961) 
Valittiin hallitukseen vuonna 2007. Hän on ollut TeliaSoneran 
tilintarkastusvaliokunnan jäsen 24.4.2007 alkaen. Lisäksi Jon Risfelt 
on Ortivus AB:n hallituksen puheenjohtaja sekä Enea Data AB:n, 
Bilia AB:n ja ÅF AB:n hallituksen jäsen. Hän on aiemmin toiminut 
Europolitan AB:n, Nyman & Schultz AB:n ja Gambro Renalin 
toimitusjohtajana. Lisäksi hän on toiminut useissa johtotehtävissä 
American Express Groupissa, Scandinavian Airlinesilla ja 
Ericssonilla. Koulutukseltaan hän on kemian diplomi-insinööri. 

TeliaSoneran osakkeita: 4 500. 

Caroline Sundewall (s. 1958) 
Valittiin hallitukseen vuonna 2001. Hän on TeliaSoneran 
tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Caroline Sundewall on 
lisäksi Electrolux AB:n, Haldex AB:n, Lifco AB:n, Pågengruppen 
AB:n, Aktiemarknadsbolagens Förening -yhdistyksen ja Ahlsell AB:n 
hallituksen jäsen. Hän on aiemmin toiminut Finanstidningenin 
taloustoimittajana sekä Sydsvenska Dagbladetin talouskolumnistina 
ja -toimittajana. Hän on myös ollut Ratos AB:n business controller. 
Koulutukseltaan hän on ekonomi. 

TeliaSoneran osakkeita: 4 0001. 

Agneta Ahlström (s. 1960) 
Ammattijärjestön valitsema henkilöstön edustaja hallituksessa 
joulukuusta 2007 alkaen. Agneta Ahlström on Unionen-Tele-
ammattijärjestön varapuheenjohtaja. Hän on aiemmin toiminut SIF-
TELE:n jaoston puheenjohtajana TeliaSonera International 
Carrierissa. 

TeliaSoneran osakkeita: 200. 

Elof Isaksson (s. 1942) 
Ammattijärjestön valitsema henkilöstön edustaja hallituksessa 
vuodesta 2000. Lisäksi hän toimii SEKO TELE -ammattijärjestön 
puheenjohtajana TeliaSonerassa ja TeliaSoneran eurooppalaisen 
yritysneuvoston (EWC) puheenjohtajana. Hän on myös Telian 
eläkesäätiön hallituksen jäsen. 

TeliaSoneran osakkeita: 1 7501. 

Berith Westman (s. 1945) 
Ammattijärjestön valitsema henkilöstön edustaja hallituksessa 
vuodesta 1993. Lisäksi hän toimii Unionen-Tele-ammattijärjestön 
puheenjohtajana ja Telian eläkesäätiön hallituksen jäsenenä. 

TeliaSoneran osakkeita: 1 000. 
 

Palkat ja palkkiot sekä osallistuminen hallituksen kokouksiin alla 
olevassa taulukossa. 

 
1 Mukaan lukien puolison ja/tai lähipiirin omistamat osakkeet. 

 
 
 
 
 
 

Hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot sekä osallistuminen hallituksen kokouksiin vuoden aikana 

Nimi 

Valittu 
hallituk-
seen Asema Valiokunta 

Osallistu-
minen 

hallituksen 
kokouksiin

Osallistu- 
minen 

valiokuntien 
kokouksiin 

Palkat ja palkkiot 
yhteensä (SEK)

TeliaSoneran 
osakkeita

Tom von Weymarn¹ 2002 Hallituksen ja 
palkitsemisvaliokunnan 
puheenjohtaja 

Palkitsemisvaliokunta 
Tilintarkastusvaliokunta 

100 % 100 %  1 090 000 30 316

Maija-Liisa Friman¹ 2007 Hallituksen jäsen Tilintarkastusvaliokunta 93 % 100 %  493 750 5 597³
Conny Karlsson² 2007 Hallituksen jäsen Palkitsemisvaliokunta 100 % 100 %  458 750 10 000
Lars G. Nordström 2007 Hallituksen jäsen Palkitsemisvaliokunta 100 % 100 %  438 750 4 000
Timo Peltola 2004 Hallituksen jäsen Palkitsemisvaliokunta 100 % 100 %  438 750 3 000
Jon Risfelt 2007 Hallituksen jäsen Tilintarkastusvaliokunta 100 % 100 %  518 750 4 500
Caroline Sundewall 2001 Hallituksen jäsen ja 

tilintarkastusvaliokunnan 
puheenjohtaja 

Tilintarkastusvaliokunta 100 % 100 % 568 750 4 000³

Agneta Ahlström 2007 Henkilöstön edustaja  93 %  200
Elof Isaksson 2000 Henkilöstön edustaja  100 %  1 750³
Berith Westman 1993 Henkilöstön edustaja  80 %  1 000

 
Lisätietoja myös konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 32. 

