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TeliaSonera lyhyesti 
TeliaSonera on kansainvälinen televiestinnän edelläkävijä. 
Tarjoamme verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja, joiden 
avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja 
ympäristöystävällisesti. 

TeliaSoneran visio on olla maailmanluokan palveluyritys ja 
alansa johtava toimija. Olemme ylpeitä televiestintäalan 
edelläkävijän asemastamme, jonka olemme saavuttaneet 
innovatiivisuudella, luotettavuudella ja asiakasystävällisyydellä.  

Tarjoamme tuotteita ja palveluja kustannustehokkaalla ja 
kestävällä tavalla, joka pohjautuu asiakastarpeiden syvälliseen 
ymmärrykseen. Turvaamme omistaja-arvon kestävän ja 
paranevan kannattavuuden ja kassavirran avulla. 

TeliaSoneran osake noteerataan Tukholman ja Helsingin 
pörsseissä (NASDAQ OMX Stockholm ja NASDAQ OMX 
Helsinki). 
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Maailmanluokan palveluyritys 
Painopistealueemme ovat: 
 maailmanluokan palveluyrityksen luominen 
 verkkojemme laadun varmistaminen  
 tehokas kustannusrakenne. 

 
 

Kansainvälinen 
televiestinnän 
edelläkävijä 
TeliaSonera on kansainvälinen 
konserni, jolla on globaali strategia 
mutta joka toimii kaikkialla 
paikallisena yhtiönä. Tarjoamme 
palveluja Pohjoismaissa ja Baltian 
maissa, Euraasian kehittyvillä 
markkinoilla – Venäjä ja Turkki 
mukaan lukien – sekä Espanjassa. 

 

  

  

Liiketoimintamme 
TeliaSoneran toiminnot on järjestetty kolmeksi liiketoiminta-alueeksi, jotka ovat: Mobility Services, Broadband Services ja Eurasia. 
 

Mobility Services 
 

Broadband Services 
 

Eurasia 
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Vuosi lyhyesti 
TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja, 
joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, 
tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. 

Taloudellisia tunnuslukuja 
 

MSEK, paitsi suhdeluvut, osakekohtainen 
tulos ja käyttökateprosentit 2010 2009 2008

Liikevaihto 106 582 109 161 103 585

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 36 977 36 666 32 954

Käyttökate-% 34,7 33,6 31,8

Liiketulos 32 083 30 324 28 648

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 32 015 31 679 30 041

Nettotulos 23 562 21 280 21 442

josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 21 257 18 854 19 011

Tulos/osake (kruunua) 4,73 4,20 4,23

Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 17,8 15,2 17,2

Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa 
liikevaihtoon (%) 14,0 12,8 15,2

Vapaa kassavirta 12 901 16 643 9 333

Liikevaihto ja käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä, 2008–2010 
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Tulos/osake ja osingot, 2008–2010 
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Tärkeimpiä tapahtumia ja 
saavutuksia 

Vahva taloudellinen tulos 
Liikevaihdon orgaaninen kasvu parani läpi koko 
vuoden, ja osakekohtainen tulos kasvoi 13 
prosenttia ennätykselliseen 4,73 kruunuun.  

TeliaSonera – alan edelläkävijä 
Vuoden aikana käynnistimme kaupalliset 4G-
palvelut ensimmäisenä operaattorina myös 
Suomessa, Tanskassa ja Virossa. Ruotsissa ja 
Norjassa lanseerasimme 4G-palvelut jo 
joulukuussa 2009, ja jatkamme verkon 
laajentamista vuoden 2011 aikana.  

Kasvu jatkui Euraasiassa 
Liittymämäärän voimakkaan kasvun sekä 
makrotaloudellisen tilanteen paranemisen 
seurauksena liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 16 
prosenttia. Strategiamme mukaisesti kasvatimme 
vuoden aikana omistusosuuttamme 
nepalilaisessa Ncellissa ja uzbekistanilaisessa 
UCellissa.  

Markkinaosuus Espanjassa kasvoi 
Vuoden 2010 viimeisellä vuosineljänneksellä 
yhtiön espanjalainen matkaviestinoperaattori 
Yoigo saavutti tavoitteensa, kun sen käyttökate 
kääntyi positiiviseksi – vain neljä vuotta toiminnan 
käynnistymisestä vuonna 2006. Yoigo on nyt 
saavuttanut neljän prosentin markkinaosuuden. 

Tilauspalvelujen kysyntä kasvaa  
Tilauspalvelujen, kuten elokuvien, kysyntä 
kasvaa, ja vuokrasimme Ruotsissa vuoden aikana 
yli kaksi miljoonaa elokuvaa 
tilausvideopalvelumme kautta. 
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Toimitusjohtajan kirje 
 

Hyvät osakkeenomistajat, 
TeliaSonera jatkaa kasvuaan ja edelläkävijyyttään 
televiestintäalalla tuomalla markkinoille uutta teknologiaa ja 
tarjoamalla asiakkaille uusia palveluja kaikilla markkina-
alueillaan.  

 
 
 
Vuonna 2010 jatkoimme vuoden 2009 lopulla käynnistynyttä 
4G-palvelujen lanseerausta Ruotsissa ja Norjassa ja toimme 
4G-palvelut markkinoille ensimmäisenä operaattorina myös 
Suomessa, Tanskassa ja Virossa. Pohjoismaisilla markkinoilla 
lisäsimme investointeja kuituverkkoihin ja kiinteisiin 
liityntäverkkoihin. Euraasiassa käynnistimme 3G-verkkojen 
rakentamisen Uzbekistanissa ja Nepalissa ja ostimme kauan 
tavoittelemamme 3G-toimiluvan Kazakstanissa. 

Vastaamme nopeiden yhteyksien tasaisesti kasvavaan 
kysyntään tuomalla markkinoille uusia palveluja ja investoimalla 
korkealaatuisiin verkkoihin, joiden kapasiteetti ja peittoalue ovat 
entistä paremmat. 

Markkinoiden vauhdittajat 
Osa markkina-alueistamme on kypsiä markkinoita, missä lähes 
kaikilla on matkapuhelin ja kasvua saadaan enimmäkseen 
lisäarvopalveluista, kuten kiinteästä ja langattomasta 
internetistä. Kasvumarkkinoilla taas lisäämme edelleen 
peittoaluetta ja kapasiteettia, koska näillä markkinoilla vasta 
pienemmällä osalla väestöä on matkapuhelin tai internetliittymä. 

Pohjois-Euroopassa älypuhelinten kysyntä kasvaa hurjaa 
vauhtia. Vuonna 2010 seitsemän kymmenestä yhtiön Ruotsin 
myymälöissä myydystä uudesta matkapuhelimesta oli 
älypuhelimia. Näitä puhelimia käytetään puhelujen, 
tekstiviestien ja sähköpostin lisäksi yhä enemmän erilaisiin 
internetpalveluihin. Lisäksi tilauspalvelujen, kuten elokuvien, 

kysyntä kasvaa tasaisesti, ja viime vuonna vuokrasimme 
Ruotsissa yli kaksi miljoonaa elokuvaa televisiopalvelumme 
kautta.  

Euraasiassa asukasluvut ovat suuremmat ja väestö 
nuorempaa kuin Euroopassa ja toisaalta matkaviestintiheys on 
pienempi ja kiinteän verkon kattavuus rajallinen. Näillä 
markkinoilla autamme asiakkaita nousemaan hetkessä suoraan 
matkaviestinnän kehityksen kärkeen tarjoamalla uusia palveluja 
edulliseen hintaan. Tällä alueella kehitysvauhti on huimaa. 

TeliaSoneralla on paljon kokemusta Euraasiasta. Olimme jo 
1990-luvun alkupuolella mukana perustamassa eräitä 
liiketoimintoja tällä alueella. Kehitämme liiketoimintaamme 
yhdessä paikallisten kumppaniemme kanssa yhdistämällä 
paikallista asiantuntemusta kansainväliseen kokemukseen. 
Tavoitteenamme on olla johtava teleoperaattori kaikilla näillä 
markkinoilla, joiden yhteenlaskettu asukasluku – Venäjä ja 
Turkki mukaan lukien – on yli 380 miljoonaa. 
Matkaviestinpalvelujen kysyntä on kasvanut viime vuosina 
rajusti kiinteiden verkkojen rajallisuuden, matkaviestinverkkojen 
peittoalueen kasvamisen, kansainvälisen verkkovierailun 
kehittymisen, haluttujen lisäarvopalvelujen sekä edullisen 
hinnoittelun seurauksena. 

Kasvu Euraasiassa on yksi TeliaSoneran tärkeimmistä 
tavoitteista, ja alueen kasvupotentiaali on asiakaskunnan 
laajentamisessa ja langattomien puhe- ja datapalvelujen käytön 
lisäämisessä. 
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”Meillä on sama tavoite kaikkialla, missä 
toimimme: olla markkinoiden suurin tai 
toiseksi suurin operaattori tarjoamamme 
parhaan asiakaskokemuksen, 
korkealaatuisten verkkojemme ja 
kustannustehokkaan toimintamme ansiosta.” 
TeliaSoneran toimitusjohtaja Lars Nyberg 

 

Omistussalkkumme 
Pyrimme kasvuun myös kasvattamalla keskeisiä 
omistusosuuksiamme ja jatkamme uusien mahdollisuuksien 
etsimistä nykyisellä toiminta-alueellamme ja sen lähialueilla.  

Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä lisäsimme 
omistusosuuttamme UCellissa Uzbekistanissa, jonka 
markkinoille menimme vuonna 2007, ja vuoden viimeisellä 
neljänneksellä kasvatimme omistusosuuttamme Ncellissa 
Nepalissa. Molemmissa näissä maissa kasvu on ollut erittäin 
voimakasta liittymätiheyden noustessa, sillä kasvatimme 
asiakasmäärää Uzbekistanissa 35 prosentilla ja Nepalissa 85 
prosentilla edellisvuodesta.  

Käymme omistuksiamme läpi jatkuvasti ja vuoden 2010 
aikana myimme tanskalaisen Telia Stofan, koska katsoimme, 
että se ei kuulunut keskeisiin omistuksiimme.   

Yhtiön espanjalainen matkaviestinoperaattori Yoigo saavutti 
vuoden viimeisellä neljänneksellä sille vuonna 2006 asetetun 
tavoitteen, kun sen käyttökate kääntyi positiiviseksi – vain neljä 
vuotta toiminnan käynnistymisestä. Yoigolla on hyvät haastajan 
asemat Espanjan markkinoilla, ja se on saavuttanut neljän 
prosentin markkinaosuuden. Omistaja-arvon maksimoimiseksi 
jatkamme nyt liiketoiminnan kehittämistä, ja seuraavana 
tavoitteena on alkaa tuottaa positiivista kassavirtaa vuoden 
2011 loppuun mennessä. 

Painopistealueet 
Meillä on sama tavoite kaikkialla, missä toimimme: olla 
markkinoiden suurin tai toiseksi suurin operaattori 
tarjoamamme parhaan asiakaskokemuksen, korkealaatuisten 
verkkojemme ja kustannustehokkaan toimintamme ansiosta.  

