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TeliaSoneran yritysesittely 2009

Johdanto

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

Tärkeimpiä tapahtumia ja saavutuksia

TeliaSonera on kansainvälinen konserni, jolla on globaali
strategia mutta joka toimii kaikkialla paikallisena yhtiönä.
Tarjoamme palveluja 20 markkina-alueella Pohjoismaissa ja
Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja
Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa.

Vahva taloudellinen tulos
Vaikka vuosi 2009 oli maailmantaloudessa vaikea,
liiketuloksemme oli yhtiön historian paras.

4G-verkko ensimmäisenä maailmassa käyttöön
Tukholmassa ja Oslossa

Maailmanluokan palveluyritys

TeliaSonera avasi maailman ensimmäiset kaupalliset 4G-verkot
Tukholmaan ja Osloon, ja ne tarjoavat asiakkaille jopa
kymmenkertaisia nopeuksia nykyisiin verkkoihin verrattuna.

Painopistealueitamme ovat:

maailmanluokan palveluyrityksen rakentaminen

verkkojemme laadun varmistaminen

alan parhaan kustannusrakenteen saavuttaminen.

Työntekijöiden tyytyväisyys ja sitoutuneisuus
paranivat

TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä
Tukholmassa ja Helsingissä.

Saavutimme korkeimman tason sitten vuoden 2004, jolloin
TeliaSonera aloitti mittaukset.

Sopimus Altimon kanssa
TeliaSonera ja Altimo sopivat yhdistävänsä omistuksensa
Turkcellissa ja MegaFonissa luovuttamalla ne uuteen,
perustettavaan yhtiöön.

Liittymämäärä kasvoi voimakkaasti
Liittymämäärä kasvoi merkittävästi, ja langaton dataliikenne
lisääntyi Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla lähes 200
prosenttia.

Taloudellisia tunnuslukuja
MSEK, paitsi suhdeluvut, osakekohtainen tulos ja käyttökateprosentit
Liikevaihto
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä
Käyttökate-%
Liiketulos
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä
Nettotulos
josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus
Tulos/osake (kruunua)
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk)
Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon (%)
Vapaa kassavirta
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Toimitusjohtajan kirje
Hyvät osakkeenomistajat,
TeliaSoneran tuloskehitys on ollut vahvaa. Vuosi 2009 oli
maailmantaloudessa vaikea, ja bruttokansantuotteen kasvu oli
monilla markkinoilla vähäistä tai jopa negatiivista. Tässä
vaikeassa taloudellisessa tilanteessa TeliaSonera saavutti
historiansa parhaan liiketuloksen.

Talouskriisi jatkuu edelleen voimakkaana. Se vaikutti vuoden
aikana useisiin markkina-alueisiimme, mutta liiketoimintamme
on joustavaa. Koska toiminta-alueeseemme kuuluu sopivassa
määrin sekä kypsiä että kehittyviä markkinoita, olemme
onnistuneet pitämään liikevaihdon paikallisissa valuutoissa
laskettuna muuttumattomana ja parantamaan samalla
kannattavuutta.
Liikennemäärät kasvoivat, vaikka hintapaineet ovat olleet
huomattavat. Televiestintäala ei ole immuuni taloudellisen
toiminnan hidastumiselle, ja viranomaissääntely sekä
liikematkailun vähentymiseen liittyvä verkkovierailutuottojen
pieneneminen aiheuttavat alalle paineita.
Tästä syystä minä ja koko johtoryhmä olemme erittäin ylpeitä
siitä, että olemme onnistuneet katkaisemaan kustannusten
jatkuvan kasvun. Olemme saavuttaneet tämän tekemällä
merkittäviä kustannusvähennyksiä Pohjoismaissa ja Baltiassa
sekä harjoittamalla tiukkaa kustannusten hallintaa Euraasiassa.
On rohkaisevaa nähdä, että työntekijöiden tyytyväisyys ja
sitoutuneisuus ovat tässä tilanteessa entisestään lisääntyneet.
Tulokset paranivat merkittävästi jo toisena vuotena peräkkäin,
ja saavutimme korkeimman tason sitten vuoden 2004, jolloin
TeliaSonera aloitti mittaukset.