 
¹ Tilintarkastusvaliokunnan jäsen 31.3.2008 lähtien. 
² Tilintarkastusvaliokunnan jäsen 31.3.2008 asti ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 31.3.2008 lähtien. 
³ Mukaan lukien puolison ja/tai lähipiirin omistamat osakkeet. 



   TeliaSoneran vuosikertomus 2008 – Vastuunjako, ohjaus ja valvonta 

 119 

Johtoryhmä 

 

Lars Nyberg (s. 1951) 
Toimitusjohtaja. Lars Nyberg nimitettiin 
toimitusjohtajaksi 27.7.2007, ja hän aloitti 
tehtävässään 3.9.2007. Lars Nyberg on myös 
DataCard Inc.:n hallituksen puheenjohtaja ja Autoliv 
Inc.:n hallituksen jäsen. Hän toimi NCR Corp.:n 
hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana 
vuosina 1995–2003 ja jatkoi yhtiön hallituksen 
puheenjohtajana vuoteen 2005 asti. Aiemmin Lars 
Nyberg toimi useissa johtotehtävissä Philipsillä ja oli 
Philips Group Management Committeen jäsen. 
Koulutukseltaan hän on ekonomi. 

TeliaSoneran osakkeita: 200 000¹. 
 

Karin Eliasson (s. 1961) 
TeliaSoneran henkilöstöjohtaja tammikuusta 2008 
alkaen. Ennen TeliaSoneraan tuloaan Karin 
Eliasson oli Svenska Cellulosa Aktiebolagetin, 
SCA:n, henkilöstöjohtaja. Hän on toiminut myös 
Novare Human Capital AB:n toimitusjohtajana ja 
Stora Enso AB:n Organizational Development 
-yksikön johtajana. Hän on Proffice AB:n, 
Pensionsgarantin ja PRI Pensionstjänst AB:n 
hallituksen jäsen. Hänellä on korkeakoulututkinto 
henkilöstön kehittämisessä ja 
työmarkkinasuhteissa.  

TeliaSoneran osakkeita: 1 100. 

 

Per-Arne Blomquist (s. 1962) 
TeliaSoneran varatoimitusjohtaja ja talous- ja 
rahoitusjohtaja syyskuusta 2008 alkaen. Per-Arne 
Blomquist tuli TeliaSoneralle SEB:ltä, missä hän toimi 
varatoimitusjohtajana ja talous- ja rahoitusjohtajana 
vuodesta 2006 lähtien ja Group Finance -yksikön 
johtajana vuosina 2001–2006. Vuosina 1997–2000 
hän toimi useissa tehtävissä Teliassa, mm. Telia 
Företagin toimitusjohtajana. Per-Arne Blomquist aloitti 
uransa Alfa Lavalissa vuonna 1989, ja koulutukseltaan 
hän on ekonomi. 

TeliaSoneran osakkeita: 10 300². 

 

Sverker Hannervall (s. 1960) 
Ruotsin ja Suomen Business Services 
-yritysmyyntidivisioonan johtaja elokuusta 2008 
alkaen. Sverker Hannervall on myös Teligent 
AB:n hallituksen jäsen ja InnovationsKapital AB:n 
neuvonantaja. Vuosina 2004–2008 hän toimi 
Cisco Systemsin Ruotsin yhtiön toimitusjohtajana. 
Aiemmin Sverker Hannervall toimi Trio AB:n 
toimitusjohtajana ja sitä ennen Telelogic AB:n 
varatoimitusjohtajana. Vuosina 1984–1997 hän 
toimi useissa johtotehtävissä IBM:llä. 
Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri.  

TeliaSoneran osakkeita: 0. 

 

Jan Henrik Ahrnell (s. 1959) 
TeliaSoneran lakiasiainjohtaja vuodesta 1999. Jan 
Henrik Ahrnell on ollut TeliaSoneran palveluksessa 
vuodesta 1989. Sitä ennen hän toimi TeliaSonera-
konsernin eri lakiasiainosastojen johtajana ja 
lakimiehenä TeliaSonera-konsernin eri yhtiöissä. 
Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti.  