Vuonna 2010 jatkoimme korkealaatuisten kiinteiden ja 
langattomien verkkojen laajentamista parantamalla 
kapasiteettia ja peittoaluetta. Onnistuimme myös 
yhtenäistämään työtapoja koko yhtiössä. Mobility Services- ja 
Broadband Services -liiketoiminta-alueilla otettiin kaikissa 
maissa käyttöön yhteinen toimintamalli, jotta voisimme 
paremmin vastata asiakkaiden tarpeisiin, saavuttaa 
kustannussäästöjä ja hyödyntää suuruuden tuomia etuja. 
Eurasia-liiketoiminta-alueella lanseerattiin uusi brändi kaikissa 
toiminnoissa uzbekistanilaista UCellia lukuun ottamatta, jotta on 
entistä selvempää, että ne kuuluvat konserniin.   

Paikallista toimintaa globaalin strategian pohjalta 
TeliaSonerasta on tullut kansainvälinen konserni, jolla on 
globaali strategia. Samanaikaisesti toimimme kullakin markkina-
alueella paikallisena operaattorina. Tätä yhdistelmää voimme 
hyödyntää, kun tuomme markkinoille uusia teknologioita ja 
palveluita. Voimme myös hyödyntää synergiaetuja ja parhaita 
käytäntöjä koko toiminta-alueellamme tarjotaksemme kullekin 
asiakkaalle jokaisella markkina-alueella parasta mahdollista 
osaamista ja asiantuntemusta. Toimimalla paikallisesti 
pysymme lähellä asiakkaita ja varmistamme, että palvelumme, 
myyntimme ja markkinointimme ovat juuri heidän tarpeisiinsa 
räätälöityjä, on sitten kyse uuden hinnoittelumallin 
lanseeraamisesta Espanjassa, televisiopalveluista Virossa tai 
pilvipalveluratkaisun tarjoamisesta ruotsalaiselle yritykselle tai 
yhteisölle. Tämä strategia luo vankan pohjan liiketoimintamme 
tulevalle kehitykselle.  

Menestyksekäs vuosi 
Vuosi 2010 oli menestyksekäs TeliaSoneralle. Liikevaihdon 
orgaaninen kasvu parani läpi koko vuoden, ja osakekohtainen 
tulos kasvoi peräti 13 prosenttia. Koska taloudellinen asemakin 
on vahva, hallitus esitti tavanomaisen osingon korottamista 22 
prosentilla. Lisäksi hallitus on päättänyt käyttää yhtiökokouksen 
sille antaman valtuutuksen takaisinostaa osakkeita. 
TeliaSonera ostaa takaisin ulkona olevia osakkeitaan 
korkeintaan 10 mrd. Ruotsin kruunun kokonaisarvosta.   

Yksi painopistealueistamme on kustannustehokas toiminta 
kilpailukyvyn varmistamiseksi. Aiemmat kustannussäästöt 
auttoivat meitä tässä pyrkimyksessä vuoden 2010 
ensimmäisellä puoliskolla. Vuoden toisen puoliskon aikana 
organisaatiossa nähtiin mahdollisuuksia lisäsäästöihin, jotka 
toteutetaan vuoden 2011 aikana. Odotamme Mobility Services- 
ja Broadband Services -liiketoiminta-alueiden yhteisen 
toimintamallin ja ns. cross-border-organisaation tuovan 
synergiaetuja, mutta meidän on myös rekrytoitava uusia 
osaajia.  

Uskomme liikevaihdon kasvun paikallisissa valuutoissa 
laskettuna olevan noin 4 prosenttia vuonna 2011. Tätä kehitystä 
vauhdittavat ennen kaikkea langattomat datapalvelut 
Pohjoismaissa, markkinaosuuden kasvu Espanjassa ja 
matkaviestintiheyden lisääntyminen Euraasiassa. 

 
Tukholmassa 8.3.2011 
 
Lars Nyberg 
Toimitusjohtaja  
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Visio ja strategia 
TeliaSonera on kansainvälinen yhtiö, jolla on globaali strategia 
mutta joka toimii kaikkialla paikallisesti. Tarjoamme 
verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja, joiden avulla ihmiset ja 
yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja 
ympäristöystävällisesti. 

Missio – verkkoyhteyksien ja 
televiestintäpalvelujen tarjoaminen 
TeliaSoneran missio on tarjota verkkoyhteyksiä ja 
televiestintäpalveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat 
viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. 

Luomme lisäarvoa panostamalla maailmanluokan 
asiakaskokemukseen, verkkojemme laatuun ja tehokkaaseen 
kustannusrakenteeseen. 

TeliaSonera on kansainvälinen yhtiö, jolla on globaali strategia 
mutta joka toimii kaikkialla paikallisesti. Saamme etua siitä, että 
tunnemme paikallisen kulttuurin ja paikalliset markkinat 
paremmin kuin muut. 
 
 

Maailmanluokan palveluyritys 
Painopistealueemme ovat: 
 maailmanluokan palveluyrityksen luominen  
 verkkojemme laadun varmistaminen  
 tehokas kustannusrakenne. 
 
Lue lisää saavutuksistamme vuonna 2010 toimitusjohtajan 
kirjeestä. 

Visio – maailmanluokan palveluyritys ja 
alansa johtava toimija 
TeliaSoneran visio on olla maailmanluokan palveluyritys ja 
alansa johtava toimija. Olemme ylpeitä televiestintäalan 
edelläkävijän asemastamme, jonka olemme saavuttaneet 
innovatiivisuudella, luotettavuudella ja asiakasystävällisyydellä.  

Toimintamme on vastuullista ja perustuu vankkoihin arvoihin ja 
liiketoimintaperiaatteisiin. Lue lisää TeliaSoneran eettisistä 
toimintaperiaatteista ja yritysvastuuraportista Corporate 
Responsibility Report 2010. 

Palveluillamme on tärkeä rooli ihmisten jokapäiväisessä 
elämässä – niin työssä ja opiskelussa kuin vapaa-ajallakin.  

Edistämme omalta osaltamme parempien mahdollisuuksien 
maailmaa. 
 
 

Parempien mahdollisuuksien maailma 
Lue lisää siitä, kuinka TeliaSonera edistää parempien 
mahdollisuuksien maailmaa yritysvastuuraportista Corporate 
Responsibility Report 2010: 
 Case: ”Sanam tariff for women creates opportunities” 
 Case: ”Training activities invite people to join the digital 

highway”  
 Case: ”Mobile communication for social change”. 

Yhteiset arvot – päivittäisen työmme 
perusta 
Yhteiset arvomme muodostavat perustan päivittäiselle 
työllemme. Arvomme ovat: 
 Tuotan lisäarvoa 
 Osoitan arvostusta 
 Tartun toimeen. 

Tuotan lisäarvoa 
Lisäarvon tuottamisessa keskeistä on asiakaskeskeisyys ja 
liiketoimintalähtöisyys. Innovatiivisuus ja edelläkävijyys ovat osa 
perintöämme. Pyrimme jakamaan tietomme tekemällä 
yhteistyötä tiimeissä ja yli rajojen, minkä ansiosta voimme 
hyödyntää resurssejamme tehokkaasti. Otamme vastuuta, 
toteutamme seurantaa ja annamme palautetta 
varmistaaksemme, että ratkaisumme ovat yksinkertaisia, 
kestäviä ja asiakkaalle lisäarvoa tuottavia. 

Osoitan arvostusta 
Osoitamme luottamusta, rohkeutta ja vilpittömyyttä kaikessa 
toiminnassamme. Arvostamme työntekijöidemme osaamista ja 
erilaisuutta, ja olemme kaikki vastuussa hyvän 
työskentelyilmapiirin luomisesta. Kohtelemme toisia siten kuin 
haluamme itse tulla kohdelluiksi eli ammattimaisesti ja rehdisti. 
Asiakkaan tietosuojasta ja verkon suojauksesta huolehditaan 
tarkasti; toimimme aina sekä asiakkaiden että TeliaSoneran 
etujen mukaisesti. 

Tartun toimeen 
Teemme päätöksiä kehityksen ja muutoksen edistämiseksi; 
suunnittelu ja nopea toteutus ovat ratkaisevan tärkeitä. Luomme 
yhdessä aktiivisen liiketoimintaympäristön, jossa kaikki voivat 
osallistua, ja hyödynnämme työtekijöidemme osaamisen ja 
sitoutumisen parhaalla mahdollisella tavalla. Haluamme 
asiakkaiden kokevan, että kanssamme on helppoa ja 
palkitsevaa toimia ja että pidämme sen, minkä lupaamme. 
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Yhteiset arvomme päivittäisessä työssä 
Lue lisää siitä, kuinka yhteiset arvomme vaikuttavat 
päivittäisessä työssämme, yritysvastuuraportista Corporate 
Responsibility Report 2010: 
 CR Report Executive Summary  
 Code – A common foundation. 

Päästrategia – tuotteiden ja palvelujen 
tarjoaminen asiakastarpeiden syvällisen 
ymmärryksen pohjalta 
TeliaSoneran päästrategiana on tarjota eri 
asiakassegmenteillemme räätälöityjä tuotteita ja palveluja 
nykyisten ja tulevien asiakastarpeiden syvällisen ymmärryksen 
pohjalta. 

Tarjoamme palvelujamme kustannustehokkaalla ja kestävällä 
tavalla luodaksemme omistaja-arvoa kestävän ja paranevan 
kannattavuuden ja kassavirran avulla. 

Pohjoismaiden ja Baltian markkinat – pääpaino 
kannattavuudessa ja kassavirrassa 
Pohjoismaiden ja Baltian markkinat ovat kypsiä markkinoita, 
joilla matkaviestintiheys on suuri. Tällä alueella TeliaSonera on 
markkinajohtaja. Tavoitteena on kasvaa näiden markkinoiden 
mukana tai nopeammin, hyödyntää langattomien datapalvelujen 
kiihtyvä kasvu ja säilyttää kannattavuus.  

Ankaran kilpailun ja viranomaissääntelyn vuoksi 
Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla esiintyy hintapaineita, 
minkä vuoksi toiminnan tehokkuus on yksi päätavoitteistamme 
tällä alueella. TeliaSonera pyrkii jatkuvasti tehostamaan 
toimintaansa uusien matkaviestin- ja IP-pohjaisten palvelujen 
kehittämiseksi. 

Strategiamme Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla on 
panostaa seuraaviin asioihin: 
 langattomien datapalvelujen voimakas kasvu 
 siirtyminen IP-pohjaisiin palveluihin 
 kannattavuus ja kassavirta. 
 
Lue lisää toiminnastamme Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla 
Liiketoimintamme-osasta: 
 Broadband Services 
 Mobility Services. 

Euraasia – kasvua ja hyvä kannattavuus 
TeliaSoneran tavoitteena on laajentua Euraasiassa. Pyrimme 
siksi kasvattamaan keskeisiä omistuksiamme ja tekemään 
täydentäviä yritysostoja nykyisellä toiminta-alueellamme.  

Keskitymme markkinoihin, joilla matkaviestintiheys on 
alhainen, väestömäärä kohtuullinen ja talous kasvussa ja joilla 
voimme tehokkaimmin hyödyntää liikkeenjohtokokemustamme.  

Euraasiassa matkaviestintiheys on alhaisempi kuin 
TeliaSoneran muilla markkina-alueilla, eivätkä kiinteät verkot ole 
yhtä kehittyneitä. Siksi nämä maat ovat riippuvaisia 
matkaviestinverkoista, mikä tarjoaa TeliaSoneralle suuria 
mahdollisuuksia. 

