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määrää sekä matkaviestin- että kiinteissä verkoissa. 
Laitteiden ominaisuudet kehittyvät, ja asiakkaat edellyttävät 
saumattomia, korkealaatuisia ja kaikkialle ulottuvia 
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TeliaSonera on maailmanluokan palveluyritys ja alansa 
johtava toimija. Olemme ylpeitä televiestintäalan 
edelläkävijän asemastamme, jonka olemme 
saavuttaneet innovatiivisuudella, luotettavuudella ja 
asiakasystävällisyydellä.
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+50  %
Viime vuosina dataliikenteen määrä 
TeliaSoneran kuitu- ja kupariverkoissa 
on kasvanut noin 50 prosenttia 
vuodessa, eikä 2011 muodostanut 
poikkeusta. 
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Maailma nyt 

Vuoden 2011 alussa koettiin arabikevät, joka näytti erittäin selvästi 
viestintäpalvelujen tärkeyden ja jossa sosiaalisella medialla oli 
keskeinen rooli. Me uskomme, että televiestintäpalveluilla on valtava 
etulyöntiasema, koska ne vastaavat yhteen ihmisen perus tarpeeseen – 
haluun kommunikoida – mahdollistamalla tietojen jakamisen, ajatusten-
vaihdon, yhteydenpidon sukulaisten ja ystävien kanssa sekä opiskelun 
ja työnteon. 

Maailma vuonna 
2011: sosiaalisen 
median räjähdys-
mäinen kasvu
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Arabikevään vastapainoksi sosiaalinen media on luonut myös aivan toisenlaisia 
mahdollisuuksia, esimerkiksi tanskalaiselle laulaja-lauluntekijä Tina Dickowille. Dickow 
sävelsi kappaleen yhteistyössä tuhansien aktiivisten Facebook-faniensa kanssa ja sai 
apua niin nimenvalintaan, rytmiin kuin sanoitukseenkin. Kappaleesta tuli kerralla hitti.

Ihmiset ovat luonnostaan sosiaalisia, ja vuonna 2011 sosiaalisen kanssakäymisen 
uudet muodot näyttivät todellisen potentiaalinsa. Olennaista tässä sosiaalisessa 
vallankumouksessa on, että ihmiset pääsevät verkkoon käyttämään helppokäyttöisiä 
sovelluksia, kuten Facebook, Twitter ja YouTube. 

Me arvioimme olevamme tämän kehityksen keskipisteessä ja kehityksen 
tienraivaaja. Me varmistamme, että asiakas saa yhteyden kehen tahansa ajankohdasta 
ja paikasta riippumatta – lyhyesti sanottuna mahdollistamme kommunikoinnin.

Verkon yleistyminen yhteydenpidon välineenä ei koske vain kehittyneitä maita. 
Sosiaalisuus on yhteistä kaikille ihmisille, ja sen hyödyt voivat osoittautua suuremmiksi 
yllättävissä maissa. Esimerkkinä mainittakoon TeliaSoneran nepalilainen tytäryhtiö 
Ncell, jolla on yli seitsemän miljoonaa liittymäasiakasta ja joka sai viime vuonna koko 
konsernin ensimmäisenä operaattorina yli 100 000 Facebook-fania. Yhteensä konsernin 
Facebook-fanien määrä nousi vuonna 2011 miljoonaan.

Ei vain asiantuntijoille
Internetin loivat alun perin asiantuntijat toisille asiantuntijoille, mutta nykyisin sitä voivat 
käyttää ideoiden ja tiedon jakamiseen kaikki ihmiset olinpaikasta riippumatta. Samalla 
he tietenkin haluavat myös viihtyä. 

Kannettavat tietokoneet, taulutietokoneet ja älypuhelimet mahdollistavat 
viestinnän missä tahansa, missä on kiinteä yhteys, liikkuva laajakaista tai WLAN-alue. 
Matkaviestin yhteyksiä ja langatonta verkkoa käyttävät lisäksi monet muut laitteet, 
kuten kamerat, musiikkisoittimet ja navigaattorit. Uutiskuvaajat voivat nykyisin julkaista 
 valokuvia tai videoita suoraan kamerasta, jolloin ihmiset kaikkialla maailmassa näkevät 
ne sekuntien viiveellä ja voivat jakaa niitä muille. 

48 YouTube-tuntia joka minuutti
Videoiden määrä verkossa kasvaa edelleen valtavasti. Pelkästään YouTubeen ladataan 
joka minuutti yli 48 tuntia lisää videokuvaa, mikä tarkoittaa kahdeksan vuoden verran 
uutta sisältöä päivässä. Perheille on jo nyt helppoa ja tavallista vuokrata elokuva 
suoraan olohuoneestaan kiinteän yhteyden kautta, mutta tulevaisuudessa videoita 
on saatavilla verkosta myös muihin tarkoituksiin. Tämä kehitys on johtanut internetin 
liikenne määrien räjähdysmäiseen kasvuun ja siihen, että tarpeet on helppo ilmaista 
mutta vaikeampi tyydyttää: rajaton tiedonsiirtokapasiteetti kaikkialle ilman katkoksia. 

Faktoja ja lukuja:
World Wide Web – otettiin käyttöön vuonna 1991, yli 2 miljardia käyttäjää maailmanlaajuisesti ja 
noin 30 miljardia selattavaa internetsivua.

Nykyaikainen matkaviestinverkko – otettiin käyttöön vuonna 1991, lähes 5 miljardia käyttäjää 
maailmanlaajuisesti. Toisin sanoen noin 70 prosenttia kaikista maapallon ihmisistä käyttää 
matkapuhelinta.

Facebook – perustettiin vuonna 2004, noin 800 miljoonaa aktiivista käyttäjää.

YouTube – perustettiin vuonna 2005, noin 490 miljoonaa käyttäjää. Luku sisältää vain YouTuben 
pääsivuston käyttäjät, ei upotettuja videoita tai matkapuhelimilla katsottuja videoita.

Twitter – perustettiin vuonna 2006, noin 250 miljoonaa rekisteröityä käyttäjää, jotka tuottavat yli 
200 miljoonaa tweettausta päivässä.

70 % 
Noin 70 prosenttia kaikista 
maapallon ihmisistä käyttää 
matkapuhelinta.

Käyttäjät eivät enää 
ole vain yleisö, 
vaan he voivat 
viestiä suoraan 
niiden kanssa, jotka 
tekevät historiaa.
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TeliaSonera luo parempien 
mahdollisuuksien maailmaa
Autamme ihmisiä viestimään sukulaisten, ystävien 
ja liiketuttavien kanssa helposti, tehokkaasti ja 
ympäristöystävällisesti. Teemme tämän tarjoamalla 
korkealaatuisia televiestintäpalveluja Pohjoismaissa 
ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla 
– Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. 
Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan johtava 
operaattori, joka tarjoaa parhaan asiakaskokemuksen ja 
korkealaatuiset palvelut ja toimii kustannustehokkaasti. 

TeliaSonera on kansainvälinen 
konserni
Meillä on enemmistöomisteisia toimintoja 
 Pohjoismaista Nepaliin asti, ja näiden toimintojen 
liittymämäärä oli vuoden lopussa lähes 63 miljoonaa. 
Osakkuusyhtiöidemme  liittymämäärä, lähinnä Venäjällä 
ja Turkissa, oli yli 107 miljoonaa. TeliaSonera on myös 
Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan 
omistamansa kansainvälisen verkon kautta.