Nyt voimme mielestäni ruksata niistä pari hoidetuiksi.
Esimerkiksi B2B-myyntidivisioona on perustettu ja toiminnassa.
Siirtyminen IP-pohjaisiin palveluihin on hyvässä vauhdissa, ja
Euraasiassa kasvatamme liiketoimintaamme edelleen.
Näin ollen painopistealueiden määrä on kutistunut kolmeen.
Niiden kanssa vierähtää vielä monta vuotta, ja ne koskevat yhtä
lailla kaikkia liiketoiminta-alueitamme:

maailmanluokan palveluyrityksen rakentaminen ja
ylivoimaisen asiakaskokemuksen tarjoaminen

verkkojemme laadun varmistaminen

kustannustehokas toiminta.

Kannattavuus ja kassavirta paranivat
Vuonna 2009 TeliaSoneran käyttökate kasvoi 11 prosenttia ja
käyttökateprosentti nousi 33,6 prosenttiin. Liiketulos parani
6 prosenttia huolimatta siitä, että osakkuusyhtiöistä saadut
tuotot pienenivät huomattavasti. Kassavirta kasvoi peräti
50 prosenttia.
Kannattavuuden ja kassavirran paraneminen on seurausta
toimista, joihin olemme itse voineet vaikuttaa, kuten
onnistuneesta tehostamisesta, kustannusvähennyksistä ja
pääoman tarkoin harkitusta käytöstä.

TeliaSonera – edelläkävijä
Tämän lisäksi on tärkeää, että TeliaSonera nähdään
edelläkävijänä. Siksi meidän on ensimmäisten joukossa
omaksuttava uutta teknologiaa ja lanseerattava uusia palveluja
asiakkaillemme kaikilla markkinoilla.
Näin voimme tuottaa lisäarvoa ja edistää omalta osaltamme
yhteiskuntaa, joka tarjoaa paremmat viestintämahdollisuudet
ihmisille ja yrityksille.

”TeliaSonera on hyvässä asemassa oleva,
taloudellisesti vahva yhtiö, jolla on
motivoitunut ja pätevä henkilöstö.”
TeliaSoneran toimitusjohtaja Lars Nyberg

Laajenemme Euraasiassa ja kasvatamme keskeisiä
omistusosuuksia
Pohjoismaiden ja Baltian alueella, missä TeliaSonera on
markkinajohtaja, tavoitteenamme on kasvaa markkinoiden
mukana ja hyödyntää nopeampien yhteyksien kasvava kysyntä
kannattavuus säilyttäen. Euraasia on TeliaSoneran kasvun
veturi, ja siellä kiinteät verkot ovat rajalliset ja
matkaviestintiheys on alhaisempi.
Matkaviestinpalvelumme tarjoavat ihmisille ja yrityksille
mahdollisuuden viestiä toistensa kanssa ja pitää yhteyttä
muuhun maailmaan.

Painopistealueet
Kun aloitin TeliaSoneran palveluksessa, määrittelimme viisi
painopistealuetta. Myöhemmin lisäsimme niihin vielä yhden,
joten painopistealueita oli yhteensä kuusi.
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Talouskasvun edistäminen
TeliaSoneran infrastruktuuriin ja palveluihin tekemät investoinnit
auttavat omalta osaltaan lisäämään läpinäkyvyyttä ja edistävät
talouskasvua.
Pyrimme laajentamaan toimintaamme Euraasiassa
kasvattamalla keskeisiä omistusosuuksiamme ja tekemällä
täydentäviä yritysostoja nykyisellä toiminta-alueella sekä
etsimällä valikoidusti uusia markkinoita.

Tähän suuntaukseen ovat vaikuttaneet 3G-palvelujen
markkinoilletulo, televiestintäverkkojen nopea kehitys ja uudet
laitteet, kuten SIM-kortilla varustetut tietokoneet sekä
edistyksellisemmät ja helppokäyttöisemmät matkapuhelimet.
Samaan aikaan matkaviestintiheys Euraasian
markkinoillamme on kasvanut, ja olemme tuoneet mobiiliinternetin markkinoille niissä maissa, joissa meillä on 3Gtoimilupa.