Tulevina vuosina strategiset päätavoitteemme Euraasiassa 
ovat: 
 johtavien markkina-asemien saavuttaminen ja 

vahvistaminen 
 verkkojen ja palvelujen laadun varmistaminen 
 tasapainoisen kasvun ja kannattavuuden saavuttaminen 
 uusien palvelujen, kuten liikkuvan laajakaistan, tarjoaminen 
 vahvan hallinnon ja riskienhallinnan varmistaminen. 
 
Lue lisää toiminnastamme Euraasiassa Liiketoimintamme-
osasta. 

Espanja – Yoigon kehittäminen 
Espanjan markkinoilla TeliaSoneran tavoitteena on luoda 
yhdessä paikallisten kumppaniensa kanssa tehokas 
matkaviestinnän halpaoperaattori, jonka markkina-asema tuo 
vahvan, kestävän tuloksen ja kassavirran ja kasvattaa siten 
liiketoiminnan arvoa. 

Lue lisää Mobility Services -liiketoiminta-alueesta 
Liiketoimintamme-osasta. 

Dataliikenne kasvaa asiakasmääriä 
nopeammin 
Strategiamme perustuu oletukselle, että data- ja puheliikenne 
kasvavat asiakasmääriä nopeammin ja että nopeampien 
yhteyksien kysynnän kasvulle ei ole rajoja. Tästä seuraa kaksi 
asiaa: 
 Kiinteät verkot pysyvät kilpailukykyisinä alueilla, joilla kiinteä 

verkko on ennestään olemassa. Uudet palvelut, kuten IPTV, 
tilausvideo ja IP-pohjaiset laajakaistapalvelut, kasvavat 
voimakkaasti. 

 Palvelujen hinnoittelu kehittyy. Siirrymme puhepohjaisesta 
hinnoittelusta veloittamaan verkkoyhteydestä, käytöstä ja 
nopeudesta. 

 
Lue lisää markkinatrendeistä Trendit-osasta. 
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TeliaSoneran osake 
TeliaSoneran osake noteerataan Tukholman ja Helsingin 
pörsseissä (NASDAQ OMX Stockholm ja NASDAQ OMX 
Helsinki). Vuoden 2010 kuluessa osakkeen hinta kohosi 
2,8 prosenttia 53,30 kruunuun. Samana ajanjaksona OMX 
Stockholm 30 -indeksin arvo nousi 21,4 prosenttia ja Dow 
Jonesin Euro Stoxx Telecommunications -indeksi laski 9,8 
prosenttia. 

Vuoden 2010 korkein kaupantekokurssi oli 56,90 kruunua 9. 
marraskuuta ja alin 44,00 kruunua 8. toukokuuta. 

Euroopan viidenneksi suurin teleyhtiö 
TeliaSoneran markkina-arvo oli vuoden 2010 lopussa 239 mrd. 
kruunua, joka on viisi prosenttia Tukholman pörssin 
kokonaisarvosta. Markkina-arvolla mitattuna TeliaSonera oli 
vuoden 2010 lopussa Tukholman pörssin viidenneksi suurin 
yritys, ja yhtiö on myös Euroopan viidenneksi suurin 
televiestintäoperaattori. 

Osinko 2,75 kruunua osakkeelta  
Vuodelta 2010 maksettavaksi ehdotettava tavanomainen osinko 
on 2,75 (2,25) kruunua osakkeelta, yhteensä 12,3 mrd. kruunua 
eli 58 prosenttia nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluvasta 
osuudesta.  

Ehdotettu osinko on TeliaSoneran pääomarakenne- ja 
osingonjakopolitiikan mukainen. 

Ulkomainen omistus kasvoi 
Vuoden 2010 kuluessa osakkeenomistajien määrä laski 
635 799:stä 601 736:een. Ruotsin valtion osuus ulkona olevista 
osakkeista oli 37,3 prosenttia, ja Suomen valtion osuus 
osakkeista oli 13,7 prosenttia. Ruotsin ja Suomen ulkopuolinen 
omistus kasvoi 13,8 prosentista 17,6 prosenttiin. 
 

 

Suurimmat osakkeenomistajat 
31.12.2010  

Osakkeenomistaja 

Ulkona olevien 
osakkeiden 

määrä¹ 

Osuus ulkona 
olevista 

osakkeista/äänistä

Ruotsin valtio 1 674 310 553 37,3

Suomen valtio 616 128 221 13,7

Swedbank Robur Funds  138 290 731 3,1

Alecta 109 625 000 2,4

AMF Insurance and Funds 61 136 971 1,4

SEB Funds 56 883 485 1,3

Skandia Life Insurance 50 583 445 1,1

SHB Funds 50 507 922 1,1

Nordea Funds 43 705 812 1,0

AFA Insurance 43 353 535 1,0

Fourth National Pension Fund 41 649 502 0,9

First National Pension Fund 41 253 589 0,9

Muut osakkeenomistajat yhteensä 2 927 428 766 34,8

Ulkona olevat osakkeet 
yhteensä  4 490 457 213 100

 

Lähde: SIS Ägarservice 

¹ Jokainen TeliaSoneran osake edustaa yhtä ääntä yhtiökokouksessa, eikä 
yhdelläkään osakkeenomistajalla ole muista poikkeavaa äänioikeutta. 

 

Suurimmat maat osakemäärien perusteella  

31.12.2010 

Ruotsi, 63,1 %

Suomi, 19,3 %

Britannia, 7,3 %

Yhdysvallat, 5,4 %

Luxemburg, 1,9 %

Ranska, 0,4 %

Belgia, 0,3 %

Norja, 0,3 %

Saksa, 0,3 %

Sveitsi, 0,3 %

Muut yhteensä, 1,5 %
 

Lähde:  Euroclear Sweden 
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Trendit 
Kypsillä markkinoilla televiestinnän kehitystä ohjaa käyttäjien 
lisääntyvä halu muodostaa verkkoyhteys milloin ja missä 
tahansa ja minkä tyyppisellä päätelaitteella tahansa. Uusi 
teknologia ja uudet palvelut ovat tehneet tämän mahdolliseksi. 
Kasvumarkkinoilla yhä suurempi osuus kasvusta saadaan 
uusista asiakkaista ja matkaviestinliittymien yleistymisestä. 

Televiestintäalan markkinoille on ominaista teknologian, 
palveluiden ja käyttäytymismallien nopea kehitys. 
Viestintäpalvelujen osuus bruttokansantuotteesta ja 
käytettävissä olevista tuloista kasvaa sekä kehittyneissä maissa 
että kasvumarkkinoilla. Kasvun taustalla olevat tekijät poikkeavat 
hieman toisistaan kunkin markkina-alueen kypsyystason 
mukaan. 

Pohjoismaiden ja Baltian kypsillä markkinoilla liittymätiheys on 
suuri ja asiakaskunta vakaa. Kehitystä vauhdittavat sekä uusi 
teknologia että asiakkaiden uudet vaatimukset. Kasvupotentiaali 
liittyy lähinnä asiakkaisiin, jotka käyttävät enemmän palveluja 
monilla eri päätelaitteilla. 

Kasvumarkkinoilla, joilla kiinteän verkon infrastruktuuri on 
rajallinen ja matkaviestinverkot ovat kehittyneet vasta osittain, 
kasvupotentiaalia tarjoavat lähinnä asiakaskunnan merkittävä 
laajeneminen, uudet palvelut ja matkaviestinpalvelujen käytön 
yleistyminen.  

Seuraavassa kuvatut asiakkaiden käyttäytymiseen, 
teknologiaan ja sovelluksiin liittyvät trendit ovat nyt selvimmin 
havaittavissa Ruotsin ja Suomen kaltaisilla markkinoilla, mutta 
niiden merkityksen odotetaan vähitellen kasvavan myös 
markkinoilla, jotka ovat vielä toistaiseksi hieman vähemmän 
kehittyneitä. 

Asiakkaiden käyttäytyminen 
Asiakkaat vaativat yhä useammin parannuksia seuraavalla 
neljällä alueella: käytettävyys, helppous, laatu ja turvallisuus. 

Käytettävyys – milloin ja missä tahansa 
Liikkuvuuden merkitys lisääntyy jatkuvasti sekä kuluttaja- että 
yritysasiakkaiden keskuudessa. Ihmiset haluavat, että kaikki 
viestintäpalvelut ovat heidän käytössään missä ja milloin 
tahansa – heidän omilla henkilökohtaisilla laitteillaan.  

Kaikkien palveluiden on myös oltava käytettävissä 
kaikentyyppisillä päätelaitteilla (matkapuhelimella, 
taulutietokoneella, tietokoneella ja televisiolla). Menestyvät 
alustat tarjoavat parhaan käyttäjäkokemuksen ja parhaat 
mahdollisuudet erilaisten ratkaisujen toteuttamiseen, mikä 
vähentää kehittämis- ja tukipalvelujen kustannuksia. Päätelaite- 
ja paikkariippumattomuustrendi tekee myös pilvipohjaisista 
verkkopalveluista entistä halutumpia.  

Helppous 
Houkuttelevat käyttöliittymät ovat strategisesti erittäin arvokkaita, 
koska hyvä käytettävyys lisää todennäköisyyttä, että asiakas 
käyttää paljon ja kehittyneitä palveluita.  

Applen onnistunut iPhone-lanseeraus osoitti muun muassa, 
että kehittyneetkin palvelut voi saada helposti käyttöönsä. Tämä 

oivallus leviää asiakkaiden keskuudessa, ja he ovat entistä 
haluttomampia hyväksymään monimutkaisia ratkaisuja. 

Laatu 
Yksinkertaisissa palveluissa, kuten tekstiviesteissä tai 
sähköpostissa, tiedonsiirron laatu on usein toisarvoinen tekijä. 
Muutaman sekunnin viiveellä ei ole merkitystä. 
Kehittyneemmissä, paljon kapasiteettia vaativissa palveluissa, 
kuten video- ja IPTV-palvelussa, asiakas taas ärsyyntyy 
pienistäkin viiveistä. 

Laatuongelmien sieto vähenee, sillä vertailukohtana käytetään 
antennitelevisiota. Asiakkaat odottavat IPTV:ltä yhtä korkeaa 
laatua ja luotettavuutta. 

Laatuvaatimuksia lisää myös pilvipalveluiden kasvava käyttö, 
koska palvelun käyttöön tarvitaan aina internetyhteys.  

Turvallisuus 
Pilvipalvelujen käyttö lisää myös tiedonsiirron turvallisuuteen 
liittyviä vaatimuksia erityisesti yrityksissä, jotka haluavat pilven 
tietojen ja palvelujen olevan käytettävissä monessa eri paikassa. 

Kuluttajat käyttävät internetiä yhä useammin 
varmuuskopioiden ja tietojen turvallisena tallennuspaikkana. 

Uusi teknologia 
Samalla kun asiakkaiden käyttäytyminen muuttuu, teknologian 
kehitys tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet täyttää 
asiakkaiden uudet tarpeet. 

4G laajenee 
TeliaSonera tarjosi asiakkailleen 4G-palveluja maailman 
ensimmäisenä operaattorina jo vuonna 2009. 4G laajeni 
edelleen nopeasti vuonna 2010, minkä ansiosta mahdollisuudet 
vastata kasvaviin kapasiteettia ja siirtonopeuksia koskeviin 
vaatimuksiin paranivat huomattavasti. 4G tarjoaa jopa 10 kertaa 
suurempia nopeuksia liikkuvaan laajakaistaan kuin turbo-3G-
verkko. 