Haluamme auttaa asiakkaita 
pysymään yhteyksien päässä 
Tarjoamme korkealaatuisia palveluja – kuten 
4G-palveluja, digitaalisen kodin palveluja ja kuitupohjaisia 
palveluja – tulevaisuuden tarpeiden turvaamiseksi.

Henkilöstömäärä 
Henkilöstömäärä 
oli vuoden lopussa 
28 412.

Toimintamme on organisoitu 
kolmeen liiketoiminta-alueeseen  
Kolme liiketoiminta-aluettamme ovat Mobility Services, 
Broadband Services ja Eurasia. Pohjoismaissa ja Baltian 
maissa tarjoamme matkaviestinpalveluja ja kiinteän 
verkon palveluja, TV-palvelut mukaan lukien. Euraasiassa 
ja Espanjassa tarjoamme matkaviestinpalveluja.

TeliaSonera lyhyesti

TeliaSoneran juuret ovat Pohjoismaiden televiestintämarkkinoilla, 
ja yhtiöllä on vahva asema Pohjoismaissa, Baltian maissa, 
Euraasiassa ja Espanjassa. Ydinliiketoimintaamme on parempien 
viestintämahdollisuuksien luominen ihmisille ja yrityksille matkaviestin- 
ja laajakaistapalvelujen avulla.

Viestintää 
helpolla tavalla

28 412

• Mobility Services

•Broadband Services

•Eurasia
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Vuosi lyhyesti

Taloudellisia tunnuslukuja
MSEK, paitsi suhdeluvut, osakekohtainen tulos ja 
käyttökateprosentti 2011 2010 2009
Liikevaihto 104 354 106 979  109 550
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 36 914 36 897 36 584 

Käyttökate-% 35,4 34,5 33,4 
Liiketulos 29 567 32 003 30 242 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 29 737 31 935 31 597 
Nettotulos 21 072 23 562 21 280

josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 18 341 21 257 18 854
Tulos/osake (kruunua) 4,20 4,73 4,20
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 16,8 17,8 15,2
Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon (%) 16,5 14,0 12,8
Vapaa kassavirta 9 629 12 901 16 643

TuloS/oSaKE ja oSingoT, 2009–2011 

n Tulos/osake   n Tavanomainen osinko   
n Ehdotettu osinko 

SEK/osake

6

4

2

liiKEVaihTo ja KäyTTöKaTEproSEnTTi EnnEn
KErTaluonTEiSia Eriä, 2009–2011 
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Tavanomaisten osinkojen lisäksi palautimme 
osakkeenomistajilemme huhtikuussa 9,9 mrd. 
kruunua osakkeiden takaisinosto-ohjelmalla.

mrd. 
kruunua

2009 2010 2011

2009 2010 2011

l  Asiakkaat tunnistavat meidät nykyisin yhteisestä brändi-
identiteetistä ja paikallisista brändinimistä. Yhtenäinen violetti logo 
otettiin toukokuussa käyttöön yhtiön tärkeimmissä brändeissä.

l  Laskimme vuoden 2011 aikana verkkovierailuhintoja merkittävästi 
monissa maissa. Lisäetuna asiakkaamme saivat mahdollisuuden 
hallita kustannuksiaan paremmin matkustaessaan ja pysyä silti 
verkossa. 

l  Jotta voisimme vastata triple play  -palvelujen ja paljon kapasiteettia 
vaativien sovellusten kysyntään ja koska kiinteät verkot ovat meille 
edelleen keskeinen strateginen voimavara, päätimme investoida 
kuituyhteyksiin vuoteen 2014 mennessä yli 8 mrd. kruunua, josta 5 
mrd. kruunua Ruotsiin. Yhteydet rakennetaan tarkkaan valikoituihin 
kohteisiin, jotta varmasti saamme sijoitetulle pääomalle hyvän 
tuoton. Tällä hetkellä noin 20 prosentilla laajakaista-asiakkaistamme 
on kuituyhteys.

l  Alan edelläkävijänä otimme supernopeat matkaviestinpalvelut eli 
4G-palvelut käyttöön seitsemässä maassa Pohjoismaiden ja Baltian 
alueella. 

l  Euraasiassa kasvu jatkuu edelleen erittäin terveenä, ja liiketoiminta-
alueen liikevaihdon kasvu oli kaksinumeroisissa luvuissa. 
Tarjoamme nyt 3G-palveluja kaikissa Eurasia-liiketoiminta-alueen 
toimintamaissa. Tavoitteenamme on johtoasema mobiilidatan 
tarjoajana.

l  Yhtiön taloudellinen asema on vankka, ja käyttökateprosentti ennen 
kertaluontoisia eriä parani jo kolmantena peräkkäisenä vuotena.

2011 – tapahtumarikas 
vuosi
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Missio – verkkoyhteyksien ja 
televiestintäpalvelujen tarjoaminen
TeliaSoneran missio on auttaa ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja 
ympäristöystävällisesti tarjoamalla verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja. 

Panostamme maailmanluokan asiakaskokemukseen, laadukkaisiin verkkoihin ja 
tehokkaaseen kustannusrakenteeseen.

TeliaSonera on kansainvälinen konserni, jolla on globaali strategia mutta joka toimii 
kaikkialla paikallisena yhtiönä.

 

Maailmanluokan 
palveluyritys

Visio ja strategia

TeliaSonera on kansainvälinen yhtiö, jolla on globaali strategia mutta 
joka toimii kaikkialla paikallisena yhtiönä. Tarjoamme verkkoyhteyksiä 
ja televiestintäpalveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä 
helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Painopiste alueemme 
ovat:
• maailmanluokan 

palveluyrityksen luominen
•laadukkaat verkot
•tehokas 

kustannusrakenne.
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Visio – parempien mahdollisuuksien 
maailman edistäminen
TeliaSonera on maailmanluokan palveluyritys ja alansa johtava toimija. Olemme 
ylpeitä televiestintäalan edelläkävijän asemastamme, jonka olemme saavuttaneet 
innovatiivisuudella, luotettavuudella ja asiakasystävällisyydellä. Toimintamme on 
kaikkialla vastuullista ja perustuu vankkoihin arvoihin ja liiketoimintaperiaatteisiin. 
Palveluillamme on merkittävä rooli ihmisten jokapäiväisessä elämässä – niin työssä ja 
opiskelussa kuin vapaa-ajallakin.

Yhteiset arvot – päivittäisen työmme
perusta
Yhteiset arvomme muodostavat päivittäisen työmme perustan.

l Tuotan lisäarvoa 
Olemme asiakaskeskeisiä ja liiketoimintalähtöisiä. Innovointi ja edelläkävijyys ovat 
olennainen osa yhtiön perintöä ja nykypäivää. Tekemällä yhteistyötä tiimeissä ja yli 
rajojen voimme jakaa tietoa ja hyödyntää resursseja tehokkaasti. Otamme vastuuta, 
seuraamme toimintaamme ja annamme palautetta, jotta tarjoamamme ratkaisut 
olisivat varmasti yksinkertaisia, kestäviä ja asiakkaalle lisäarvoa tuottavia.  

l Osoitan arvostusta 
Osoitamme luottamusta, rohkeutta ja vilpittömyyttä kaikessa toiminnassamme. 
Arvostamme työntekijöidemme osaamista ja monipuolisuutta, 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 
asiakkaiden ja TeliaSoneran etujen mukaisesti.

l Tartun toimeen
Teemme jatkuvasti päätöksiä kehityksen ja muutoksen edistämiseksi; suunnittelu 
ja nopea toteutus ovat meille ratkaisevan tärkeitä. Hyödynnämme työtekijöidemme 
osaamista ja sitoutumista parhaalla mahdollisella tavalla säilyttääksemme aktiivisen 
liiketoimintaympäristön, jossa jokainen voi osallistua. Yhtiön kanssa asioimisen on 
oltava helppoa ja palkitsevaa, ja pidämme sen, minkä lupaamme.