TeliaSoneran osakkeita: 8 500. 

 

Kenneth Karlberg (s. 1954) 
Mobility Services -liiketoiminta-alueen johtaja 
tammikuusta 2007 alkaen. Kenneth Karlberg on 
ollut TeliaSoneran palveluksessa vuodesta 1987. 
Hän on aiemmin toiminut useissa johtotehtävissä 
TeliaSonerassa, mm. Telian varatoimitusjohtajana 
ja Telia Mobile -liiketoiminta-alueen johtajana. 
Hän on suorittanut upseerin tutkinnon Ruotsin 
sotakorkeakoulussa. 

TeliaSoneran osakkeita: 1 600². 

 

Håkan Dahlström (s. 1962) 
Broadband Services -liiketoiminta-alueen johtaja 
marraskuusta 2008 alkaen. Håkan Dahlström toimi 
sitä ennen Mobility Services Sweden -yksikön 
johtajana tammikuusta 2007 alkaen, ja aiemmin hän 
on ollut useissa muissa johtotehtävissä 
TeliaSonerassa, mm. Corporate Networks & 
Technology -yksikön johtaja. Ennen TeliaSoneraan 
tuloaan vuonna 1998 hän oli laivastoupseeri, ja 
hänellä on laajalti kokemusta Ruotsin 
puolustusvoimien hankintatoiminnasta ja tieto- ja 
viestintäjärjestelmien kehittämisestä. Koulutukseltaan 
hän on tietokonetekniikan diplomi-insinööri ja 
digitaalisen teknologian diplomi-insinööri.  

TeliaSoneran osakkeita: 4 000². 
 

 

Tero Kivisaari (s. 1972) 
Eurasia-liiketoiminta-alueen johtaja toukokuusta 
2007 alkaen. Tero Kivisaari toimi aiemmin 
Eurasia-liiketoiminta-alueen talous- ja 
rahoitusjohtajana. Hän on Fintur Holdings B.V.:n 
hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja sekä 
Turkcellin ja MegaFonin hallituksen jäsen. Tero 
Kivisaari on myös toiminut SmartTrust AB:n 
talous- ja rahoitusjohtajana. Sitä ennen hän oli 
Sonera Oyj:n International Operations -yksikön 
johtaja. Hän on suorittanut Master of Business 
Administration -tutkinnon. 

TeliaSoneran osakkeita: 0. 

 

Cecilia Edström (s. 1966) 
Viestintäjohtaja toukokuusta 2008 lähtien. Cecilia 
Edström toimi aiemmin viestintäjohtajana Scania 
AB:ssä, missä hänellä oli useita eri johtotehtäviä 
vuodesta 1995.  Hän aloitti uransa SEB:n Corporate 
Finance -yksikössä vuonna 1989. Hän on myös BE 
Group AB:n hallituksen jäsen. Koulutukseltaan Cecilia 
Edström on ekonomi. 

TeliaSoneran osakkeita: 3002. 

 

Åke Södermark (s. 1954) 
TeliaSoneran tietohallintojohtaja joulukuusta 2008 
ja TeliaSoneran johtoryhmän jäsen helmikuusta 
2009 lähtien. Ennen TeliaSoneraan tuloaan Åke 
Södermark oli Nasdaq OMX Groupin Senior Vice 
President ja vuodesta 2005 alkaen OMX Market 
Technology -liiketoiminta-alueen kehitysjohtaja. 
Vuosina 1997–2005 hän toimi eri johtotehtävissä 
Atos Originissa ja vuosina 1985–1997 SEB IT:llä. 
Åke Södermark aloitti uransa Ruotsin 
arvopaperikeskuksessa (VPC), ja hänellä on 
tietotekniikan koulutus.  

TeliaSoneran osakkeita: 6 000 
 

 
¹ Eläkevakuutusmaksusijoitusten kautta. 
² Mukaan lukien puolison ja/tai lähipiirin omistamat osakkeet. 
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Johtoryhmän palkat, palkkiot ja muut edut vuoden aikana, eläkekulujen pääoma-arvo 

SEK Peruspalkka 
Muuttuva 

palkanosa Muut palkkiot Muut edut Eläkekulut 

Palkat ja 
palkkiot 

yhteensä
Eläkekulujen 
pääoma-arvo

Toimitusjohtaja Lars Nyberg 8 160 000 3 100 800 – 147 394 8 356 200 19 764 394 –
Varatoimitusjohtaja Per-Arne 
Blomquist¹ 

1 533 340 766 667 – 166 001 582 733 3 048 741 158 847

Muut johtoryhmän jäsenet 
(seitsemän henkilöä)2 

17 593 685 6 436 949 646 929 2 725 517 6 128 149 33 531 229 32 744 285

 
Ks. myös konsernitilinpäätöksen liitetieto 32 ja hallituksen toimintakertomus (Ylimmän johdon palkat ja palkkiot). 
 