Matkaviestinnän uusi runkoverkko 
Matkaviestinnän uusi EPC (Evolved Packet Core) -runkoverkko 
tulee olemaan erittäin tärkeä, koska se parantaa suorituskykyä 
ja parantaa siten IP-pohjaisten palvelujen tehokkuutta ja laatua.  

Pilvilaskenta yleistyy 
Pilvilaskentapalvelut perustuvat internetin käytön helppouteen. 
Sen sijaan, että asiakkaat ostaisivat tietokoneita ja ohjelmistoja, 
he tilaavat palveluja ja käyttävät niitä verkossa. Palvelut tilataan 
ulkopuolisilta toimittajilta, ja asiakkaat maksavat vain niistä 
resursseista, joita he käyttävät. Käyttäjien ei enää tarvitse 
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tuntea, hallita tai valvoa palvelujen teknistä infrastruktuuria. 
Tämä vähentää myös tarvetta tehdä suuria investointeja. 

Tavallisesti toimittajat tarjoavat verkossa tavanomaisia 
liiketoimintasovelluksia, joita käytetään selaimella. Ohjelmistot ja 
tiedostot sijaitsevat palvelimilla. 

Laskentakapasiteetin jakaminen suuren asiakasjoukon kesken 
pilvipalvelussa parantaa käyttöastetta, kun palvelimet eivät 
turhaan seiso toimettomina.  

Yhtenä sivuvaikutuksena on, että tietokoneiden kokonaiskäyttö 
lisääntyy, kun asiakkaiden ei enää tarvitse kantaa huolta 
kapasiteetin rajallisuudesta. Pilvilaskenta lisää myös 
turvallisuusvaatimuksia. 

Pilvipalvelut ovat vielä lapsenkengissä, mutta TeliaSonera 
tarjoaa jo useita tällaisia palveluita Pohjoismaissa ja Baltiassa. 

Uudet sovellukset vahvassa kasvussa 
Käyttäjien uusien tarpeiden ja uuden teknologian yhdistelmä 
johtaa uusien sovellusten kysynnän voimakkaaseen kasvuun. 
Palvelujen käyttö ja sisällöt muuttuvat sekä kiinteässä että 
langattomassa verkossa. Perussuuntaus on se, että 
puhepalveluiden osuus liikenteestä vähenee jatkuvasti, kun taas 
data, musiikki, video jne. kasvattavat nopeasti osuuttaan.  

Sosiaalinen toiminta verkossa lisääntyy 
Virtuaaliverkostot ja sosiaalinen media, kuten Facebook, Twitter 
ja blogit, kasvavat edelleen. Pääpaino on sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa, joka täydentää kasvokkaisviestintää ja 
puhelinkeskusteluja. Ihmiset voivat ilmaista mielipiteitään 
nopeasti suurelle yleisölle tavalla, joka oli aiemmin mahdollista 
vain suurille mediayhtiöille.  

Median käyttötavat muuttuvat 
Nykyaikainen viestintä muuttaa perusteellisesti tapaamme 
käyttää mediaa. Tieto- ja viihdepalvelut ovat jo pitkään kuuluneet 
suosituimpiin internetpalveluihin.  

Kodin älykkäät yhdyskäytäväratkaisut avaavat uusia 
mahdollisuuksia, kun televisio ja tietokone on helppo yhdistää 
toisiinsa ja molemmat ovat yhdistettävissä internetiin.  

Musiikki- ja tilausvideopalvelut kiinnostavat 
Kiinnostus käyttää musiikkipalveluja tietokoneen ja 
matkapuhelimen välityksellä kasvaa edelleen. Musiikin 
digitaalinen jakelu valtaa alaa perinteiseltä jakelulta, sillä sen 
myötä digitaalinen musiikki on välittömästi kuunneltavissa missä 
ja milloin tahansa.  

Tilausvideopalvelu tarjoaa asiakkaille vastaavasti lisäarvoa, kun 
kuluttajat voivat vuokrata elokuvan ilman että heidän tarvitsee 
lähteä videoliikkeeseen. TeliaSoneran tilausvideopalvelusta on 
tullut Ruotsin suurin videovuokraamo vain 18 kuukaudessa. 

Tämän trendin odotetaan yleistyvän samalla kun 
taulutietokoneiden, kuten iPadin, käyttö yleistyy. 

Pyrkimys vuorovaikutteisuuteen lisää IPTV:n 
kysyntää 
Laajakaistainfrastruktuurin kehittyessä kiinnostus 
laajakaistatelevisioon eli IPTV:hen lisääntyy. Televisioverkkojen 
digitalisointi mahdollistaa vuorovaikutuksen lisäämisen ja 
uudentyyppiset palvelut.  

Kuluttajan näkökulmasta valinnanvapaus kasvaa, kun TV-
ohjelmia ja elokuvia voi katsoa milloin itse haluaa. Kun 
televisiosta tulee IP-pohjainen, mediaa voi seurata hyvin 
monenlaisilla laitteilla. 

Kodin älykkäiden ratkaisujen kysyntä kasvaa 
Laajakaistan, television ja puhelinpalveluiden yhdentyminen 
lisää kodin digitaaliratkaisujen kysyntää. TeliaSonera tarjoaa 
kaikkia näitä kolmea palvelua ja lisäksi vielä 
matkapuhelinpalvelua. Toisin sanoen tarjoamme ns. Quadruple 
Play -palvelua.  

Kun yhä useammat palvelut yhdistyvät yhdeksi ns. smart 
home -ratkaisuksi, helppouden merkitys korostuu asiakkaiden 
houkuttimena.   

Puhuvat laitteet 
Viestintää televerkkojen välityksellä tapahtuu myös suoraan 
erityyppisten koneiden, kuten sähkömittareiden ja 
myyntiautomaattien, kesken. Tätä kutsutaan laitteiden väliseksi 
(M2M) viestinnäksi. TeliaSoneralla on tällaisissa sovelluksissa 
tällä hetkellä noin kaksi miljoonaa SIM-kortillista liittymää. 
Määrän odotetaan kasvavan huomattavasti vuonna 2011 ja sen 
jälkeen. 

Dataliikenne kasvaa nopeasti 
Käytettävyyttä, teknisiä mahdollisuuksia ja uusia sovelluksia 
koskevat vaatimukset kasvattavat dataliikenteen 
kokonaismäärää erittäin nopeasti. Kasvu koostuu ennen kaikkea 
lisääntyvästä internetin ja IPTV:n käytöstä. 

Samalla puheliikenteen osuus kokonaisliikenteestä supistuu 
entisestään.  

 

Langattomien datapalvelujen kasvu jatkui vahvana 
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Erittäin dynaamista kilpailua 

Alat, palvelut ja laitteet yhdentyvät  
Asiakkaiden käyttäytyminen muuttuu, ja uusi teknologia 
mahdollistaa houkuttelevat ja helppokäyttöiset palvelut. Samalla 
televiestintä on yhdentymässä muun muassa media-, viihde- ja 
IT-alan kanssa. Yhdentymistä tapahtuu sekä palveluissa että 
päätelaitteissa.  

Yhdentyneet palvelut lisääntyvät, koska sekä kuluttajat että 
yritykset vaativat käytetystä teknologiasta riippumattomia 
palveluja. Toisin sanoen asiakkaat odottavat nyt saavansa 
samat palvelut riippumatta siitä, käyttävätkö he matkapuhelinta, 
kannettavaa tietokonetta tai televisiota.  

Tämä avaa mahdollisuuksia uusille liiketoimintamalleille ja 
uusille toimijoille. Matkapuhelinvalmistajat, uudet toimijat kuten 
Apple, ohjelmistotoimittajat ja vahvat internetbrändit pyrkivät 
saamaan jalansijaa sisältö- ja palvelumarkkinoilla. Kilpailu 
lisääntyy, kun kaikki pyrkivät vahvaan asemaan erityisesti 
matkaviestinmarkkinoilla.  

Samalla teleoperaattorit laajentavat toimintaansa ja parantavat 
asemiaan uusilla alueilla. TeliaSonera on esimerkiksi yksi 
nopeimmin kasvavista TV-palveluja tarjoavista yhtiöistä, jolla on 
Pohjoismaissa ja Baltiassa lähes miljoona TV-asiakasta.  

Kaikkien toimijoiden haasteena on löytää tasapainoinen 
toimintamalli, jossa useat eri alueilla toimivat yhtiöt voivat olla 
sekä kilpailijoita että kumppaneita. Tämä trendi on vahvassa 
kasvussa. 

Yhdentyminen tarjoaa sekä uhkia että mahdollisuuksia. 
Yhtenä uhkana on, että palvelut kytkeytyvät entistä enemmän 
päätelaitteisiin ja sovelluksiin tiedonsiirron sijasta. Yksi 
mahdollisuuksista taas on, että korkealaatuiset verkot 
muodostuvat uusien palveluiden tarjoamisen kannalta tärkeäksi 
vahvuudeksi. 

Uudet hinnoittelumallit 
Operaattorit pyrkivät muokkaamaan hinnoittelumallejaan 
vastaamaan paremmin käyttömääriä ja tarjottavia palveluita. 
Trendinä on arvoperusteinen hinnoittelu, joka koostuu 
yhteysmaksusta (eräänlainen sisäänpääsymaksu) ja erillisistä, 
esimerkiksi musiikki- tai IPTV-palveluista perittävistä 
palvelumaksuista. Tämä kehitys on vasta käynnistynyt Ruotsissa 
ja Suomessa. 

Samalla on tärkeää, että hinnoittelumallit ovat helppotajuisia, 
koska käyttäjät arvostavat helppoutta. 

Kiinteät yhteydet edelleen tehokkaimpia 
Kiinteät yhteydet toimivat vielä vuosikausia kaikkein 
tehokkaimpana yhteystapana kiinteissä, useiden käyttäjien 

kohteissa, kuten toimistoissa ja kotitalouksissa, alueilla, joilla 
kiinteä verkko on ennestään olemassa. 

Uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi 
TeliaSonera investoi kiinteän verkon parantamiseen. Langatonta 
tekniikkaa otetaan käyttöön verkon peittoalueen ja kuuluvuuden 
parantamiseksi kaikilla markkinoilla ja etenkin siellä, missä 
kiinteän verkon ylläpito ei ole taloudellisesti kannattavaa. 

Sääntelyn epävarmuus 
Viranomaissääntely on tärkeä osa markkinatilannetta. 
Lainsäädännön muutokset voivat vaikuttaa TeliaSoneraan 
erittäin voimakkaasti monilla markkinoilla yhtiön vahvan 
markkina-aseman vuoksi. Tämä koskee erityisesti verkkoihin 
pääsyn hinnoittelua koskevaa sääntelyä. Hinnoitteluun liittyvä 
epävarmuus todennäköisesti jatkuu, mikä tekee tulevien 
investointien arvioinnista vaikeaa. Viranomaissääntely 
muodostaa sen vuoksi edelleen suuren haasteen.  

Euraasiassa sääntely on toisenlaista kuin EU:ssa. 
Euraasiassa ei ole EU:n säännöstöä vastaavaa 
sääntelyjärjestelmää, joka kattaisi koko televiestintäalan.   

Sääntelykysymykset ovat maakohtaisia ja koskevat usein 
taajuuksien myöntämistä matkaviestintoimintaa varten sekä 
matkaviestinverkkojen verkkovierailu- ja yhteenliittämismaksuja. 