Olemme ylpeitä 
televiestintäalan 
edelläkävijän 
asemastamme,  
jonka olemme  
saavuttaneet 
innovatiivisuudella, 
luotettavuudella ja 
asiakasystävälli- 
syydellä.

 Lisätietoja on TeliaSoneran 
eettisissä toimintaperiaatteissa 
ja vuoden 2011 yritysvastuu-
raportissa (Corporate 
Responsibility Report 2011).

+

Parempien mahdolli-
suuksien maailma 

 Lisätietoja siitä, miten 
TeliaSonera edistää 
parempien mahdollisuuksien 
maailmaa, on vuoden 2011 
yritysvastuuraportissa 
(Corporate Responsibility 
Report 2011).

+
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Strategia – syvälliseen ymmärrykseen perustuvat 
palveluvalikoimat 
TeliaSoneran strategiana on tarjota eri asiakassegmenteille räätälöityjä tuotteita ja palveluja, jotka 
perustuvat nykyisten ja tulevien asiakastarpeiden syvälliseen ymmärrykseen. Kasvatamme omistaja-
arvoa tarjoamalla palveluja kustannustehokkaalla ja kestävällä tavalla, mikä johtaa kestävään ja 
paranevaan kannattavuuteen ja vahvaan kassavirtaan.

Kolme keskeistä haastetta
Yhteiskunta digitalisoituu nopeasti: videokuva, vuorovaikutteiset viihde-
palvelut ja sosiaaliset verkot muuttavat asiakkaiden käyttäytymistä. 

Viestintäpalveluista on tullut olennainen osa arkea. Älypuhelimien ja 
taulutietokoneiden markkinoille tulon jälkeen olemme yhä enemmän 
digitaalisen viestinnän varassa sekä sosiaalisessa kanssakäymisessä 
että liikesuhteissa, ja trendi vain voimistuu tulevina vuosina. Viestintä-
palvelut eivät enää ole kalliita ylellisyyshyödykkeitä vaan edullisia ja 
henkilökohtaisia palveluita. 

Meidän käsityksemme mukaan tämä kehitys tuo alalle 
lähitulevaisuudessa kolme keskeistä haastetta:
1. datapalvelujen hinnoittelun tasapainottaminen uusien 

liiketoimintamallien perusteella
2. kiinteiden ja matkaviestinyhteyksien lähentyminen ja palvelupaketit
3. lisäarvopalvelujen kehittäminen osana ydinliiketoimintaa.

TeliaSoneran tärkein tehtävä on edelleen yhteyksien tarjoaminen. 
Lisäarvopalveluissa taas panostamme sovelluksiin, jotka liittyvät 
kiinteästi verkkoyhteyksiin, vähentävät asiakasvaihtuvuutta ja lisäävät 
liikennettä yhtiön verkoissa.

Alan johtava toimija
TeliaSonera tarjoaa ylivoimaiset verkko- ja palvelualustat ja ymmärtää 
aidosti asiakkaiden tarpeet. Erottaudumme muista toimijoista:
l korkealaatuisilla verkoilla eli luotettavilla palveluilla, jotka tarjoavat 

hyvän peittoalueen, nopeuden ja käytettävyysajan 
l maailmanluokan asiakaskokemuksella – pyrimme edelleen 

tarjoamaan palveluja, joita on helppo ja mukava käyttää
l tarjoamalla yritysasiakkaille tuotevalikoiman, joka vastaa heidän 

tarpeisiinsa. 
Tavoitteenamme on olla muiden silmissä edelläkävijä, joka ottaa 

uuden tekniikan ja palvelut käyttöön aikaisessa vaiheessa.
TeliaSonera toimii myös tehokkaasti mittakaavaetuja hyödyntäen. 

Tämän vuoksi kehitämme kansainvälisen tuotevalikoiman, jota tukee 
monille markkinoille yhteinen organisaatio.

Yhteinen brändi
Yhteinen brändi vahvistaa entisestään 
TeliaSoneran kansainvälistä asemaa 
ja ilmentää kykyämme yhdistää 
ainutlaatuisella tavalla globaali 
kattavuus ja paikalliset yhteydet. 

Tavoitteenamme on olla kullakin 
markkina-alueella alan houkuttelevin 
brändi, joka tarjoaa parhaan asiakas-
kokemuksen. Yhteinen brändi 
ilmentää sitä käyttö kokemusta, jonka 
TeliaSonera antaa fiksuna, johtavana 
ja paikallisena operaattorina kaikilla 
yhtiön toiminta-alueilla.

Dataliikenne kasvaa 
asiakasmääriä enemmän
Yhtiön strategia perustuu 
oletukselle, että data- ja puhe-
liikenne kasvavat asiakasmääriä 
enemmän ja että kaistanleveyden 
kysyntä kasvaa jatkuvasti. Tästä 
seuraa kaksi asiaa: 
l Kiinteät verkot pysyvät 

kilpailu kykyisinä alueilla, joilla 
kiinteä verkko on ennestään 
olemassa. Uudet palvelut, 
kuten IPTV, tilausvideot ja 
laajakaistapalvelut, kasvavat 
voimakkaasti. 

l Palvelujen hinnoittelumallit 
kehittyvät. Siirrymme 
puhepohjaisesta hinnoittelusta 
veloittamaan verkkoyhteydestä, 
käytöstä ja nopeudesta.
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Yksi yhtiö

TeliaSoneran visio on tulla maailmanluokan palvelu yritykseksi, 
jonka toiminta perustuu vahvaan yhteiseen arvopohjaan kaikilla 
yhtiön markkina-alueilla. Tärkeä askel tähän suuntaan oli  yhteisen 
brändi-identiteetin käyttöönotto 12.5.2011. Uudistus vahvisti yhtiön 
kansainvälistä asemaa ja ilmentää TeliaSoneran kykyä yhdistää 
 ainutlaatuisella tavalla globaali kattavuus ja paikallinen läsnäolo.

Yksi yhtiö – yksi 
yhteinen brändi

Huomisen voittajayritykset eivät vain täytä asiakkaiden 
odotuksia vaan ylittävät ne. TeliaSoneran tapauksessa 
tämä tarkoittaa, että tarjoamme ylivoimaiset verkot 
ja palvelut sekä todella ymmärrämme asiakkaiden 
tarpeet.

Vahvuutemme on siinä, että meissä yhdistyy kaksi 
ominaisuutta: Olemme yksi  Euroopan  johtavista 
 operaattoreista, jolla on merkittävää kokemusta 
verkkojen rakentamisesta ja televiestintäpalvelujen 
kehittämisestä sekä vahva rahoitusasema. Samalla 
toimimme vahvojen paikallisten brändien kautta hyvin 
lähellä asiakkaitamme kullakin markkina-alueella.