¹ Per-Arne Blomquist aloitti tehtävässään 1.9.2008. 
² Vuonna 2008 johtoryhmässä oli yhdeksän jäsentä. 
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Sanasto 

3G tarkoittaa matkapuhelinstandardien ja -tekniikan kolmatta sukupolvea. 
4G tarkoittaa matkapuhelinstandardien ja -tekniikan seuraavaa sukupolvea. 
ADSL eli Asymmetric Digital Subscriber Line on eräs DSL-liittymätyyppi, 
tietoliikennetekniikka, joka mahdollistaa nopeamman tiedonsiirron kuparikaapeleita 
pitkin kuin perinteinen puhelinlinjaan kytketty modeemi.  
ADSL2+ on tehostettu versio tavallisesta ADSL:stä. Sen tiedonsiirtonopeus voi olla 
jopa 24 Mb/s. 
Blogi on verkkopäiväkirja, johon kirjoitetut merkinnät näkyvät luettaessa yleensä 
käänteisessä aikajärjestyksessä.  
DSL eli Digital Subscriber Line on joukko tekniikoita, joiden avulla välitetään dataa 
digitaalisessa muodossa paikallisen puhelinverkon kautta. 
EDGE eli Enhanced Data rates for GSM Evolution tai Enhanced GPRS (EGPRS) on 
digitaalinen matkaviestintekniikka, joka mahdollistaa nopeamman ja luotettavamman 
tiedonsiirron. 
Femtocell, joka tunnettiin aiemmin nimellä Access Point Base Station, on pieni 
matkaviestinverkon tukiasema, jota käytetään yleensä koti- tai 
pienyritysympäristöissä. 
GPRS eli General Packet Radio Service on matkapuhelimissa käytettävä langaton 
tiedonsiirtotekniikka. 
GPS eli Global Positioning System on satelliittipaikannusjärjestelmä. 
GSM eli Global System for Mobile communications on maailman yleisin 
matkapuhelinstandardi.  
HDTV eli teräväpiirto-TV on digitaalinen televisiotekniikka, jossa kuvan tarkkuus on 
parempi kuin perinteisissä televisiovastaanottimissa.  
HSDPA eli High-Speed Downlink Packet Access on UMTS/HSPA-perheeseen 
kuuluva 3G-matkaviestinprotokolla, joka parantaa UMTS-tekniikkaan perustuvien 
verkkojen tiedonsiirtonopeutta ja  kapasiteettia. HSDPA:ta kutsutaan joskus Turbo 
3G:ksi. 
HSPA eli High-Speed Packet Access on joukko matkaviestinprotokollia, jotka 
laajentavat ja parantavat nykyisten UMTS-protokollien suorituskykyä. 
ICT on lyhenne sanoista ”information and communications technology” eli tieto- ja 
viestintätekniikka. 
IMS eli IP Multimedia Subsystem on IP-pohjaisten multimediapalvelujen välittämiseen 
tarkoitettu arkkitehtuuri. 
IP eli internetprotokolla on yhteyskäytäntö, jota käytetään tiedonsiirtoon 
pakettikytkentäisessä internetverkossa. IP mahdollistaa internetiin liitettyjen 
tietokoneiden yhteyden maailmanlaajuisen, yksilöidyn osoitteistuksen avulla.  
IPTV eli laajakaistatelevisio on järjestelmä, jossa digitaalisia televisiolähetyksiä 
välitetään internetprotokollan avulla verkkoinfrastruktuurin kautta. Käytettävä 
toimitustapa voi olla esimerkiksi laajakaistayhteys. Yleensä IPTV määritellään 
televisiosisällöksi, joka välitetään katsojalle perinteisen lähetystekniikan tai 
kaapeliyhteyden sijaan tietoverkkotekniikan avulla. 
Java tarkoittaa Sun Microsystemsin kehittämien ohjelmistotuotteiden ja -määritelmien 
muodostamaa kokonaisuutta, jota käytetään sovellusohjelmistojen kehittämiseen ja 
niiden hyödyntämiseen alustasta riippumatta. Javaa käytetään useilla erilaisilla 
alustoilla sulautetuista järjestelmistä ja matkapuhelimista yritysten palvelimiin ja 
supertietokoneisiin. Java on yleisimmin käytössä matkapuhelimissa, 
internetpalvelimissa ja yrityssovelluksissa ja hieman harvemmin pöytätietokoneissa, 
vaikka käyttäjät saattavatkin törmätä Java-sovelmiin www-sivuja selatessaan. 
LAN eli lähiverkko on tietoliikenneverkko, joka kattaa pienen maantieteellisen alueen. 
Tällainen alue voi olla esimerkiksi koti, yrityksen toimipiste tai ryhmä rakennuksia 
kuten koulu. 
Langaton virtuaaliverkko-operaattori (MVNO) on matkapuhelinpalveluja tarjoava 
yritys, jolla ei ole toimilupaa omalle radiotaajuudelle. 
Liikkuva laajakaista -nimitystä käytetään kuvaamaan erityyppisiä kannettavan 
modeemin, puhelimen tai muun vastaavan laitteen välityksellä muodostettuja nopeita 
langattomia internetyhteyksiä. 
LTE eli Long Term Evolution (tunnetaan myös nimellä 4G) on 3GPP-organisaation 
hanke, jossa pyritään kehittämään UMTS-matkapuhelinstandardia niin, että se 
täyttäisi tulevaisuuden vaatimukset. Tavoitteina on tehokkuuden lisääminen, 
kustannusten vähentäminen, palveluiden parantaminen, uusien taajuuksien 
hyödyntäminen ja parempi integrointi avoimiin standardeihin. LTE-hanke ei itsessään 
ole standardi, mutta se tuottaa UMTS-standardin parannetun Release 8 -version, 
johon kuuluu pääasiassa tai ainoastaan UMTS-järjestelmän laajennuksia ja 
muutoksia. 
Matkapuhelinnumeron siirrettävyys tarjoaa matkapuhelinten käyttäjille 
mahdollisuuden säilyttää matkapuhelinnumeronsa matkaviestinoperaattoria 
vaihtaessaan. 
Mb/s eli megabittiä sekunnissa on tiedonsiirtonopeuden yksikkö, joka vastaa 
miljoonaa bittiä sekunnissa. 
Mobile 2.0 on kattotermi langattomien internetpalvelujen seuraavalle sukupolvelle. 
Netbook eli minikannettava on pienikokoinen kannettava tietokone, joka on 
tarkoitettu erityisesti langattomaan viestintään ja internetyhteyksiin. Nimi on 
yhdistelmä sanoista internet ja notebook. 
NFC eli Near Field Communication on korkeataajuuksinen langaton 
viestintätekniikka, joka mahdollistaa tiedonsiirron lyhyellä etäisyydellä eli noin 10 
cm:n päässä toisistaan sijaitsevien laitteiden välillä.  