Omistusosuuksien kasvattaminen

Maailman ensimmäiset kaupalliset 4G-verkot

Lokakuussa toteutimme menestyksekkäästi virolaisesta Eesti
Telekomista tehdyn käteistarjouksen, ja tammikuussa 2010
saimme täyden määräysvallan yhtiössä. Lisäsimme myös
omistusosuuttamme liettualaisessa TEO LT:ssä.
Tämän vuoden helmikuussa lisäsimme omistusosuuttamme
UCellissa, josta tuli viime vuonna Uzbekistanin toiseksi suurin
operaattori.
Nämä liiketoimet ovat vahva osoitus keskeisten
omistusosuuksien kasvattamiseen tähtäävästä
strategiastamme, ja etsimme aktiivisesti myös uusia
mahdollisuuksia toteuttaa tätä strategiaa.

Joulukuussa 2009 TeliaSonera avasi maailman ensimmäiset
kaupalliset 4G-verkot Tukholman ja Oslon keskustaan. Vuoden
2010 loppuun mennessä 4G-verkkomme kattavat 25 kuntaa ja
lomakeskusta Ruotsissa ja neljä kuntaa Norjassa.
4G on markkinoiden nopein matkaviestinteknologia, joka
tarjoaa jopa kymmenkertaisia nopeuksia nykyiseen Turbo
3G:hen verrattuna.
4G avaa asiakkaille uusia mahdollisuuksia nauttia
kannettavilla tietokoneillaan nopeita yhteyksiä ja kapasiteettia
edellyttävistä palveluista, kuten nettitelevisiolähetyksistä,
verkkopelaamisesta ja nettineuvotteluista.

Omistusten yhdistäminen Altimon kanssa

Muuttunut kilpailutilanne

Tavoitteenamme on usean vuoden ajan ollut lisätä
omistusosuuttamme sekä Turkcellissa että MegaFonissa ja
konsolidoida nämä yhtiöt. Tämä on kuitenkin osoittautunut
hyvin vaikeaksi, ja siksi olemmekin tutkineet eri vaihtoehtoja
määräysvallan ja likvidisyyden lisäämiseksi näissä
omistuksissa.
Marraskuussa otimme ensimmäisen merkittävän askeleen
pitkään jatkuneen, umpikujaan ajautuneen omistuskiistan
ratkaisemiseksi, kun sovimme Altimon kanssa yhdistävämme
omistuksemme näissä yhtiöissä luovuttamalla ne uuteen,
perustettavaan yhtiöön.
Sopimuksen todellinen arvo on sen täytäntöönpanossa, joka
riippuu Çukurovan kanssa käynnissä olevien, Turkcellin
omistajuuteen liittyvien riita-asioiden ratkaisemisesta sekä
Turkin ja Venäjän viranomaisten hyväksynnästä. Kun nämä
kysymykset on ratkaistu, omistusrakenne ja määräysvalta
Turkcellissa ja MegaFonissa paranevat, samoin kuin kyseisten
omistusten likvidisyys.
Olemme pyrkineet luomaan hallintorakenteen, jossa kaikilla
tärkeimmillä osapuolilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa
uuden televiestintäkonsernin johtamiseen, mutta ei valtuuksia
määrätä siitä yksin.
Turkcell ja MegaFon jatkavat toimintaansa itsenäisinä
yhtiöinä. Ne ovat molemmat erittäin vahvoja ja ammattimaisesti
johdettuja operaattoreita, ja maiden rajat ylittävät synergiaedut
ovat rajalliset.
Lopputulokseen pääseminen voi vielä kestää jonkin aikaa,
mutta uudella pörssiyhtiöllä on jännittävät
tulevaisuudennäkymät ja se tulee luomaan arvoa
TeliaSoneralle ja osakkeenomistajillemme.

Kilpailutilanne televiestintäalalla on muuttumassa.
Laitevalmistajat kehittävät sovelluksia ja sisältöä.
Ohjelmistovalmistajat ja hakukoneyhtiöt, kuten Microsoft ja
Google, puolestaan kehittävät matkapuhelimia ja sovelluksia.
TeliaSoneran ydinliiketoimintaa on nyt ja tulevaisuudessa
tarjota verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja, joiden avulla
ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja
ympäristöystävällisesti.

Nopeampien yhteyksien kysyntä jatkuu
Uskomme, että tulevaisuudessa kysytään aina vain nopeampia
yhteyksiä. Jos hinta on kohdallaan, asiakkaat käyttävät niin
paljon kapasiteettia kuin voimme tarjota.