Yhteinen brändi, palveluvalikoimat ja yhtiön 
toimintatapa heijastavat TeliaSoneran intohimoista 
suhtautumista viestintään. Otimme useita askelia kohti 
One Company -mallia käynnistämällä hankkeita, joissa 
haetaan synergietuja ja parempaa asiakaskokemusta 
yhtiön kaikissa toimintamaissa.
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TeliaSoneran osake 

TeliaSoneran osake noteerataan Tukholman ja Helsingin pörsseissä (NASDAQ 
OMX Stockholm ja NASDAQ OMX Helsinki). Vuonna 2011 osakkeen hinta laski 
12,3 prosenttia 46,77 kruunuun. Samana ajanjaksona OMX Stockholm 30 
-indeksin arvo laski 14,5 prosenttia ja STOXX 600 Telecommunications -indeksi 
laski 6,2 prosenttia. 

Euroopan viidenneksi 
suurin televiestintäyhtiö

TeliaSoneran markkina-arvo oli vuoden 2011 lopussa 
202,5 mrd. kruunua, ja yhtiö oli markkina-arvoltaan 
Tukholman pörssin kuudenneksi suurin yritys. 
Tukholman ja Helsingin pörssien lisäksi osakkeella 
käytiin kauppaa myös muilla markkinapaikoilla, joista 
kaupankäyntivolyymeilla mitattuna tärkeimmät olivat 
BOAT ja Chi-X. TeliaSonera oli vuoden lopussa markkina-
arvoltaan Euroopan viidenneksi suurin televiestintäyhtiö.

Osakkeiden takaisinosto
TeliaSonera osti kevään aikana omia osakkeitaan 
takaisin 9,9 mrd. kruunulla ja mitätöi tämän jälkeen 160,4 
miljoonaa osaketta. Ulkona olevien osakkeiden määrä on 
yhteensä 4 330 084 781.

Omistusrakenne
Ruotsin ja Suomen ulkopuolinen omistus kasvoi 
17,6 prosentista 18,2 prosenttiin, ja vuoden lopussa 
osakkeenomistajia oli 580 076.

Osinko
Hallitus esittää vuodelta 2011 maksettavaksi osingoksi 
2,85 (2,75) kruunua osakkeelta.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2011

Osakkeenomistaja

Ulkona olevien 
osakkeiden 

määrä

Osuus ulkona 
olevista 

osakkeista/äänistä
Ruotsin valtio 1 614 513 748 37,3
Suomen valtio 594 123 642 13,7
Capital Group Funds 135 101 977 3,1
Swedbank Robur Funds 122 732 326 2,8
Alecta 103 372 322 2,4
AMF Insurance & Funds 62 544 971 1,4
Nordea Funds 57 521 134 1,3
SEB Funds 50 607 610 1,2
Fourth National Pension Fund 47 586 908 1,1
AFA Insurance 42 574 185 1,0
Muut osakkeenomistajat yhteensä 1 499 405 958 34,7
Ulkona olevat osakkeet  
yhteensä

4 330 084 781 100,0

OMISTUSRAKENNE 31.12.2011

Osakkeen-
omistajien 

määrä
Osakkeiden 

määrä

Osuus ulkona 
olevista 

osakkeista/
äänistä

1–500 495 201 88 836 320 2,05
501–1 000 34 963 27 377 160 0,63
1 001–5 000 40 761 90 028 583 2,08
5 001–10 000 4 884 35 702 501 0,82
10 001–15 000 1 311 16 285 255 0,38
15 001–20 000 698 12 622 107 0,29
20 001– 2 258 4 059 232 855 93,75
Yhteensä 580 076 4 330 084 781 100,00

OSAKETTA KOSKEVAT TIEDOT

2011 2010
Kurssi vuoden lopussa (SEK) 46,77 53,30
Vuoden ylin kurssi (SEK) 55,70 56,90
Vuoden alin kurssi (SEK) 40,60 44,00
Osakkeita vuoden lopussa (milj.) 4 330,1 4 490,5
Osakkeenomistajia vuoden lopussa 580 076 601 736
Tulos/osake (SEK) 4,20 4,73
Osinko/osake (SEK) 2,85* 2,75
Osinko/tulos (%) 68* 58
Oma pääoma / osake (SEK) 26,95 28,04

*Hallituksen esityksen mukaan
Lähteet: Euroclear Sweden ja SIS Ägarservice

OMISTUS MAITTAIN  OSAKEMÄÄRIEN PERUSTEELLA 31.12.2011

n Ruotsi, 62,0 %  
n Suomi, 19,8 %
n Britannia, 7,6 %  
n Yhdysvallat, 5,2 %
n Luxemburg, 2,1 %
n Sveitsi, 0,7 %

n Belgia, 0,3 %
n Ranska, 0,3 %
n Saksa, 0,3 %
n Irlanti, 0,3 %
n  Muut yhteensä, 1,4 %



TeliaSoneran yritysesittely 2011 12

Trendit

Kehityksen suunta on selvä: verkko on yhä keskeisempi osa 
asiakkaiden elämää, mikä lisää voimakkaasti dataliikenteen määrää 
sekä matkaviestin- että kiinteissä verkoissa. Laitteiden ominaisuudet 
kehittyvät, ja asiakkaat edellyttävät saumattomia, korkealaatuisia ja 
kaikkialle ulottuvia yhteyksiä.

Ajankohtaiset trendit

Ihmiset ja yritykset maksavat jatkossa enemmän nopeista yhteyksistä ja 
pilvitallennuksesta mutta vähemmän omasta palvelinkapasiteetista ja puheluista. 
Laitteisiin käytetään rahaa suunnilleen saman verran kuin nykyään, mutta rahojen 
vastineeksi saatavat laitteet ovat tehokkaampia.

Pilvipalveluiden odotetaan vuonna 2012 nousevan paikallisen tallennuksen 
haastajaksi kotona ja yrityksissä. Uudet kameroihin, älypuhelimiin ja muihin laitteisiin 
yhdistetyt palvelut, kuten iCloud ja Eye-Fi, tekevät käyttökokemuksesta sujuvamman 
ja yksinkertaisemman. Myös laitteiden välisiä M2M-sovelluksia tulee enemmän, mikä 
sekin alkaa lisätä verkkoliikennettä. 

Tietoturvan tarve kasvaa etenkin älypuhelimissa, koska yhä useampaa palvelua voi 
jatkossa käyttää matkaviestinalustalla. 

Ihmiset ja yritykset 
maksavat jatkossa 
enemmän nopeista 
yhteyksistä ja 
pilvitallennuksesta 
mutta vähemmän 
omasta palvelin
kapasiteetista ja 
puheluista.

Ajankohtaiset 
trendit:

l ”Asiakaskokemus” on 
avainsana vuonna 2012.

l Enemmän tallennusta 
pilveen, vähemmän 
paikallisesti.

l Mobiilitietoturvasta tulee 
välttämättömyys.

l Laajakaistan ja 
taulutietokoneiden 
välityksellä käytettävät 
TV-palvelut kasvavat 
räjähdysmäisesti.

l Videoneuvottelupalvelut 
tekevät läpimurron.

l TV-ohjelmien jakelu 
IP-verkon kautta säästää 
aikaa ja rahaa.
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Myös toiminta
tapojen muutos 
eli halu olla 
verkossa aina ja 
kaikkialla luo uusia 
asiakastarpeita. 
Asiakkaat 
haluavat käyttää 
verkkopalveluja 
myös kesämökillä 
ja matkoilla ja 
odottavat samaa 
käyttökokemusta 
kuin kotona ja 
toimistolla.