PDA eli Personal Digital Assistant on kämmentietokone, jota voidaan kutsua myös 
taskutietokoneeksi tai kämmenmikroksi. 
PSTN (Public Switched Telephone Network) eli yleinen puhelinverkko viittaa kaikkiin 
analogisiin puhelinlinjoihin, myös erillisverkkoihin ja muita tekniikoita (kuten esim. 
xDSL) hyödyntäviin yhteyksiin. Sisältää myös piirikytkentäiset kaapelilinjat mutta ei 
suoria VoIP-yhteyksiä. 
RSS on joukko verkkosyötemuotoja, joita käytetään usein päivittyvän sisällön 
julkaisemiseen standardoidussa muodossa. Tällaista sisältöä ovat esimerkiksi blogit, 
uutiset sekä audio- ja videomateriaalit. 
SIM-kortti on irrotettava älykortti, jota käytetään käyttäjätunnistukseen 
matkaviestimissä, kuten matkapuhelimissa ja kämmentietokoneissa. 
SOHO eli small office / home office tarkoittaa pienten toimistojen ja kotitoimistojen 
muodostamaa markkinasegmenttiä. 
Tilausvideo (Video-on-Demand) on järjestelmä, joka tarjoaa käyttäjille 
mahdollisuuden valita ja katsoa haluamaansa videosisältöä haluamanaan aikana. 
Triple play on markkinointitermi, joka tarkoittaa nopean, laajakaistaisen 
internetliittymän ja laajakaistatelevision sekä kapeakaistaisen puhelinyhteyden 
tarjoamista yhden laajakaistayhteyden kautta. 
TV-ohjelmien tallennuspalvelu (Time-shift TV) tarkoittaa TV-ohjelmien tallennusta 
siten, että kuluttaja voi katsoa ohjelman itselleen paremmin sopivana aikana. 
UICC-kortti (Universal Integrated Circuit Card) on älykortti, jota käytetään 
matkaviestimissä GSM- ja UMTS-verkoissa. UICC-kortti varmistaa kaikenlaisten 
henkilötietojen eheyden ja tietoturvan, ja siihen mahtuu yleensä muutama sata 
kilotavua. 
UMA eli Unlicensed Mobile Access on 3GPP-organisaation GAN-standardin (Generic 
Access Network) kaupallinen nimi. GAN on televiestintäjärjestelmä, jonka avulla 
puhetta, dataa ja IP-multimediasovelluksia voidaan välittää langattomasti IP-
verkkojen kautta. 
UMTS eli Universal Mobile Telecommunications System on 3G-
matkapuhelintekniikka. 
VDSL2 eli Very High Speed Digital Subscriber Line 2 on uusin ja kehittynein kiinteän 
DSL-laajakaistaviestinnän standardi. VDSL2 soveltuu laajaan triple play -palvelujen 
käyttöön, mukaan lukien puhepalvelut, video, data ja HDTV sekä vuorovaikutteiset 
pelit. 
Vertaisverkko eli P2P-verkko käyttää verkon jäsenten välillä erilaisia yhteyksiä ja 
kaikkien verkon jäsenten kaistanleveyttä eikä perinteiseen tapaan keskitettyjä 
resursseja, jolloin suhteellisen pieni määrä palvelimia vastaa suurimmasta osasta 
palvelun tai sovelluksen tarvitsemaa tietoliikennettä. 
VoIP eli Voice over Internet Protocol on tiedonsiirtotekniikka, joka mahdollistaa 
internetpuhelut. 
WAP eli Wireless Application Protocol on avoin kansainvälinen standardi langatonta 
viestintää hyödyntäville sovelluksille. Sen tärkein käyttötarkoitus on internetyhteyden 
tarjoaminen matkapuhelimiin ja kämmentietokoneisiin. 
Web 2.0 on kattotermi toisen sukupolven internetpohjaisille yhteisöille ja palveluina 
hankituille ratkaisuille, joilla pyritään edistämään luovuutta, yhteistyötä ja tiedon 
jakamista käyttäjien kesken. 
WiMAX eli Worldwide Interoperability for Microwave Access on langaton pitkän 
kantaman tiedonsiirtotekniikka, jossa tietoa siirretään monin tavoin, mm. 
kaksipisteyhteyksiä ja täysin langattomia matkaviestintyyppisiä yhteyksiä käyttämällä. 
WLAN eli langaton lähiverkko tarkoittaa kahden tai useamman tietokoneen 
yhdistämistä toisiinsa langattomasti. 
Älypuhelin on matkapuhelin, joka tarjoaa edistyksellisempiä toiminnallisuuksia kuin 
perinteinen matkapuhelin ja johon usein kuuluu tietokonetta muistuttavia 
ominaisuuksia. Älypuhelimelle ei ole standardoitua määritelmää. 