Kasvavat markkinat 
Monet edellä kuvatuista asiakkaiden käyttäytymiseen, 
teknologiaan ja sovelluksiin liittyvistä trendeistä yleistyvät 
vähitellen myös Euraasian kasvumarkkinoilla. 

Kyseisten markkinoiden kasvumahdollisuudet perustuvat tällä 
hetkellä pääasiassa asiakasmäärän ja matkaviestinpalvelujen 
käytön lisääntymiseen.  

Niillä kehittyvillä markkinoilla, joilla TeliaSonera toimii, 
liittymätiheys vaihtelee Nepalin alle 40 prosentista Venäjän noin 
150 prosenttiin. 

Liittymätiheyden kasvua vauhdittaa televiestintäverkkojen 
laajeneminen. Koska perinteisten kiinteiden verkkojen 
infrastruktuuri on näillä markkinoilla usein rajallinen, 
matkaviestinverkkojen merkitys on suhteellisen suuri. 

Tällä hetkellä liikevaihtoa saadaan edelleen eniten puhe- ja 
tekstiviestiliikenteestä. Langattoman dataliikenteen odotetaan 
kasvavan nopeasti, mutta lähtötaso on alhainen. Tätä kasvua 
vauhdittavat entistä edistyksellisemmät päätelaitteet kuten 
älypuhelimet. 

Verrattuna Pohjoismaihin ja Baltian maihin Euraasian 
markkinoilla asukkaita on todella paljon. Tästä syystä siellä on 
huomattavasti potentiaalia, kun televiestintäpalveluita käyttävän 
väestön osuus kasvaa. 

 



TeliaSoneran yritysesittely 2010  Markkinat ja brändit 

13 

Markkinat ja brändit 

Maa Tuotemerkit 

Omistus- 
osuus 

(%) Palvelut 
Liittymämäärä 

(tuhatta) 

Mark-
kina-

asema 

Markkina-
osuus 

(%)¹ 
Tärkeimmät 
kilpailijat Logot 

Enemmistöomisteiset yhtiöt 
Ruotsi Telia, Halebop 100 Matkaviestintä 5 869 1 41 Tele2, Telenor, 

”3” 
 
 

 Telia 100 Laajakaista 1 129 1 44 Telenor, Com 
Hem 

 Telia 100 Kiinteä puhe 
ml. VoIP 

3 491 1 65 Tele2, Telenor,  
Com Hem 

 Telia 100 TV 450 4 10 Com Hem, Boxer, 
Telenor, Tele2 

 

Suomi Sonera, 
TeleFinland 

100 Matkaviestintä 3 237 2 37 Elisa, DNA 

 Sonera 100 Laajakaista 476 2 30 Elisa, DNA 

 Sonera 100 Kiinteä puhe 
ml. VoIP 

278 2 24 Elisa, Finnet, DNA 

 Sonera 100 TV 218 4 12 DNA, PlusTV, 
Elisa 

 

Norja NetCom, Chess 100 Matkaviestintä 1 680 2 27 Telenor, Tele2 

 
 

 NextGenTel 100 Laajakaista 195 2 14 Telenor, Get, 
Ventelo 

 

 NextGenTel 100  Kiinteä puhe 
ml. VoIP 

36 5 1 Telenor, Ventelo, 
Telio  

 NextGenTel 100 TV 6 10 <1 Telenor, Get, 
RiksTV, Viasat  

Tanska Telia, Call me 100 Matkaviestintä 1 450 3 18 TDC, Telenor, ”3” 

 Telia, DLG Tele² 100 Laajakaista 67 4 3 TDC, Telenor, 
Stofa 

 Telia, Call me, 
DLG Tele² 

100 Kiinteä puhe 
ml. VoIP 

181 3 5 TDC, Telenor 

 Telia 100 TV 5 10 <1 TDC, Stofa, 
Viasat, Telenor 

 

Liettua Omnitel, Ezys 100 Matkaviestintä 2 000 1 40 Bité GSM, Tele2 

 TEO 68,1 Laajakaista 345 1 50 Dodeka, Viginta, 
Penkiu  

  TEO 68,1 Kiinteä puhe 
ml. VoIP 

690 1 94 Baltnetos 
komunikacijos, 
Eurocom SIP 

 TEO 68,1 TV 131 1 19 Viasat, Vinita, 
Balticum TV 

 

Latvia LMT, Okarte, 
Amigo 

60,3 Matkaviestintä 1 068 1 44 Tele2, Bité Latvia 
   

 

Viro EMT, Diil 100 Matkaviestintä 797 1 47 Tele2, Elisa 

  Elion 100 Laajakaista 190 1 52 Starman, STV 

 Elion 100 Kiinteä puhe 
ml. VoIP 

364 1 80 Starman, Elisa 

 Elion 100 TV 125 2 30 Starman, STV, 
Viasat 

 

Espanja Yoigo 76,6 Matkaviestintä 2 283 4 4 Telefónica, 
Vodafone, Orange  

Kazakstan³ Kcell 51 Matkaviestintä 8 921 1 50 VimpelCom, 
Tele2  

Azerbaidžan³ Azercell 51,3 Matkaviestintä 3 994 1 55 Bakcell, Azerfon 

Uzbekistan UCell 94 Matkaviestintä 6 832 2 32 MTS, VimpelCom 

Tadžikistan Tcell4 60 
59,4 

Matkaviestintä 1 723 1 36 Babilon Mobile, 
VimpelCom  

Georgia³ Geocell 100 Matkaviestintä 2 044 1 44 Magticom, 
VimpelCom  

Moldova³ Moldcell 100 Matkaviestintä 907 2 32 Orange 

Nepal5 Ncell 80 Matkaviestintä 4 084 2 42 NTC 
 



TeliaSoneran yritysesittely 2010  Markkinat ja brändit 

14 

 
 

Osakkuusyhtiöt 
Latvia Lattelecom 49 Laajakaista 227 1 50 Balticom, Izzi 

 Lattelecom 49 Kiinteä puhe 
ml. VoIP 

548 1 75 Balticom, Izzi 

 Lattelecom 49 TV 170 1 25 BaltkomTV, Izzi, 
Viasat 

 

Venäjä MegaFon 43,8 Matkaviestintä 57 200 2 26 MTS, VimpelCom 

Turkki Turkcell 38,0 Matkaviestintä 33 900 1 55 Vodafone, Avea 

Ukraina6 Life  Matkaviestintä 9 800 3 17 Kyivstar, MTS 

Valko-Venäjä6 Life  Matkaviestintä 1 200 3 6 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. TV-palveluissa markkinaosuus perustuu kaapeli-, satelliitti-, antenni- ja IP-television maksu-
TV-liittymien määrään. 
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
 Käsittää Indigo Tajikistanin (60 prosenttia) ja Somonconin (59,4 prosenttia). 

5
 Nepalin osalta omistusosuus viittaa TeliaSonera Asia Holding B.V.:n omistukseen. TeliaSonera omistaa 75,45 prosenttia TeliaSonera Asia Holding B.V.:stä. 

6
 Turkcellin tytäryhtiöt Ukrainassa ja Valko-Venäjällä. Turkcellin omistusosuus on 55 prosenttia Ukrainan ja 80 prosenttia Valko-Venäjän yhtiöstä. 
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Liiketoimintamme 
TeliaSonera tarjoaa palveluja, joiden avulla 
ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, 
tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Olemme 
Pohjoismaiden ja Baltian johtava 
televiestintäyritys ja matkaviestinpalvelujen 
johtava tarjoaja Euraasiassa.  

Yhä useammat haluavat olla jatkuvasti 
verkossa, mikä kasvattaa palveluihimme 
kohdistuvia vaatimuksia koko ajan. 

Eri markkina-alueillamme on erilaiset 
olosuhteet ja kypsyysasteet, ja toimintomme 
on järjestetty kolmeksi liiketoiminta-alueeksi, 
jotka ovat: Mobility Services, Broadband 
Services ja Eurasia. 

 

TeliaSoneran liittymämäärä yhteensä 
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Mobility Services 
Mobility Services tarjoaa telealan 
kehityksen kärkeä edustavia 
matkaviestinpalveluja Pohjoismaiden ja 
Baltian markkinoilla sekä Espanjassa.  

Broadband Services 
Broadband Services tarjoaa viestintä- ja 
viihdepalveluja kotitalouksille ja yrityksille 
johtavilla brändeillä Pohjoismaiden ja 
Baltian markkinoilla. Liiketoiminta-alue 
vastaa myös konsernin yhteisen 
runkoverkon toiminnasta. 

Eurasia 
TeliaSonera on televiestinnän suurin 
investoija Euraasiassa. Meillä on johtavia 
tai vahvoja brändejä seitsemällä Euraasian 
markkina-alueella ja vähemmistöosuudet 
Venäjällä ja Turkissa.  
 

Liikevaihto
50 597
MSEK

48 %
Osuus
kokonais-
liikevaihdosta  

37 %
Osuus
kokonais-
liikevaihdosta

Liikevaihto
39 875
MSEK

15 %
Osuus
kokonais-
liikevaihdosta

Liikevaihto
16 043
MSEK
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Mobility Services 
Mobility Services -liiketoiminta-alue tarjoaa 
matkaviestinpalveluja Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla 
sekä Espanjassa. Toimme 4G-palvelut markkinoille 
ensimmäisinä maailmassa, ja olemme pysyneet kehityksen 
kärjessä tuomalla ne laajasti saataville sekä Pohjoismaissa että 
Baltian alueella. Meillä on markkinajohtajan asema 
Pohjoismaissa ja Baltian maissa. 

Palveluihimme kuuluvat matkapuhelimella, kannettavalla tai 
taulutietokoneella käytettävät puhepalvelut ja langattomat 
datapalvelut. Toimimme vahvoilla brändeillä, ja olemme 
markkinajohtaja Ruotsissa, Liettuassa, Latviassa ja Virossa. 
Norjassa ja Suomessa olemme toiseksi suurin, Tanskassa 
kolmanneksi suurin ja Espanjassa neljänneksi suurin 
matkaviestinoperaattori. 

Langattoman dataliikenteen kysyntä Pohjoismaiden ja Baltian 
markkinoillamme on viime vuosina kasvanut jyrkästi. 
Tulevaisuudessa odotamme dataliikenteen kysynnän 
kaksinkertaistuvan joka vuosi. 

Puhepalvelut muodostavat edelleen suurimman osan 
liikevaihdostamme, kun taas dataliikenne tuo kasvua.  

Televiestinnän edelläkävijä 
Olemme ylpeitä innovatiivisuudella, luotettavuudella ja 
asiakasystävällisyydellä saavuttamastamme asemasta 
televiestinnän edelläkävijänä. 

Vuoden 2009 lopulla vahvistimme tätä asemaa, kun avasimme 
Tukholmassa ja Oslossa maailman ensimmäiset 4G-verkot. 

4G on tällä hetkellä markkinoiden nopein liikkuvan laajakaistan 
tekniikka; sen nopeus on jopa kymmenkertainen muihin 
matkaviestinverkkoihin verrattuna. 

4G parantaa merkittävästi asiakkaan käyttökokemusta 
vuorovaikutteisista tai paljon kapasiteettia vaativista palveluista, 
kuten internet-TV-lähetyksistä, verkkopelaamisesta ja 
nettineuvotteluista. 