Verkossa aina ja kaikkialla
Laajakaistavolyymit kasvavat TeliaSoneran markkina-alueilla edelleen lähinnä 
IPTV- ja videopalvelujen vauhdittamana. Vuonna 2011 nähty kasvu jatkuu, kun yhä 
useampi alkaa käyttää television katseluun TV-vastaanottimen lisäksi myös PC:tä, 
taulutietokonetta tai matkapuhelinta, jotta katseluajankohdan ja -paikan voisi valita 
itse. Myös toimintatapojen muutos eli halu olla verkossa aina ja kaikkialla luo  uusia 
asiakastarpeita. Asiakkaat haluavat käyttää verkkopalveluja myös kesämökillä ja 
matkoilla ja odottavat samaa käyttökokemusta kuin kotona ja toimistolla. Tämä  kehitys 
myös tukee kiinteiden ja matkaviestinyhteyksien lähentymistä sekä palveluiden 
 saumatonta  käyttöä yhteys- ja laiterajojen yli. Operaattorivalintaan vaikuttaa jatkossa 
se, mikä toimija tarjoaa kattavimman verkon ja parhaat tiedonsiirtonopeudet sekä 
käyttäjän kotona että  lomanviettopaikassa. 

Asiakkaiden odotukset kasvavat
TeliaSoneran markkinajohtajan rooli nostaa asiakkaiden odotuksia. Pelkät toimivat, 
luotettavat yhteydet eivät riitä. Nykyisten asiakkaiden säilyttäminen ja uusien 
 houkuttelu edellyttää, että tarjoamme heille mahdollisuuden työskennellä, opiskella, 
pelata, viihtyä ja pitää yhteyttä ystäviinsä aina ja kaikkialla. 

Taloudellinen tilanne on lisännyt yritysten paineita vähentää kustannuksia, 
ja matkustus on usein merkittävä kustannuserä. Yrityspuolella uskomme, että 
videoneuvottelupalvelut ja muut pilvipalveluina t arjottavat sovellukset tekevät 
läpimurron sekä kiinteässä verkossa että matkaviestinverkossa. Euraasian markkinoilla 
kasvu jatkuu edelleen. 3G-verkkojen käyttöönotto näissä maissa lisää jatkossa nopean 
mobiili-internetin käyttöä.
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Markkinat ja brändit

Asiakkaat tunnistavat TeliaSoneran eri markkina-alueilla yhteisestä brändi-
identiteetistä. Logossa yhdistyvät TeliaSoneran kansainvälinen vahvuus ja vahva 
paikallinen läsnäolo, jota kuvaavat tunnetut brändinimet. Tämän lisäksi meillä 
on useimmilla markkina-alueilla myös erilaista markkinointi strategiaa käyttäviä 
halpabrändejä. Meillä on enemmistöomisteisia toimintoja Pohjoismaissa, Baltian 
maissa, Euraasiassa ja Espanjassa sekä osakkuusyhtiöitä Venäjällä, Turkissa 
ja Latviassa. TeliaSoneran tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan johtavan 
toimijan asemassa.  

Vahvat markkina-
asemat

Maa Tuotemerkki Omistusosuus Palvelut
Markkina-
asema

Markkina- 
osuus1 

Ruotsi
Telia, Halebop 100 % Matkaviestintä 1 41 %

Telia 100 % Laajakaista 1 44 %

Telia 100 % Kiinteä puhe, ml. VoIP 1 63 %

Telia 100 % TV 4 11 %

Suomi
Sonera, Tele Finland 100 % Matkaviestintä 2 35 %

Sonera 100 % Laajakaista 2 30 %

Sonera 100 % Kiinteä puhe, ml. VoIP 2 23 %

Sonera 100 % TV 3 18 %

Norja
NetCom, Chess 100 % Matkaviestintä 2 26 %

NextGenTel 100 % Laajakaista 2 11 %

NextGenTel 100 % Kiinteä puhe (VoIP) 5 1 %

NextGenTel 100 % TV < 10 < 1 %

Tanska
Telia, Call me 100 % Matkaviestintä 3 17 %

Telia, DLG Tele2 100 % Laajakaista 4 4 %

Telia, Call me, DLG Tele2 100 % Kiinteä puhe, ml. VoIP 3 7 %

Telia 100 % TV 10 < 1 %

Enemmistöomisteiset yhtiöt
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Enemmistöomisteiset yhtiöt

Maa Tuotemerkki Omistusosuus Palvelut
Markkina-
asema

Markkina-
osuus1 

Liettua

Omnitel, Ezys 100 % Matkaviestintä 1 39 %

TEO 68,3 % Laajakaista 1 51 %

TEO 68,3 % Kiinteä puhe, ml. VoIP 1 93 %

TEO 68,3 % TV 1 26 %

Latvia

LMT, Okarte, Amigo 60,3 % Matkaviestintä 1 43 %

Viro

EMT, Diil 100 % Matkaviestintä 1 44 %

Elion 100 % Laajakaista 1 55 %

Elion 100 % Kiinteä puhe, ml. VoIP 1 80 %

Elion 100 % TV 2 33 %

Espanja

Yoigo 76,6 % Matkaviestintä 4 5 %

Kazakstan³

Kcell, Activ 51 % Matkaviestintä 1 48 %

Azerbaidžan³

Azercell 51,3 % Matkaviestintä 1 54 %

Uzbekistan

Ucell 94 % Matkaviestintä 2 31 %

Tadžikistan

Tcell4 60 %, 59,4 % Matkaviestintä 1 36 %

Georgia³

Geocell, Lailai 100 % Matkaviestintä 1 42 %

Moldova³

Moldcell 100 % Matkaviestintä 2 34 %

Nepal5

Ncell 80 % Matkaviestintä 1 49 %
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Osakkuusyhtiöt

¹ Laajakaistapalveluissa sekä kiinteän verkon puhepalveluissa TeliaSoneran arvio markkinaosuudesta 
perustuu liikevaihto-osuuteen, jos tämä tieto on saatavilla. Muussa tapauksessa se perustuu 
liittymämäärään. 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. Venäjän toiminnoissa omistusosuus 
perustuu ACM Consultingilta saatuihin tietoihin ja markkinaosuus perustuu osuuteen liittymämäärästä. 
Turkin toiminnoissa markkinaosuus on Turkcellin esittämä arvio.

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 Somoncomin (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.

Maa Tuotemerkki Omistusosuus Palvelut
Markkina-
asema

Markkina- 
osuus 1 

Latvia

Lattelecom 49 % Laajakaista 1 50 %

Lattelecom 49 % Kiinteä puhe, ml. VoIP 1 75 %

Lattelecom 49 % TV 1 26 %

Venäjä

MegaFon 43,8 % Matkaviestintä 2 27 %

Turkki

Turkcell 38 % Matkaviestintä 1 53 %
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Liiketoimintamme

TeliaSonera toimii Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä 
markkinoilla, Venäjä ja Turkki mukaan lukien, sekä Espanjassa. Televiestinnän 
trendit ovat monella tapaa samanlaiset kehittyvillä ja kehittyneillä markkinoilla, 
mutta erojakin on. Kehitystä vauhdittavat tekijät poikkeavat näillä markkinoilla 
toisistaan väestörakenteen, talouden ja infrastruktuurin erojen vuoksi. 

Kansainvälisesti 
vahva ja paikallisesti 
ylivoimainen

Mobility Services
Mobility Services tarjoaa matkaviestinpalveluja kuluttaja- ja 
yrityssegmentille. Sen palveluja ovat langattomat puhe- ja 
datapalvelut ja sisältöpalvelut, WLAN-palvelualueet, liikkuva 
laajakaista ja Wireless Office. Siihen kuuluu matkaviestin-
liiketoiminta Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Espanjassa.