Seuraavat määritelmät koskevat Matkaviestinmarkkinoiden tulonlähteet 
-kaavion termejä (Luku: Markkinat ja asiakkaat, Asiakastrendit)  
Langaton sähköinen kaupankäynti eli mobiilikaupankäynti kattaa tekstiviestiliput, 
langattomat ostokset, langattomat pankkipalvelut, langattoman arvopaperikaupan ja 
langattoman mainonnan. Termillä ei tarkoiteta tuloja, jotka on saatu operaattorien tai 
kolmansien osapuolten mobiiliportaalien kautta välitettävästä digitaalisesta sisällöstä, 
kuten peleistä ja soittoäänistä.  
Langaton sähköinen mainonta eli mobiilimainonta tarkoittaa mainontaa 
matkapuhelinten tai muiden matkaviestinten kautta. 
Muu henkilökohtainen eli P2P-viestintä tapahtuu muiden kuin tekstiviestien tai 
sähköpostien välityksellä ja tarkoittaa lähinnä multimediaviestejä (kuva- ja 
videoviestejä) ja MIM (Mobile Instant Messaging) -pikaviestejä, joilla ei välitetä 
kolmansien osapuolten sisältöjä. 
Tietoverkkojen käyttö tarkoittaa jaettujen sovellusten (esim. asiakkuudenhallinnan, 
toiminnanohjauksen ja liikkuvan työvoiman hallinnan sovellusten) sekä yritysten 
intranetien käyttöä. Tietoverkkojen käyttö rajoittuu yrityssegmenttiin.  
Tietoviihde on ajankohtaistietoon perustuvaa mediasisältöä, johon sisältyy myös 
viihdettä suuremman suosion saavuttamiseksi yleisön ja kuluttajien keskuudessa. 
Videopuhelut ovat reaaliaikaista, audiovisuaalista viestintää henkilöiden välillä.  
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Vuoden 2009 yhtiökokous  