Kaksi pääseurausta
Tällä on kaksi pääseurausta. Ensiksikin kiinteiden verkkojen
kilpailukyky säilyy siellä, missä infrastruktuuri on jo valmiina.
Kiinteät verkot ovat nimittäin selvästi matkaviestinverkkoja
parempia kiinteiden kohteiden, kuten kotien ja toimistojen,
välisessä viestinnässä, kun käyttäjiä on monta ja suurten
tietomäärien siirtoon tarvitaan nopeita yhteyksiä.
Toiseksi, jotta voimme vastata tietomäärien räjähdysmäiseen
kasvuun, meidän täytyy kehittää liiketoimintamalliamme
varmistaaksemme kannattavuutemme myös tulevaisuudessa ja
voidaksemme jatkaa investointeja sekä matkaviestinverkkojen
että kiinteiden verkkojen laajentamiseen.
Kuljemme tulevaisuudessa samaan suuntaan kuin julkisten
palvelujen tarjoajat. Toisin sanoen veloitamme
verkkoyhteydestä ja kustakin tarvittavasta palvelusta, kuten
puheluista, laajakaistasta ja IP-televisiosta. Tämän lisäksi
perimme vaihtelevan suuruisen maksun käytön mukaan. Tämä
perustuu siihen oletukseen, että ne, joilla käyttö on vähäistä,
eivät halua tukea suurkäyttäjiä tai maksaa palveluista, joita
eivät tarvitse.
Maailmanluokan asiakaskokemuksen tarjoamisen ohella
nämä ovat tärkeimpiä haasteitamme uudella vuosikymmenellä.

Uusi vuosikymmen alkoi
Vuoden 2009 myötä päättyi myös 2000-luvun ensimmäinen
vuosikymmen.
Tänä aikana TeliaSonera laajeni itään päin uusille
markkinoille, joilla talous ja väestömäärä ovat kasvussa ja
matkaviestintiheys on alhainen.
Toimimme nyt 20 maassa, joissa liittymämäärämme on
enemmistöomisteisissa yhtiöissä yli 48 miljoonaa ja
osakkuusyhtiöissä lähes 100 miljoonaa. Yli 100 miljoonaa uutta
asiakasta on näin ollen saanut käyttöönsä viestintäpalvelut ja
internetin Telian ja Soneran vuoden 2002 lopulla toteutuneen
yhdistymisen jälkeen.

Hyvistä asemista kohti tulevaisuutta
TeliaSonera on hyvässä asemassa oleva, taloudellisesti vahva
yhtiö, jolla on motivoitunut ja pätevä henkilöstö. Sen lisäksi
asiakasmäärä kasvaa ja asiakastyytyväisyys paranee. Tämä
saa minut vakuuttuneeksi siitä, että edessämme on valoisa
tulevaisuus.

Viestintäpalveluista perusedellytys

Tukholmassa 9.3.2010

Samaan aikaan viestintäpalveluista on tullut ihmisille
perusedellytys jokapäiväisessä elämässä. Yhteiskunta
digitalisoituu, kun olemme jatkuvasti verkossa tehden etätyötä
ja verkko-ostoksia, nauttien interaktiivisesta viihteestä ja toimien
sosiaalisissa verkostoissa internetissä.

Lars Nyberg
Toimitusjohtaja
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Visio ja strategia
TeliaSonera on kansainvälinen konserni, 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.

Osoitan arvostusta

Missio – verkkoyhteyksien ja
televiestintäpalvelujen tarjoaminen

Osoitamme luottamusta, rohkeutta ja vilpittömyyttä. 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 asiakkaiden
ja TeliaSoneran etujen mukaisesti.

TeliaSoneran missio on tarjota verkkoyhteyksiä ja
televiestintäpalveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat
viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.
Luomme arvoa panostamalla maailmanluokan
asiakaskokemukseen, verkkojemme laatuun ja alan parhaaseen
kustannusrakenteeseen.
TeliaSonera on kansainvälinen konserni, jolla on globaali
strategia mutta joka toimii kaikkialla paikallisena yhtiönä.

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. Haluamme asiakkaiden kokevan, että meidän
kanssamme on helppoa ja palkitsevaa toimia ja että me
pidämme sen, minkä lupaamme.