Broadband Services
Broadband Services tarjoaa viestintä- ja viihdepalveluja 
kotitalouksille ja yrityksille johtavilla brändeillä Pohjoismaissa 
ja Baltian maissa. Liiketoiminta-alue vastaa myös 
konsernin yhteisestä runkoverkosta ja kansainvälisen 
verkkokapasiteettiliiketoiminnan käyttämästä verkosta.

Eurasia
Eurasia-liiketoiminta-alue tarjoaa matkaviestinpohjaisia puhepalveluja 
ja on nopeiden mobiili-internetyhteyksien johtava tarjoaja 
Kazakstanissa, Azerbaidžanissa, Uzbekistanissa, Tadžikistanissa, 
Georgiassa, Moldovassa ja Nepalissa. Liiketoiminta-alue vastaa 
myös TeliaSoneran osakeomistuksen kehittämisestä venäläisessä 
MegaFonissa (omistusosuus 44 %) ja turkkilaisessa Turkcellissa 
(omistusosuus 38 %). 
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Mobility Services – älypuhelimia ja 
älykkäitä palveluja
Verkossa aina ja kaikkialla. Näistä sanoista tuli täyttä totta viimeistään vuonna 2011 
älypuhelinten, taulutietokoneiden ja erilaisten sovellusten yleistymisen ansiosta. 
TeliaSoneralle tämä nopea kehitys on merkinnyt liiketoimintamahdollisuutta, joka 
perustuu kasvaneeseen matkaviestinnän kapasiteetin ja käytettävyyden kysyntään. 
Vuonna 2012 matkaviestinpalvelujen kysyntä kiihtyy entisestään. Tähän vaikuttavat 
asiakaskäyttäytymisen muuttuminen sekä vaativien palvelujen, kuten matkaviestimille 
tarkoitettujen videovuokraamoiden ja verkkopelien, tulo markkinoille. Lähtiessään 
lomalle perheet ottavat nykyisin mukaansa kassikaupalla viestintälaitteita. Verkkoon 
halutaan päästä sekä kotona että kodin ulkopuolella. Tämä tarkoittaa myös sitä, 
että sähköpostin ja tekstiviestien lisäksi asiakkaat käyttävät sosiaalista mediaa 
viestiessään ystäviensä kanssa.

Uudet viestintätavat edellyttävät myös eri asiakastarpeisiin kehitettyjä paketoituja 
ratkaisuja ja kustannusten hallintaa. Olemme siirtymässä uusiin hinnoittelumalleihin, 
jotka on paketoitu vastaamaan erilaisiin asiakastarpeisiin ja joista asiakkaat näkevät 
helposti, mitä hintoihin sisältyy ja mitä ei.
 
Jatkuvasti enemmän kapasiteettia
Älypuhelimet ovat verkoissa yliaktiivisia ja käyttävät signalointia sovelluspäivityksiin. 
Tämä signalointi vie kaistanleveyttä.  Kasvatamme verkon kapasiteettia jatkuvasti 
täyttääksemme asiakkaiden tarpeet. 

Vuoden 2009 lopulla käyttöönotettua 4G-verkkoa laajennettiin edelleen vuonna 
2011. TeliaSoneran 4G-palveluilla on nyt 100 000 asiakasta Pohjoismaiden ja Baltian 
alueella.

Historiallinen hinnanalennus
Vuonna 2011 toteutimme historiallisen hinnanalennuksen, kun alensimme 
verkkovierailuhintoja merkittävästi useissa Euroopan maissa ja myöhemmin myös 
Turkissa ja Thaimaassa. Lisäksi lanseerasimme kustannustenhallintatoiminnon, joka 
suojaa asiakkaita ikäviltä laskuyllätyksiltä. Uskomme vakaasti, että alennus maksaa 
itsensä takaisin ulkomaanmatkailijoiden lisääntyneenä matkaviestinten käyttönä, 
ja volyymit kasvoivatkin merkittävästi heti toukokuussa toteutetun ensimmäisen 
hinnanalennuksen jälkeen.

Mobility Services 
lyhyesti 
Mobility Services 
-liiketoiminta-alue tarjoaa 
matkaviestinpalveluja 
kuluttajille ja yrityksille. Sen 
palveluja ovat langattomat 
puhe- ja datapalvelut ja 
sisältöpalvelut, WLAN-
palvelualueet, liikkuva 
laajakaista ja Wireless Office. 
Liiketoiminta-alueeseen 
kuuluu matkaviestin-
liike toiminta Ruotsissa, 
Suomessa, Norjassa, 
Tanskassa, Liettuassa, 
Latviassa, Virossa ja 
Espanjassa.

90 %
Laskimme dataverkkovierailu
hintoja joissain maissa noin 
90 prosenttia ja lanseerasimme 
kustannustenhallintatoiminnon.
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Langaton M2M kasvualueena
Laitteiden väliset (M2M) yhteydet, jotka mahdollistavat langattomat datapuhelut 
laitteiden välillä, kasvoivat ja kehittyivät vuoden 2011 aikana. Yhä tärkeämpi 
menestystekijä TeliaSoneralle näillä markkinoilla on innovatiivisten yhteysalustojen 
 hyödyntäminen  saumattomien, täysin integroitujen ja kansainvälisiä yhteyksiä tukevien 
M2M-viestintärat kaisujen tarjoamiseksi, ja tämän alueen merkitys korostuu entisestään 
vuonna 2012 ja sen jälkeen. 

Uusien NFC- eli Near Field Communication -palvelujen ja laitteiden markkinoilletulo 
mahdollistaa puhelinten käytön maksutapahtumiin kassoilla, ja tämä kehitys 
vauhdittuu jatkossa. Baltian toimintomme ovat edelläkävijöitä tällä alueella, ja ne 
ovat tarjonneet tällaisia palveluja jo useita vuosia. Ruotsissa TeliaSonera ja muut 
matkaviestinoperaattorit perustivat vuoden 2011 lopulla yhteisyrityksen voidakseen 
käsitellä matkaviestinverkkojen kautta kulkevia maksutapahtumia.

Tärkeimmät saavutukset 
vuonna 2011:

l Älypuhelinten ja 
taulutietokoneiden määrä 
kasvoi voimakkaasti.

l 4G-verkko laajeni yli 200 
paikkakunnalle Ruotsissa.

l Dataverkkovierailuhintojen 
historiallinen hinnanalennus ja 
kustannustenhallintatoiminto  
lisäsivät langattomien 
datapalvelujen käyttöä 
matkailijoiden keskuudessa.
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Broadband Services – puheesta videoon
Vuonna 2011 yhä useampi siirtyi käyttämään TeliaSoneran TV-palveluja. Tästä syystä 
yhtiön kuitu- ja kupariverkkojen liikennemäärät kasvoivat vuoden aikana noin 50 
prosenttia, ja suurin osa kasvusta tuli TV-palveluista. Kiinteiden yhteyksien merkitys 
on kasvanut, kun viihteeseen on alettu käyttää mieluummin internetiä kuin muita 
medioita. Kiinteitä verkkoja käytetäänkin nykyisin perinteisten puhepalvelujen lisäksi 
yhä enemmän videoon ja dataan.