TeliaSoneran varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 
1.4.2009 klo 15.00 Ruotsin aikaa Cirkuksessa Tukholmassa 
osoitteessa Djurgårdsslätten 43–45. Kokouskutsu julkaistiin 
kokonaisuudessaan helmikuun puolivälissä TeliaSoneran 
internetsivuilla osoitteessa www.teliasonera.fi. Kokous tulkataan 
suomeksi ja englanniksi. 

Osallistumisoikeus 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla 
 joka on rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Sweden 

AB:n (aiemmin VPC AB) pitämään yhtiön osakasluetteloon 
torstaina 26.3.2009; ja 

 joka on ilmoittanut TeliaSonera AB:lle osallistumisestaan 
yhtiökokoukseen viimeistään torstaina 26.3.2009 klo 16.00 
Ruotsin aikaa. 

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen 
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua  
 kirjeitse osoitteeseen TeliaSonera AB, Box 10,  

SE-182 11 Danderyd, 
 puhelimitse numeroon +46 (0)8 611 60 15 arkipäivisin kello 

10 ja 16 välisenä aikana, 
 faksilla numeroon +46 (0)8 611 60 17, tai 
 TeliaSoneran internetsivujen kautta osoitteessa 

www.teliasonera.fi (vain yksityishenkilöt) 
 

Ilmoittautumisen yhteydessä on annettava seuraavat tiedot: 
nimi/yritys, henkilö-/y-tunnus, puhelinnumero päivisin sekä avustajien 
lukumäärä.  

Hallintarekisteröidyt osakkeet 
Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistajan, joka on 
hallintarekisteröinyt osakkeensa pankin tai muun omaisuudenhoitajan 
avulla, tulee pyytää että hänet rekisteröidään tilapäisesti 
osakkeenomistajaksi Euroclear Sweden AB:n (aiemmin VPC AB) 
Ruotsissa pitämään yhtiön osakasluetteloon ennen 26.3.2009. 
Osakkeenomistajan on ilmoitettava omaisuudenhoitajalleen tästä 
hyvissä ajoin. 

Koska suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään Euroclear Finland 
Oy:n (aiemmin APK) kautta rekisteröidyt suomalaisten 
osakkeenomistajien osakkeet on hallintarekisteröity Euroclear 
Sweden AB:n (aiemmin VPC AB) rekisteriin, on niiden suomalaisten 
osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua kokoukseen, otettava 
yhteyttä Euroclear Finland Oy:hyn (aiemmin APK) joko lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen thy@euroclear.eu tai soittamalla numeroon 
020 770 6609, jotta heidän osakkeidensa tilapäinen rekisteröinti 
tapahtuisi hyvissä ajoin ennen 26.3.2009. 

Asiamies 
Osakkeenomistajan, jota edustaa asiamies, tulee antaa valtakirja 
asiamiehelle. Valtakirjalomake löytyy yhtiön internetisivuilta 
osoitteesta www.teliasonera.fi. Mikäli valtakirjan antaa juridinen 
henkilö, tulee kopio juridisen henkilön rekisteriotteesta (tai mikäli 
rekisteriotetta ei ole, muusta vastaavasta kelpoisuusasiakirjasta) 
liittää mukaan. Asiakirjat eivät saa olla vuotta vanhempia. Valtakirjat, 
rekisteriotteet ja muut kelpoisuusasiakirjat on toimitettava yhtiölle 
edellä mainittuun osoitteeseen viimeistään perjantaina 27.3.2009, 
jotta kokoukseen osallistuminen olisi mahdollista.  

Ilmoittautuminen kokouksen seuraamiseen 
internetyhteyden välityksellä 
Osakkeenomistajalla on myös mahdollisuus seurata yhtiökokousta 
internetyhteyden välityksellä. Osakkeenomistajan, joka haluaa 
seurata yhtiökokousta internetyhteyden välityksellä, tulee olla 
rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Sweden AB:n (aiemmin 
VPC AB) pitämään yhtiön osakasluetteloon jo 28.2.2009, ja hänen on 
ilmoitettava TeliaSonera AB:lle aikeestaan seurata yhtiökokousta 
internetyhteyden välityksellä viimeistään 26.3.2009 klo 16.00 Ruotsin 
aikaa.  