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.
Palveluillamme on tärkeä rooli ihmisten jokapäiväisessä
elämässä – niin työssä ja opiskelussa kuin vapaa-ajallakin.
Näin edistämme omalta osaltamme parempien
mahdollisuuksien maailmaa.

Maailmanluokan palveluyritys
Painopistealueemme ovat:

maailmanluokan palveluyrityksen luominen

verkkojemme laadun varmistaminen

alan parhaan kustannusrakenteen saavuttaminen.

Päästrategia – tuotteiden ja palvelujen
tarjoaminen asiakastarpeiden syvällisen
ymmärryksen pohjalta

Yhteiset arvot – päivittäisen työmme
perusta
Yhteiset arvomme muodostavat perustan päivittäiselle
työllemme.
Arvomme ovat:

Tuotan lisäarvoa

Osoitan arvostusta

Tartun toimeen

TeliaSoneran päästrategiana on tarjota eri
asiakassegmenteillemme 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.

Tuotan lisäarvoa

Pohjoismaiden ja Baltian markkinat – pääpaino
kannattavuudella ja kassavirralla

Lisäarvon tuottamisessa keskeistä on asiakaskeskeisyys ja
liiketoimintalähtöisyys. Innovatiivisuus ja edelläkävijän asema
ovat osa perintöämme. Pyrimme jakamaan tietoa ja tekemään
yhteistyötä tiimeissä ja yli rajojen sekä käyttämään
resurssejamme tehokkaasti. Otamme vastuuta, toteutamme
seurantaa ja annamme palautetta varmistaaksemme, että
ratkaisumme ovat yksinkertaisia, kestäviä ja asiakkaalle
lisäarvoa tuottavia.

Pohjoismaiden ja Baltian markkinat ovat kypsiä markkinoita,
joilla matkaviestintiheys on suuri. Tällä alueella TeliaSonera on
markkinajohtaja. Tavoitteena on kasvaa markkinoiden mukana,
hyödyntää langattomien datapalvelujen kiihtyvä kasvu ja
säilyttää kannattavuus.
Ankaran kilpailun ja viranomaissääntelyn vuoksi
Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla esiintyy hintapaineita.
Tällä alueella toiminnan tehokkuus on yksi tärkeimmistä
painopisteistämme. TeliaSonera pyrkii jatkuvasti tehostamaan
toimintaansa voidakseen kehittää uusia matkaviestin- ja IPpohjaisia palveluja.
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Dataliikenne kasvaa asiakasmääriä
nopeammin

Strategiamme Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla on
panostaa seuraaviin asioihin:

langattomien datapalvelujen voimakas kasvu

siirtyminen IP-pohjaisiin palveluihin

kannattavuus ja kassavirta.

Strategiamme perustuu oletukselle, että data- ja puheliikenne
kasvaa asiakasmääriä nopeammin ja että nopeampien
yhteyksien kysyntä kasvaa jatkuvasti. 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.

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 hyödyntää liikkeenjohtokokemustamme.
Euraasiassa matkaviestintiheys on alhaisempi kuin
TeliaSoneran muilla markkina-alueilla, eivätkä kiinteät verkot ole
yhtä kehittyneitä. Siksi näiden maiden on turvauduttava
matkaviestinverkkoihin. Tämä tarjoaa TeliaSoneralle suuria
mahdollisuuksia.
Tulevina vuosina ensisijaiset strategiset tavoitteemme
Euraasiassa ovat:

johtavan markkina-aseman saavuttaminen ja vahvistaminen

verkkojen ja palvelujen laadun varmistaminen

tasapainoisen kasvun saavuttaminen ja kustannusten
hallinta

uusien palvelujen, kuten liikkuvan laajakaistan, tarjoaminen

vahvan hallinnon ja riskienhallinnan varmistaminen.

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

TeliaSoneran osake
TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX Stockholmin ja
NASDAQ OMX Helsingin pörsseissä. Vuoden 2009 kuluessa
osakkeen hinta kohosi 33,3 prosenttia 51,85 kruunuun. Samana
aikana OMX Stockholm 30 -indeksin arvo nousi 43,7 prosenttia
ja Dow Jonesin Euro Stoxx Telecommunications -indeksi
6,6 prosenttia.

Osinko 2,25 kruunua osakkeelta

Vuoden 2009 korkein kaupantekokurssi oli 53,35 kruunua 30.12.
ja alin 34,40 kruunua 3.3.