Ruotsin markkinoilla Telia Smart on tarjonnut puolelle miljoonalle kotitaloudelle 
mahdollisuuden kytkeä kaikki laitteet, kuten TV:t, tietokoneet, pelikonsolit, 
äänentoistojärjestelmät ja kotihälytysjärjestelmät, yhteen kotiverkon kautta. Ovi on nyt 
auki älykkään kodin ratkaisuille, joissa monia asioita voi ohjata etänä tai mistä tahansa 
kodin sisältä.

TeliaSmartin kaltaiset uudet ratkaisut edellyttävät turvallisia ja tehokkaita yhteyksiä 
ja riittävästi kapasiteettia kaikkiin niihin asioihin, joita älykäs koti tekee internetissä. 
Asiakkaat odottavat yhteyksien toimivan moitteettomasti riippumatta siitä, pelaavatko 
he World of Warcraft -peliä, katsovatko he hyvää elokuvaa teräväpiirtotelevisiosta vai 
suoratoistavatko he videoita – kenties jopa yhtä aikaa.

Perinteiset puhepalvelut vievät vähemmän verkkokapasiteettia, ja verkosta, 
joka aikoinaan oli tiedonsiirron mahdollistava puhelinverkko, on tulossa puhelut 
mahdollistava tiedonsiirto- ja videoverkko. Langattomien datapalvelujen 
räjähdysmäinen kasvu ei ole paljonkaan vaikuttanut kiinteiden laajakaistapalvelujen 
kokonaisvolyymiin. Myös taulutietokoneiden lisääntynyt käyttö vaikuttaa pääasiassa 
kiinteisiin verkkoyhteyksiin, sillä useimmilla myydyillä taulutietokoneilla voi käyttää 
ainoastaan langatonta lähiverkkoa.

Korkealaatuisia pilvipalveluja
Verkkokapasiteettia kaipaavat muutkin kuin TV:tä katsovat kotitaloudet. Yritysten 
lisääntynyt kustannustietoisuus on luonut kysyntää videoneuvottelupalveluille, 
verkkoseminaareille ja muille työmatkoja vähentäville vaihtoehdoille. Vastatakseen 
tähän kysyntään TeliaSonera ryhtyi siirtämään asiakkaita nopeammin kuparikaapeli-
pohjaisista kuitupohjaisiin palveluihin. Vuoden 2011 loppuun mennessä noin 
20 prosenttia yhtiön laajakaista-asiakkaista Pohjoismaissa ja Baltian maissa 
oli saanut kuituyhteyden, minkä lisäksi olemme tuoneet suuremmat nopeudet 
200 000:n kupariverkkoasiakkaan ulottuville VDSL2-tekniikan avulla. Tämä 
tekniikka mahdollistaa jopa 60 Mbit/s:n nopeudet ja tukee paremmin useamman 
teräväpiirtotelevision käyttöä, verkkopelaamista ja tilauspalveluja.

Palvelujen siirtyminen kodeista ja toimistoista internetiin eli ”pilveen” lisää myös 
turvallisten ja korkealaatuisten verkkojen tarvetta. Vuoden aikana ryhdyimme 
tarjoamaan yritysasiakkaille video- ja neuvottelupalveluja korkealaatuisina 
pilvipalveluina, ja muitakin pilvipalveluja on tulossa. Tarjoamme asiakkaillemme myös 
useita tallennus- ja varmuuskopiointipalveluja.

TVlähetykset internetin kautta säästävät aikaa ja rahaa
Kiinnostavaa kehitystä nähtiin vuonna 2011 myös siinä, miten yhtiön verkkoa 
käytetään televisiolähetyksiin. Siirrämme nykyisin korkealaatuista TV-kuvaa Telia-
Sonera International Carrierin kautta, minkä ansiosta TV-tuottajat voivat säästää aikaa 
ja rahaa satelliittien ja radiolinkkien käyttöön verrattuna.

International Carrierin kautta lähetettyihin tapahtumiin kuuluivat muun muassa 
yleisurheilun MM-kilpailut Etelä-Koreassa. Mielenkiintoisena pienemmän luokan 
tapahtumana Tukholman Folkoperan esittämä Puccinin Madame Butterfly näytettiin 
suorana lähetyksenä elokuvateattereissa ympäri Ruotsia.

Vuonna 2011 
saavutettuja tavoitteita:

l Yli 0,5 miljoonaa asiakasta 
Ruotsissa katsoo TV:tä 
verkkomme kautta.

l Yli 0,5 miljoonalla asiakkaalla 
Ruotsissa on TeliaSmart, 
jonka avulla voi kytkeä 
tietokoneet, TV:t ja muut laitteet 
langattomasti kotiverkkoon.

80 %
Yli 80 prosenttia kaikesta 
verkkojemme kautta kulkevasta 
datasta lähetetään tai 
vastaanotetaan kiinteässä 
verkossa tai langattomissa 
lähiverkoissa käytettävillä 
laitteilla.

Broadband Services 
lyhyesti
Broadband Services 
-liiketoiminta-alue 
tarjoaa palveluja kotien ja 
toimistojen yhteyksiin. Näihin 
kuuluvat kupari-, kuitu- ja 
kaapeliyhteyksillä tarjottavat 
laajakaistapalvelut, TV-
palvelut, internetpuhelut, 
kodin viestintäpalvelut, 
IP-VPN / Business Internet, 
vuokrajohdot ja perinteiset 
puhepalvelut. Liiketoiminta-
alue vastaa konsernin 
runkoverkosta, mukaan 
lukien International Carrier 
-tytäryhtiön dataverkko. 
Liiketoiminta-alueeseen 
kuuluu toimintoja Ruotsissa, 
Suomessa, Norjassa, 
Tanskassa, Liettuassa, 
Latviassa (49 prosenttia) ja 
Virossa sekä kansainvälinen 
verkkokapasiteettiliiketoiminta.
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Eurasia – suoraan  tiettömiltä taipaleilta 
mobiiliin aikakauteen 
TeliaSonera edistää omalta osaltaan parempien mahdollisuuksien maailmaa, ja 
erityisen hyvin tämä näkyy yhtiön Euraasian toiminnoissa. Edesautamme tällä alueella 
yhteiskuntia, joissa ei kaikkialla ole edes tieverkkoa, kehittymään yhteiskunniksi, 
joissa ihmiset voivat viestiä koko muun maailman kanssa. Dataliikenteen määrä 
kasvoi selvästi vuonna 2011. Koska matkaviestinverkko on usein ainoa keino päästä 
internetiin, tämä kehitys vauhdittuu entisestään vuonna 2012.

Kiinteän verkon liittymätiheys on edelleen alhainen kaikilla Euraasian 
markkinoilla, mikä yhdistettynä nuoreen ja kulutusnälkäiseen väestöön tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet mobiili-internetin kasvuun.

3Gpalvelut kaikissa maissa
TeliaSoneran Euraasian toiminnoille Kazakstanissa, Azerbaidžanissa, Uzbekistanissa, 
Tadžikistanissa, Georgiassa, Moldovassa ja Nepalissa vuosi oli erittäin hyvä. 
3G-palvelut ovat nyt saatavilla kaikissa maissa, marraskuusta alkaen myös 
Azerbaidžanissa. Matkaviestinverkkoja käytetään edelleen pääasiassa puheeseen ja 
tekstiviesteihin. Suurin syy tähän on se, ettei tuettuja kytkypuhelimia ole saatavilla, 
mikä on edistänyt prepaid-liittymien ja perusmatkapuhelinten myyntiä. 