Uraauurtavat 4G-kaupunkiverkot kattavat useita 

pääkaupunkien ja muiden suurten kaupunkien keskusta-alueita. 
Vuonna 2010 avasimme ensimmäiset kaupalliset 4G-verkot 
myös Suomessa (Helsingissä ja Turussa), Tanskassa 
(Kööpenhaminassa, Århusissa, Odensessa ja Ålborgissa) ja 
Virossa (Tallinnassa, Tartossa ja Kohilassa), ja toteutimme pilotit 
Latviassa ja Liettuassa. 

Kapasiteetin kysyntä kasvaa edelleen 
Kasvustrategiamme perustuu oletukseen, että dataliikenteen 
kapasiteetin kysyntä kasvaa edelleen jyrkästi ja tulevaisuudessa 
kysytään aina vain nopeampia yhteyksiä.  

Langattoman dataliikenteen voimakas kysyntä johtuu 
asiakkaiden halusta käyttää palveluitaan missä ja milloin 
tahansa. Tämän on tehnyt mahdolliseksi uusien langattomien 
yhteystekniikkojen kehitys sekä surffaukseen ja tietojen 
lataamiseen suunniteltujen matkapuhelinten, kannettavien 
tietokoneiden ja taulutietokoneiden entistä parempi saatavuus. 
Nopean teknisen kehityksen ansiosta verkon kapasiteetti ja 
nopeus voivat kasvaa entisestään. Myös edulliset hinnat 
vaikuttavat dataliikenteen kasvuun. 

Sääntely – väistämätön haaste 
Viranomaissääntely on osa markkinaympäristöä ja yksi 
suurimmista haasteistamme.  

Sääntelyn vaikutusten hallinta – yhteenliittämis- ja 
verkkovierailumaksut mukaan lukien – on väistämätön osa 
liiketoimintaamme. Vaikutukset TeliaSoneraan vaihtelevat 
maittain. 
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Strategiset päätavoitteet 
Tulevina vuosina Mobility Services -liiketoiminta-alueen 
strategiset päätavoitteet ovat:  
 liikevaihdon kasvattaminen 
 maailmanluokan asiakaskokemuksen tarjoaminen 
 kustannusjohtajuuden varmistaminen.  

Liikevaihdon kasvattaminen 
Kilpailu kotimarkkinoillamme Pohjoismaissa ja Baltian alueella 
on erittäin ankaraa, ja matkapuheluiden hinnat ovat laskeneet 
viimeiset kymmenen vuotta. 

Mahdollisuus kasvattaa liikevaihtoa perustuu seuraaviin 
kehityssuuntauksiin: 
 Mobiilikäyttäytyminen – sekä yritykset että kuluttajat vaativat 

kaikilla markkinoilla yhä enemmän matkaviestinpalveluja ja 
-ratkaisuja, joiden avulla he voivat viestiä missä ja milloin 
tahansa. 

 Langattoman datakapasiteetin kysyntä kasvaa jatkuvasti.  
 Älypuhelimet ja taulutietokoneet ovat jokaisen ulottuvilla. 
 Yhä useammat luopuvat kiinteistä puhelimista ja käyttävät 

ainoastaan matkapuhelimia. 
 Sovellukset, kuten esimerkiksi laitteiden väliseen viestintään 

kehitetyt sovellukset, lisääntyvät. 

Maailmanluokan asiakaskokemuksen tarjoaminen 
Menestyksemme riippuu hyvistä suhteista asiakkaisiin. Pyrimme 
antamaan selkeitä lupauksia ja pitämään aina sen, mitä olemme 
luvanneet. Missiomme on antaa jokaiselle asiakkaalle kaikki 
mahdolliset syyt pysyä TeliaSoneran asiakkaana. Jotta 
voisimme tarjota jokaiselle asiakkaalle TeliaSoneran parasta 
kaikilla markkinoillamme, yhdenmukaistamme 
työskentelytapojamme ja tarjontaamme eri markkinoilla. 

Kustannusjohtajuuden varmistaminen 
Vähennämme toimintamme monimutkaisuutta 
yhdenmukaistamalla muun muassa työskentelytapojamme, 
tuotantoamme ja palvelutarjontaamme. Näin varmistamme sekä 
parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen että 
kustannustehokkaan organisaation. 

 

2010: liikkuvan laajakaistan ja 
älypuhelinten kysyntä voimakasta  
Vuonna 2010 talouskehitys tasaantui ja kasvu parani kaikilla 
Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla. Liikevaihto paikallisissa 
valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi vuonna 2010 
6,2 prosenttia.  

 
 Datapalvelujen käyttö ja laitemyynti lisääntyivät edelleen 

liikkuvan laajakaistan ja älypuhelinten vahvan pohjoismaisen 
kysynnän ansiosta.  

 4G-verkon laajentaminen jatkui, ja TeliaSonera on nyt tuonut 
kaupalliset 4G-palvelut markkinoille neljässä Pohjoismaassa 
ja Virossa. 

 TeliaSoneran espanjalainen matkaviestinoperaattori Yoigo 
saavutti tavoitteensa, kun sen käyttökate kääntyi 
positiiviseksi vuoden viimeisellä neljänneksellä, vain neljä 
vuotta yhtiön toiminnan aloittamisesta.  

 Baltian maissa liikevaihdon kehitys tasaantui ja laitemyynnin 
kasvu kompensoi sitä, että puhepalvelujen liikevaihto 
pieneni edelleen.  

Mobility Services -liiketoiminta-alueen 
taloudellisia tunnuslukuja 

MSEK, paitsi käyttökateprosentti ja liittymämäärä 
Tammi–joulu 

2010 

Liikevaihto 50 597 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 14 928 

Käyttökate-% 29,5 

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 10 776 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 3 879 

Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa   18 384 
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Broadband Services 
Broadband Services -liiketoiminta-alue tarjoaa viestintä- ja 
viihdepalveluja kotitalouksille ja yrityksille johtavilla brändeillä 
Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla. Kotimarkkinoillamme 
olemme nopeimmin kasvava mediayritys, suurin 
verkkoyhteyksien tarjoaja ja IPTV- ja tilausvideomarkkinoiden 
johtava toimija. Broadband Services vastaa myös konsernin 
yhteisen runkoverkon toiminnasta.  

Palveluihimme kuuluvat: 
 laajakaista- ja IP-VPN-verkkopalvelut kupari- ja 

kuituyhteyksillä 
 internetpuhelut 
 viihdepalvelut, kuten TV ja tilausvideo 
 yritysviestintäpalvelut, kuten yhdentyvä viestintä sekä 

video- ja puhelinneuvottelut 
 infrastruktuuripalvelut, kuten tallennuspalvelut, tietoturva ja 

lähiverkon hallintapalvelut 
 perinteisen kiinteän verkon puhe- ja datapalvelut. 
 
Nämä palvelut on yhdistetty kuluttajia varten digitaalinen koti 
-konseptiksi ja yritysasiakkaita varten digitaalinen toimisto 
-konseptiksi. 

Olemme markkinajohtaja Ruotsissa, Suomessa, Liettuassa ja 
Virossa sekä osakkuusyhtiömme Lattelecomin kautta myös 
Latviassa. Norjassa olemme puolestaan kakkosia ja Tanskassa 
kolmosia.  

Verkkokapasiteettimarkkinoilla meillä on TeliaSonera 
International Carrierin kautta vahva asema ja olemme 
maailman neljän suurimman toimijan joukossa.  

 

Strategiset päätavoitteet 
Tulevina vuosina Broadband Services -liiketoiminta-alueen 
strategiset päätavoitteet ovat:  
 maailmanluokan asiakaskokemuksen varmistaminen 
 toiminnan tehokkuus 
 IP-pohjaisten palvelujen lisääminen ja asiakkaiden 

siirtäminen niiden käyttäjiksi 
 verkon uudistaminen nopeuden lisäämiseksi. 

Maailmanluokan asiakaskokemuksen varmistaminen  
Tavoitteenamme on varmistaa maailmanluokan 
asiakaskokemus tarjoamalla korkealaatuisia tuotteita, palveluja 
ja verkkoja. 

Pyrimme ylittämään asiakkaiden odotukset ja pitämään aina 
kiinni lupauksistamme. Tuotteiden ja verkkojen 
helppokäyttöisyys ja laatu ovat keskeisiä periaatteitamme. 

Asiakastyytyväisyyttä mittaavan EPSI-indeksin mukaan 
olemme kehittymässä oikeaan suuntaan, ja tuloksemme on 
parantunut vuosi vuodelta. 

Lisätietoja EPSI-indeksistä on TeliaSoneran 
yritysvastuuraportissa Corporate Responsibility Report 2010. 
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Toiminnan tehokkuus 
Pyrimme parantamaan toiminnan tehokkuutta 
yhdenmukaistamalla jatkuvasti työtapojamme ja tarjontaamme 
eri markkina-alueillamme. Yhdenmukaistamista edistetään 
maiden rajat ylittävillä toimintayksiköillä ja parhaiden 
käytäntöjen hyödyntämisellä. 

Yhteisten prosessien avulla voimme tehostaa toimintojamme 
ja varmistaa, että kaikki asiakkaat saavat kaikilla markkinoilla 
parasta, mitä TeliaSonera voi tarjota. 

Markkinatilanteen muuttuminen vaikuttaa 
kannattavuuteemme, mutta uusien IP-pohjaisten palvelujen 
ansiosta voimme parantaa liittymien keskimääräistä 
kuukausituottoa ja lisätä kasvuamme. Nykyisten 
käyttökateprosenttien säilyttäminen edellyttää IP-pohjaisten 
palveluiden tuottamista erittäin teollisella tavalla.  

IP-pohjaisten palvelujen lisääminen ja asiakkaiden 
siirtäminen niiden käyttäjiksi 
Puhtaasti IP-pohjainen palveluympäristö on tulevaisuutta. 
Korkealaatuiset IP-yhteytemme ovat portti uuteen digitaaliseen 
maailmaan, joka muodostaa tulevan kasvun perustan. 
Arviomme mukaan noin puolet liikevaihdostamme saadaan 
muutaman vuoden kuluttua juuri näistä palveluista. 

Laajakaista muodostaa perustan, jonka kautta 
asiakkaillemme tarjotaan monenlaisia palveluja: puhepalvelujen 
ja internetyhteyksien lisäksi myös internetpohjaisia 
mediapalveluja, kuten televisio- ja tilausvideopalveluja.  

Digitaalinen toimisto -konseptin palvelut tuovat 
yritysasiakkaille monia etuja, kuten turvallisen tiedonsiirron, 
korkean käytettävyyden, pienemmät matkakulut ja vähentyneet 
hiilidioksidipäästöt. Uudet pilvipohjaiset viestintä- ja 
ryhmätyövälineet mahdollistavat asiakirjojen ja videoesitysten 
nopean jakamisen ja virtuaalikokouspalvelujen käytön. 

Vuonna 2009 maailmanlaajuinen lama nosti yrityspalvelujen 
kysyntää, ja kehitystä vauhdittivat vuonna 2010 entisestään 
Islannin tuhkapilven aiheuttamat matkustusvaikeudet sekä 
Pohjoismaiden ankara talvi. 

Siirtyminen perinteisistä kiinteän verkon puhepalveluista 
internetpuheluihin (VoIP) tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia, 
koska se vauhdittaa myös Broadband Services -liiketoiminta-
alueen kasvua.  