Osakkeenomistaja, joka seuraa yhtiökokousta internetyhteyden 
kautta, luokitellaan yhtiökokouksen vieraaksi eikä hän voi siten 
osallistua äänestyksiin, tehdä ehdotuksia tai käyttää puheenvuoroja. 

Osakkeenomistajalle, joka täyttää edellä mainitut kriteerit, 
lähetetään ohjeet sisään kirjautumisesta ja henkilökohtainen 
salasana ennen kokousta. Mikäli osakkeenomistaja haluaa osallistua 
yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä ja seurata yhtiökokousta 
henkilökohtaisesti internetyhteyden kautta, on osakkeenomistajan 
noudatettava ilmoittautumismenettelyä kokonaisuudessaan.  

Yhtiökokouksen seuraaminen internetyhteyden kautta edellyttää 
seuraavanlaista yhteyttä ja laitteistoa: tietokone, Windows XP 
-käyttöjärjestelmä, Internet Explorer 6 -selain tai uudempi, Windows 
Media Player 9 -mediasoitin tai uudempi ja hyvän laadun takaava 
internetyhteys, esim. laajakaistayhteys, jonka nopeus on vähintään 1 
Mb/s (ei vaatimus). 

Yhtiökokouksessa päätettävät asiat 
Yhtiökokous päättää muun muassa yhtiön voiton käyttämisestä sekä 
hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta. Lisäksi 
yhtiökokous nimittää hallituksen ja päättää hallituksen jäsenten 
palkkioista. Hallitus esittää, että osakkeenomistajille maksetaan 
osinkoa 1,80 kruunua osakkeelta ja että osingonmaksun 
täsmäytyspäivä on 6.4.2009. Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen 
esityksen, arvioidaan osingonmaksun Euroclear Sweden AB:n 
(aiemmin VPC) kautta tapahtuvan 9.4.2009. 

Muuta 
Toimitusjohtajan puhe on kokouksen jälkeen luettavissa 
TeliaSoneran internetsivuilta osoitteessa www.teliasonera.fi kohdasta 
Sijoittajatietoa. 

Osakkeenomistajien kokous Suomessa 
Erillinen suomalaisille osakkeenomistajille tarkoitettu kokous 
järjestetään 30.3.2009 klo 15.00 Suomen aikaa Marina Congress 
Centerissä Helsingissä. Suomalaisilla osakkeenomistajilla on siellä 
mahdollisuus tavata yhtiön johdon ja hallituksen edustajia. 

Osakkeenomistajien kokoukseen voi ilmoittautua  
2.–16.3. seuraavilla tavoilla: 
 puhelimitse: 020 40 54444 
 sähköpostitse: communications-fi@sonera.com 

 
Lisätietoja sekä linkki sähköposti-ilmoittautumista varten 
TeliaSoneran internetsivuilla osoitteessa www.teliasonera.fi 
kohdassa Sijoittajatietoa. 
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Yhteystiedot 

TeliaSonera AB  
Postiosoite: 
TeliaSonera AB  
SE-106 63 Stockholm 
Sweden 
 
Käyntiosoite: 
Sturegatan 1, Stockholm 
 
Puhelin: +46 (0)8 504 550 00 
Faksi: +46 (0)8 504 550 01 
Sähköposti: teliasonera@teliasonera.com 
 

Toimitusjohtaja  
Lars Nyberg 
Postiosoite: 
TeliaSonera AB 
SE-106 63 Stockholm 
Sweden 
 
Puhelin: +46 (0)8 504 550 00 
Faksi: +46 (0)8 504 550 14  
 

Viestintä 
Cecilia Edström 
Postiosoite: 
TeliaSonera AB 
SE-106 63 Stockholm 
Sweden 
 
Puhelin: +46 (0)8 504 550 00 
Faksi: +46 (0)8 611 46 42 
 

Sijoittajasuhteet  
Andreas Ekström 
Postiosoite: 
TeliaSonera AB 
SE-106 63 Stockholm 
Sweden 
 
Puhelin: +46 (0)8 504 550 00 
Faksi: +46 (0)8 611 46 42 
Sähköposti: investor-relations@teliasonera.com 
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