Eurasia-liiketoiminta-alue jatkaa panostamista verkon rakentamiseen 
kuuluvuusalueen laajentamiseksi sekä asiakaskunnan kasvattamiseen. 
Liittymätiheyden lisääntyessä näiden markkinoiden haasteista tulee kuitenkin 
samankaltaisia kuin TeliaSoneran kypsemmillä markkinoilla ja datapalvelujen 
tarjonnan merkitys kasvaa. Alamme myös kehittää palveluja alueen yrityssegmentille. 

Markkinajohtaja viidessä maassa
Kazakstanissa, Azerbaidžanissa, Nepalissa, Tadžikistanissa ja Georgiassa olemme 
markkinajohtaja, ja Tadžikistania lukuun ottamatta markkinaosuutemme on vähintään 
42 prosenttia. Uzbekistanissa ja Moldovassa olemme markkinoiden toiseksi 
suurimpana haastajan asemassa. Uzbekistanissa meillä on 31:n ja Moldovassa 34 
prosentin markkinaosuus.

Venäjän ja Turkin osakkuusyhtiöissämme omistusstrategiana on jatkaa arvon 
luomista ja ratkaista Turkcelliin liittyvät omistuskysymykset. Asemamme paranivat 
tässä suhteessa vuoden 2011 aikana. Päätavoitteena on lopettaa omistuskiistat ja 
parantaa TeliaSoneran omistusten likvidiyttä ja hallintaa.

Edesautamme 
tällä alueella 
yhteiskuntia, joissa 
ei kaikkialla ole 
edes tieverkkoa, 
kehittymään 
yhteiskunniksi, 
joissa ihmiset voivat 
viestiä koko muun 
maailman kanssa.
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Eurasia lyhyesti
Eurasia-liiketoiminta-alue 
käsittää matkaviestin-
toiminnan Kazakstanissa, 
Azerbaidžanissa, 
Uzbekistanissa, 
Tadžikistanissa, Georgiassa, 
Moldovassa ja Nepalissa. 
Liiketoiminta-alue vastaa 
myös Telia Soneran 
osakeomistuksista 
venäläisessä MegaFonissa 
(omistusosuus 44 %) ja 
turkkilaisessa Turkcellissa 
(omistusosuus 38 %). 
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Yritysvastuu

Nykyään TeliaSoneran verkkoihin ja palveluihin on kytketty 170 
miljoonaa liittymää. Tämä kattaa kaiken kahdenkeskisistä puheluista 
kansainvälisiin TV-lähetyksiin asti. Tärkeän infrastruktuurin 
ylläpitäminen tuo mukanaan suuren vastuun. Lisäksi meillä on vastuu 
TeliaSoneran tuhansia työntekijöitä kohtaan.

Yhteiskunnallinen  
roolimme

Palvelumme edistävät sekä kasvua ja kilpailukykyä että yhteiskunnan avoimuutta ja 
digitaalisten palvelujen leviämistä, ja ne ovat ympäristöystävällisiä. Tavoitteenamme 
on tehdä yritysvastuusta entistä kiinteämpi osa yhtiön strategiaa ja päivittäistä 
toimintaa.

Yritysvastuutyöhön kuuluu toimitusketjun kestävyyden varmistaminen, henkilöstön 
hyvinvoinnista huolehtiminen, eettisten toimintatapojen noudattaminen, asiakkaiden 
tietosuojan ja sananvapauden turvaaminen, lasten suojeleminen internetissä sekä 
oman ja asiakkaiden hiilijalanjäljen pienentäminen. 

Tietosuoja ja tietoturva
Dataliikenteen määrä kasvaa kaikilla yhtiön markkina-alueilla, ja ”pilveen” tallennettavia 
kasvavia tietomääriä käytetään nykyisin kiinteän tai liikkuvan laajakaistan kautta. 
Tämä on tuonut mukanaan tietosuojaan ja -turvaan liittyviä uusia, nopeasti muuttuvia 
haasteita. TeliaSonera pyrkii tarjoamaan asiakkailleen kaikkein turvallisimmat verkot, ja 
olemme ryhtyneet toimiin henkilökohtaisten tietojen luvattoman käytön estämiseksi. 

Palvelumme edis
tävät sekä kasvua 
ja kilpailukykyä 
että yhteiskunnan 
avoimuutta ja 
digitaalisten 
palvelujen leviämistä, 
ja ne ovat ympäristö
ystävällisiä.
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Sananvapaus
TeliaSonera tarjoaa viestintään tarvittavaa infrastruktuuria ja palveluita monissa 
eri maissa. Meitä sitoo toimintamaidemme lainsäädäntö. Tarjoamalla turvallisia 
verkkoja ja tukeutumalla konsernin eettisiin toimintaperiaatteisiin kaikissa yhtiön 
toimintamaissa teemme parhaamme sananvapauden takaamiseksi yhtiön 
verkoissa. Olemme tietoisia niistä moninaisista riskeistä, joita erilaisissa poliittisissa 
ympäristöissä ja kulttuureissa toimimiseen liittyy, ja meidän on aina noudatettava 
paikallista lainsäädäntöä.

Lasten hyväksikäytön ehkäisy
TeliaSonera on sitoutunut suojelemaan lapsia taistelemalla lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä vastaan. Teemme yhteistyötä ohjelmistotoimittaja Netcleanin ja 
Internet Watch Foundation -säätiön kanssa, jotta saataisiin kehitettyä uusia ja 
parempia ratkaisuja estämään laitonta sisältöä. Toimimme yhteistyössä estääksemme 
matkaviestinverkkojen käytön niiltä yksilöiltä ja organisaatioilta, jotka haluavat katsella 
lasten hyväksikäyttöä sisältävää materiaalia tai hyötyä siitä. TeliaSonera on myös 
perustajajäsenenä mukana Euroopan Unionin CEO Coalitionissa, jonka tarkoitus 
on tehdä internetistä turvallisempi lapsille. Yksi tärkeä osa tätä työtä on lapsipornon 
tehokas poistaminen.

Uusi päästötavoite
Monia TeliaSoneran palveluja voidaan käyttää hiilidioksidipäästöjen pienentä-
miseen. Esimerkkejä ovat liikematkojen korvaaminen videoneuvotteluilla ja 
energiatehokkaammat, etähallittavat lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät.

TeliaSoneran on myös siirryttävä puheista tekoihin. Vuonna 2012 asetamme 
uudet tavoitteet hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi ja energiatehokkuuden 
parantamiseksi. 

 Lisätietoja vuoden 
2011 yritysvastuuraportista 
(Corporate Responsibility 
Report 2011).

+
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Yhteystiedot

TeliaSonera 
Postiosoite: 
TeliaSonera AB
SE-106 63 Stockholm
Sweden

Käyntiosoite: 
Stureplan 8, Tukholma

Puhelin: +46 (0)8 504 550 00 
Faksi: +46 (0)8 504 550 01 

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 

Kalenteri
3.4.2012  Yhtiökokous 2012 Tukholmassa
19.4.2012  Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu
18.7.2012  Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu
17.10.2012  Osavuosikatsaus tammi–syyskuu
31.1.2013 Tilinpäätöstiedote 2012

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja, joiden avulla asiakkaamme voivat 
viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Ainutlaatuisuutemme perustuu siihen, 
että olemme kansainvälisesti vahva ja samalla paikallisesti ylivertainen, mikä tarjoaa käyttäjille 
maailmanluokan asiakaskokemuksen aina Pohjoismaista Nepaliin.
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