Verkon uudistaminen nopeuden lisäämiseksi 
Nopeampien yhteyksien kysyntä kasvaa jatkuvasti, koska 
asiakkaamme käyttävät internetiä moniin uusiin tarkoituksiin, 
kuten tilattaviin viihdepalveluihin, pelaamiseen, sosiaaliseen 
verkostoitumiseen, kokouksiin ja asiakaspalveluun. Tämä 
kehitys siirtää toimintamme painopistettä puhepalvelujen 
tarjoamisesta data- ja videopalvelujen tarjoamiseen. 

Kysynnän tyydyttämiseksi jatkamme verkkojemme 
uudistamista ja rakentamista sellaisilla tiheään asutuilla alueilla, 
joilla pidämme tarvetta kaikkein suurimpana. Siksi olemme 
nopeuttaneet nopeiden kuituverkkojen laajentamista monilla 
markkinoilla samalla kun olemme lisänneet siirtoverkkomme 
kapasiteettia. Tavoitteenamme on olla johtava 
kuituverkkoyhteyksien tarjoaja Ruotsissa, Suomessa, Virossa ja 
Liettuassa. 

Euroopan johtava verkkokapasiteetin 
toimittaja  
TeliaSoneralla on vahva asema kansainvälisillä 
verkkokapasiteettimarkkinoilla. Olemme maailman neljän 
suurimman verkkokapasiteettitoimittajan joukossa ja Euroopan 
ainoa Tier 1 -tason operaattori. 

Yhteensä 43 000 kilometriä pitkän verkkomme ansiosta 
voimme toimittaa viestintäalalle korkealaatuisia IP-palveluja 
sekä maiden rajat ylittäviä palveluja. Toimitamme 
internetyhteydet 85 prosentille kaikista Euroopan 
laajakaistapalveluiden tarjoajista. Vuonna 2010 TeliaSonera 
International Carrier palkittiin parhaasta asiakaspalvelusta (Best 
Customer Care) sekä parhaana verkkokapasiteetin 
tukkumyyjänä (Best Wholesale Carrier).  

2010: tilauspalvelut kasvattavat 
suosiotaan  
Vuonna 2010 kiinteän verkon puheliittymien määrä jatkoi 
pienenemistään, mutta IPTV- ja VoIP-liittymiä sisältävien 
palvelupakettien voimakas kysyntä osaltaan kompensoi tätä 
kehitystä. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna laski, mutta käyttökateprosentti nousi 
32,7 prosenttiin (32,1).  

 
 Tilauspalvelujen, kuten elokuvien, kysyntä kasvaa, ja viime 

vuonna vuokrasimme Ruotsissa yli kaksi miljoonaa 
elokuvaa tilausvideopalvelumme kautta. 

 Ruotsissa 40 prosenttia laajakaista-asiakkaista tilaa myös 
TV-palvelunsa TeliaSoneralta.  

 Liittymämäärä kasvoi jälleen, sillä sekä laajakaista-, VoIP- 
että TV-liittymien määrän kasvu nopeutui. 

 Asiakastyytyväisyys parani vuonna 2010, ja TeliaSonera 
arvioitiin Ruotsin parhaaksi teleoperaattoriksi sekä kiinteän 
verkon puhepalveluissa että laajakaistapalveluissa. 

 Kuituverkkoa laajennettiin edellisvuotta enemmän.  

Broadband Services -liiketoiminta-
alueen taloudellisia tunnuslukuja 

MSEK, paitsi käyttökateprosentti ja liittymämäärä 
Tammi–joulu 

2010

Liikevaihto 39 875

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 13 035

Käyttökate-% 32,7

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 7 969

Käyttöomaisuusinvestoinnit 4 928

Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa   8 377
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Eurasia 
TeliaSonera on televiestinnän suurin investoija Euraasiassa ja 
sillä on johtava tai vahva asema kaikissa maissa, joissa se 
toimii. TeliaSonera on sitoutunut jatkamaan investointeja 
televiestinnän kehitykseen, mikä kohentaa alueen ja sen 
asukkaiden tilannetta. 

TeliaSoneralla on enemmistöomisteisia operaattoreita 
Kazakstanissa, Azerbaidžanissa, Uzbekistanissa, 
Tadžikistanissa, Georgiassa, Moldovassa ja Nepalissa.  

Lisäksi omistamme vähemmistöosuuden venäläisestä 
MegaFonista ja turkkilaisesta Turkcellista, mukaan lukien 
Turkcellin tytäryhtiöt Ukrainassa ja Valko-Venäjällä.  

TeliaSoneralla on paljon kokemusta arvon luomisesta 
Euraasiassa. Olimme jo 1990-luvun alkupuolella mukana 
perustamassa eräitä Euraasian liiketoimintoja. Kehitämme 
liiketoimintaamme yhdessä paikallisten kumppaniemme kanssa 
yhdistämällä paikallista asiantuntemusta kansainväliseen 
kokemukseen, ja pyrimme näin nousemaan alueen johtavaksi 
teleoperaattoriksi. 

Kasvu Euraasiassa on ensiarvoisen tärkeää 
Näillä markkinoilla, joiden yhteenlaskettu asukasluku on yli 380 
miljoonaa, TeliaSoneran enemmistö- ja vähemmistöomisteiset 
operaattorit kasvattavat merkittävästi konsernin liikevaihtoa. 
Jatkossa on tarkoitus panostaa edelleen kasvuun ja hyvään 
kannattavuuteen.  

Euraasian markkinat poikkeavat monessa suhteessa 
Pohjoismaiden ja Baltian markkinoista. Väestö on nuorta ja 
asukasluvut suuret, kun taas matkaviestintiheys on pienempi ja 
kiinteiden verkkojen kattavuus rajallinen. Valtaosa 
liikevaihdosta tulee langattomista prepaid-puhepalveluista. 
Lisäksi maiden talous on kasvussa, mikä tarjoaa TeliaSoneralle 
merkittäviä kasvumahdollisuuksia Euraasiassa. 

Matkaviestinpalvelujen suosio on yleisesti ottaen kasvanut 
viime vuosina rajusti kiinteiden verkkojen rajallisuuden, 
matkaviestinverkkojen peittoalueen kasvamisen, kansainvälisen 
verkkovierailun kehittymisen, kysyttyjen lisäarvopalvelujen sekä 
edullisen hinnoittelun seurauksena. 
 

Nähtävissä on useita markkinatrendejä, jotka edistävät 
televiestintäpalvelujen vahvaa kehitystä Euraasian markkinoilla:  
 keskiluokan syntyminen ja sen reaalipalkkojen kasvu 
 kotimaisen kulutuksen kasvu 
 suorien ulkomaisten investointien lisääntyminen 
 viranomaissääntelyn helpottuminen ja läpinäkyvyyden 

parantuminen. 
 

Lisäksi televiestinnän osuus bruttokansantuotteesta on edelleen 
pieni, mikä luo meille suuria mahdollisuuksia. Myös kiinteän 
verkon infrastruktuurin kehittymättömyys edistää merkittävästi 
matkaviestinpalvelujen, liikkuva laajakaista mukaan lukien, 
kysyntää. 

Yhteiskunnan tukija 
Televiestintäpalvelut vauhdittavat kasvua, parantavat 
kilpailukykyä ja nopeuttavat siirtymistä tietoyhteiskuntaan. Ne 
tuovat suuria taloudellisia, yhteiskunnallisia ja 
ympäristönsuojelullisia hyötyjä eri toimialoille ja houkuttelevat 
alueelle kotimaisia ja kansainvälisiä investointeja. 

Siksi televiestintä- ja IT-infrastruktuurin sekä -palvelujen 
kehittäminen on elintärkeää kehittyville markkinoille, joilla 
toimimme.  

Ihmiset, joilla ei ole koskaan aiemmin ollut käytössään 
televiestintäpalveluja, voivat entistä helpommin olla yhteydessä 
muihin ja saada tietoa.  

Hyvä yrityskansalaisuus 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.  
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Jotta alueella voi menestyä, on oltava osa paikallista yhteisöä 
sekä ymmärrettävä syvällisesti paikallista kulttuuria, osattava 
toimia siinä ja säilytettävä tiukka sisäinen valvonta.  

Mielestämme korkeat eettiset normit ja liiketoimien jatkuva 
seuranta ovat kestävän kehityksen avain.  

Lisätietoja on TeliaSoneran yritysvastuuraportissa Corporate 
Responsibility Report 2010.  

Strategiset päätavoitteet 
Kasvu Euraasiassa on yksi TeliaSoneran tärkeimmistä 
tavoitteista, ja alueen kasvupotentiaali on asiakaskunnan 
laajenemisessa ja matkapuhelujen määrän kasvussa.  

Lisäksi ennustamme langattomien datapalvelujen yleistyvän 
liikkuvan laajakaistan myötä. Menestyksemme näillä alueilla 
perustuu korkealuokkaisten palvelujen ja verkkojen 
tarjoamiseen. 

Tulevina vuosina Eurasia-liiketoiminta-alueen strategiset 
päätavoitteet ovat:  
 johtavien markkina-asemien saavuttaminen ja 

vahvistaminen  
 verkkojen ja palvelujen laadun varmistaminen 
 tasapainoisen kasvun ja kannattavuuden saavuttaminen 
 uusien palvelujen, kuten liikkuvan laajakaistan, tarjoaminen 
 vahvan hallinnon ja riskienhallinnan varmistaminen. 

Johtavat markkina-asemat  
Aiomme lisätä omistuksiamme Euraasiassa sekä orgaanisesti – 
kasvattamalla tärkeimpiä omistusosuuksiamme – että 
valikoiduilla yritysostoilla. 

Tavoitteemme on olla suurin tai toiseksi suurin jokaisella 
markkina-alueellamme, ja päätavoitteemme on edistää 
liittymämäärien ja liikevaihdon kasvua. Lisäksi 
yhdenmukaistamme alueella käyttämiämme brändejä 
tukeaksemme enemmistöomisteisten liiketoimintojemme 
kasvua.  

Verkkojen ja palvelujen laatu 
Korkealuokkaisten verkkojen ja parhaan mahdollisen 
asiakaskokemuksen tarjoaminen ovat alueella menestymisen 
avain, joten niiden varmistaminen on tärkeää.  

Verkkomme ovat meille merkittävä kilpailuetu, sillä monet 
kilpailijamme eivät pysty tekemään parhaan palvelun 
edellyttämiä investointeja.  

Investointimme Euraasiassa painottuvat etenkin 
peittoalueeseen, kapasiteettiin ja toimilupiin sekä myöhemmin 
myös siirtoverkkojemme kehittämiseen niin, että niiden avulla 
voidaan vastata langattomien datapalvelujen ja 
internetyhteyksien kasvavaan kysyntään. 

Tasapainoinen kasvu ja kannattavuus 
Meillä on alueella sopivassa suhteessa erilaisia markkinoita. 
Toisilla, kuten Kazakstanissa, liittymätiheys on suurempi, kun 
taas toisilla, kuten Uzbekistanissa ja Nepalissa, se on pienempi. 

Tämä paletti antaa meille mahdollisuuden saavuttaa 
tasapainoinen kasvu ja kannattavuus. 

Uudet palvelut kuten liikkuva laajakaista 
Odotamme langattomien datapalvelujen kysynnän vähitellen 
kasvavan Euraasiassa, ja tässä voimme hyödyntää 
Pohjoismaiden markkinoilta saamaamme kokemusta. 

Vahva hallinto ja riskienhallinta 
Poliittiset ja taloudelliset riskit voivat muodostua haasteeksi. 
TeliaSonera pystyy kuitenkin hyvin hoitamaan tällaiset riskit, ja 
ne ovat myös pienemmät kuin alueen tarjoamat mahdollisuudet.  

Laajentaessamme toimintaamme uusille, nopeasti kasvaville 
ja kannattaville markkinoille toimimme yhteistyössä vahvojen 
paikallisten kumppanien kanssa. Käytämme tehokasta 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää ja riskienhallintaa. 

2010: kasvu ja kannattavuus paranivat  
Orgaaninen kasvu parani vuonna 2010 liittymämäärän 
voimakkaan kasvun ja makrotaloudellisen tilanteen 
paranemisen johdosta. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 16,4 prosenttia.  

 
 Kazakstanilainen Kcell sai 3G-toimiluvan ja toi joulukuussa 

markkinoille 3G-palvelut Almatyn ja Astanan kaupungeissa.  
 Lokakuussa käynnistettiin maailman korkeimmalla paikalla 

toimivat langattomat datapalvelut, kun Ncell aloitti 3G-
palvelut Mount Everestin alueella. 

 TeliaSonera säilytti markkinajohtajuuden Kazakstanissa, 
Azerbaidžanissa, Tadžikistanissa ja Georgiassa, ja kaikilla 
muilla markkina-alueilla yhtiö joko säilytti asemansa tai 
paransi sitä. 

 Venäjällä MegaFon vahvisti asemaansa, kun siitä tuli 
liikevaihdoltaan Venäjän toiseksi suurin 
matkaviestinoperaattori. 

 Turkissa Turkcell säilytti markkinajohtajan asemansa. 

Eurasia-liiketoiminta-alueen 
taloudellisia tunnuslukuja 

MSEK, paitsi käyttökateprosentti ja liittymämäärät 
Tammi–joulu 

2010

Liikevaihto 16 043

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 8 348

Käyttökate-% 52,0

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 13 314

Käyttöomaisuusinvestoinnit 5 473

Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa   

 Tytäryhtiöt 28 505

 Osakkuusyhtiöt 100 286
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Yritysvastuu on osa liiketoimintastrategiaamme 
TeliaSoneran palvelut edistävät yhteiskunnan avoimuutta ja 
digitaalisten palvelujen leviämistä, sillä niiden ansiosta yhä 
useammat voivat viestiä monipuolisemmin ja helpommin. Meille 
on tärkeää, että TeliaSoneraa pidetään vastuullisena 
työnantajana, hyvänä yrityskansalaisena ja yrityksenä, joka 
täyttää maailmanlaajuisesti hyväksytyt normit. Yritysvastuu on 
osa liiketoimintastrategiaamme ja jokaisen työntekijän arkea. 

TeliaSoneran visio on olla maailmanluokan palveluyritys ja 
edistää omalta osaltaan parempien mahdollisuuksien maailmaa 
niin ihmisille kuin yrityksillekin. Tämä tarkoittaa, että olemme 
päivittäisessä työssämme tekemisissä erittäin tärkeiden ja 
arkaluonteisten asioiden kanssa. 

Olemme selvittäneet yritysvastuuseen liittyvät riskit ja 
mahdollisuudet, ja panostamme niihin paikallisesti kaikilla 
markkinoillamme. 

Yritysvastuutyön tärkeimmät osa-alueet, joihin TeliaSonera 
panostaa, ovat: 
 digitaalitekniikan levittäminen 
 johtajuus ja työntekijöiden osaaminen 
 rehdit liiketoimintatavat 
 asiakkaiden tietosuoja ja verkkojen eheys 
 lasten suojeleminen verkossa 
 vastuullinen toimitusketju 
 vastuullinen markkinointi 
 vastuullinen työnantaja 
 ympäristö 
 matkaviestimiin ja mastoihin liittyvät terveyskysymykset. 

Yritysvastuuperiaatteet  
TeliaSoneran yritysvastuutyö perustuu konsernitasoisiin eettisiin 
toimintaperiaatteisiin. 

Yritysvastuu on yksi linjaorganisaation vastuualueista.  
Konsernin hallintomalli on toiminnan viitekehys, joka määrittää 
roolit ja vastuut. TeliaSoneran hallitus vastaa konsernin eettisistä 
toimintaperiaatteista, ja käy sen ja muut ohjeistukset läpi 
vuosittain. 

Johtoryhmätasolla yritysvastuuasioista vastaa konsernin 
viestintäjohtaja. Konsernin viestintäjohtajalle raportoiva 
yritysvastuujohtaja vastaa yleisten yritysvastuuseen liittyvien 
asioiden suunnittelusta, koordinoinnista ja hoitamisesta. 

Päivittäiset yritysvastuuseen liittyvät toimet ovat puolestaan 
kunkin esimiehen ja työntekijän vastuulla. Lisäksi konsernissa on 
yritysvastuuverkosto, jossa on edustajia sekä TeliaSoneran 
kokonaan omistamista että enemmistöomisteisista yhtiöistä.  

Digitaalisen kuilun pienentäminen  
TeliaSonera on sitoutunut niin sanotun digitaalisen kuilun 
pienentämiseen kehittämällä infrastruktuuria ja tuomalla 
palveluja saataville kaikilla markkinoillamme. Toimimme 
vastuullisesti vankkojen yhteisten arvojen ja 
liiketoimintaperiaatteiden pohjalta. Olemme ylpeitä siitä, että 
osaamisemme ja palvelumme ovat ihmisten saatavilla kaikilla 
markkinoillamme. 
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TeliaSonera on kehittynyt kansainväliseksi konserniksi, jolla on 
globaali strategia. Samalla toimimme kuitenkin jokaisella 
markkina-alueellamme paikallisesti. 

Kypsillä markkinoilla lähes jokaisella on matkapuhelin. 
Euraasian markkinoilla liittymätiheys ei ole yhtä suuri, mutta 
kehitys- ja kasvuvauhti on huimaa. TeliaSonera on merkittävä 
sijoittaja kaikilla niillä Euraasian markkinoilla, joilla se toimii.  

Hyvä yrityskansalainen 
TeliaSonera on riippuvainen työntekijöidensä halusta toteuttaa 
yhtiön periaatteita jokapäiväisessä toiminnassaan. Vastaamalla 
sidosryhmiensä odotuksiin TeliaSonera on onnistunut 
ansaitsemaan maineen vastuullisena työnantajana, hyvänä 
yrityskansalaisena ja yrityksenä, joka täyttää maailmanlaajuisesti 
hyväksytyt normit. 

Corporate Responsibility Report 2010 on katsaus 
TeliaSoneran yritysvastuutyöhön 
Yritysvastuuraportissa Corporate Responsibility Report 2010 
nostamme esiin niin haasteita kuin mahdollisuuksiakin – tapoja, 
joilla olemme pyrkineet hallitsemaan riskejä, pienentämään 
ympäristövaikutustamme ja vaikuttamaan myönteisesti 
yhteiskunnalliseen kehitykseen. Edistyimme tässä hyvin vuonna 
2010, ja tavoitteemme on jatkaa samalla, hyväksi havaitulla 
tiellä.

Yritysvastuusaavutuksia vuonna 2010 

Investointeja peittoalueen kasvattamiseen 
TeliaSonera sijoitti vuonna 2010 yhteensä 14 934 milj. kruunua 
peittoalueen laajentamiseen ja yhteyksien parantamiseen 
alueilla, joilla asutaan, työskennellään, matkustetaan tai 
vietetään vapaa-aikaa. Olemme esimerkiksi tuoneet 4G-palvelut 
kaupallisille markkinoille viidessä eri maassa, ja jatkoimme 3G-
palvelujen lanseerausta Euraasiassa. 

Eettisten toimintaperiaatteiden täytäntöönpano 
Vuonna 2010 keskityimme TeliaSoneran eettisten 
toimintaperiaatteiden ja hallintomallin käyttöönottoon kaikissa 
niissä toiminnoissa, joissa TeliaSoneralla on liikkeenjohtovastuu.  
Merkittäviä virstanpylväitä olivat muun muassa eettisten 
toimintaperiaatteiden kääntäminen 21 kielelle, niiden 
sisällyttäminen perehdytysohjelmiin sekä niitä koskevien 
työpajojen järjestäminen Euraasian-toimintojen johtoryhmille. 

Toimittajasäännöt otettiin käyttöön 
Vuonna 2010 otettiin käyttöön myös eettisiä toimintaperiaatteita 
täydentävät toimittajasäännöt (Supplier Code). 
Toimittajasääntöjä tulee noudattaa kaikissa toimittajasuhteissa, 
joissa TeliaSonera-konsernin Group Procurement -yksikkö on 
osapuolena. Kaikki suomalaiset, ruotsalaiset, norjalaiset ja 
tanskalaiset hankintapäälliköt osallistuivat toimittajasääntöjä 
koskevaan koulutukseen. 

Konsernin tietosuojapolitiikka 
Kehitimme vuonna 2010 myös konsernin tietosuojapolitiikan. Se 
määrittelee, miten TeliaSonera huolehtii käyttäjien tietosuojasta 
ja sisältää muun muassa tietojen keräämistä, kyselyihin 
vastaamista ja tietosuojaan kohdistuvien riskien arviointia 
koskevia säännöksiä. Hallitus hyväksyi politiikan virallisesti 
helmikuussa 2011. 

Asiakastyytyväisyys lisääntynyt 
Vuonna 2010 toteutimme EPSI (Extended Performance 
Satisfaction Index) -asiakastyytyväisyystutkimuksen yhdeksässä 
eri maassa. Konsernin keskimääräinen arvosana nousi 70,2:een 
viime vuoden 69,5:stä. 

Lasten hyväksikäytön ehkäisy 
Vuoden aikana hyväksyttiin konsernitasoiset lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön vastaista taistelua ja eroottisen sisällön 
rajoittamista koskevat ohjeet. Ohjeiden ensimmäisessä osassa 
neuvotaan esimerkiksi, miten tehdään ilmoitus lapsen 
seksuaalista hyväksikäyttöä sisältävistä kuvista. 

Yhteistyötä digitaalitekniikan levittämiseksi 
TeliaSonera jatkoi yhteiskunnan osallistamista digitaalitekniikan 
levittämiseen erilaisin hankkein. Eräs tällainen oli Euraasian-
markkinoille suunnattu ”Mobile Communications for Social 
Change” (”Yhteiskunnallista muutosta matkaviestinnän avulla”) 
-konferenssi, joka järjestettiin Azerbaidžanissa. 

Työntekijät ovat menestyksemme avain 
Vuonna 2010 vahvistimme henkilöstöämme esimerkiksi 
jatkamalla suoritusjohtamisprosessia, järjestämällä eettisiä 
toimintaperiaatteita koskevaa koulutusta ja kehittämällä 
rikkomuksista ilmoittamiseen tarkoitettua järjestelmäämme. 

Ympäristövaikutusten pienentäminen 
Pyrimme vähentämään TeliaSoneran suoria 
ympäristövaikutuksia toimimalla mahdollisimman tehokkaasti. 
Alustavan arvion mukaan voimme pienentää energiankulutusta 
vähintään 16 gigawattituntia vuodessa. Uusiutuvan sähkön 
osuus konsernin energiankulutuksesta kasvoi jonkin verran 
vuonna 2010, 67 prosenttiin. 