Vuodelta 2009 maksettavaksi ehdotettava tavanomainen osinko
on 2,25 (1,80) kruunua osakkeelta, yhteensä 10,1 mrd. kruunua
eli 54 prosenttia nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluvasta
osuudesta.
Ehdotettu osinko on TeliaSoneran pääomarakenne- ja
osingonjakopolitiikan mukainen.

Euroopan viidenneksi suurin teleyhtiö
TeliaSoneran markkina-arvo oli vuoden 2009 lopussa 233 mrd.
kruunua, joka on seitsemän prosenttia Tukholman pörssin
kokonaisarvosta. Markkina-arvolla mitattuna TeliaSonera oli
vuoden 2009 lopussa Tukholman pörssin kolmanneksi suurin
yritys ja Euroopan viidenneksi suurin televiestintäoperaattori.

Osakkeenomistajien määrä väheni
Vuoden 2009 kuluessa osakkeenomistajien määrä laski
651 816:sta 635 799:ään. Ruotsin valtion osuus liikkeessä
olevista osakkeista oli 37,3 prosenttia, ja Suomen valtion osuus
osakkeista oli 13,7 prosenttia. Ruotsin ja Suomen ulkopuolinen
omistus laski 15,6 prosentista 13,8 prosenttiin.

Suurimmat osakkeenomistajat
31.12.2009

Osakkeenomistaja

Liikkeessä
olevien
osakkeiden
määrä¹

Osuus liikkeessä
olevista
osakkeista/
äänistä

Suurimmat maat osakemäärien perusteella
31.12.2009
Ruotsi, 66,5 %
Suomi, 19,7 %

1 674 310 553

37,3

Britannia, 4,3 %

Suomen valtio

616 128 221

13,7

Yhdysvallat, 3,8 %

Swedbank Robur Funds
Alecta

157 865 607
113 525 000

3,5
2,5

Luxemburg, 1,8 %

SEB Funds

73 230 852

1,6

AMF Insurance and Funds

72 800 472

1,6

Cevian Capital LP

71 698 500

1,6

Nordea Funds
Skandia Life Insurance

62 271 723
57 948 525

1,4
1,3

Singapore, 0,3 %

SHB Funds

48 166 512

1,1

Muut yhteensä, 1,5 %

AFA Insurance

47 326 622

1,1

Ruotsin valtio

Fourth National Pension Fund

46 635 817

1,0

Muut osakkeenomistajat yhteensä

1 448 548 809

32,3

Liikkeessä olevat osakkeet
yhteensä

4 490 457 213

100,0

Norja, 0,9 %
Ranska, 0,5 %
Japani, 0,4 %

Saksa, 0,3 %

Lähde: Euroclear Sweden

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

Trendit
Viestintäyhteiskunnassa, jossa halutaan viestiä ajasta, paikasta
ja laitteesta riippumatta, nopeampien yhteyksien tarve on
rajaton. Tarpeisiin vastataan uusilla teknologioilla ja palveluilla.
Televiestinnän trendit ovat monella tapaa samanlaiset
kehittyvillä ja kehittyneillä markkinoilla. Mutta myös eroja on.
Taustalla vaikuttavat tekijät ovat erilaisia väestörakenteen,
talouden ja infrastruktuurin erojen vuoksi.

Uusien sovellusten voimakas kasvu

Asiakas- ja teknologiatrendit

Palvelujen ja sisällön käyttö on muuttumassa niin
matkaviestinnässä kuin kiinteässä verkossakin. Esimerkiksi
kiinteässä verkossa puheliikenteen osuus vähenee, kun taas
datan, median, musiikin, elokuvien jne. osuus kasvaa
voimakkaasti.
Myönteinen asiakaskokemus on menestyksen avain, ja
asiakkaat tulevat antamaan yhä enemmän arvoa sovellusten
kokonaislaadulle.

Uusi kilpailutilanne on kehittymässä
Televiestintä on kasvava toimiala, johon meneillään oleva
yhdentymiskehitys tuo mukanaan merkittäviä muutoksia.
Telealan yrityksille on tarjolla runsaasti uusia mahdollisuuksia,
mutta myös paljon haasteita. On syntymässä uudenlainen
kilpailutilanne, jossa televiestintäalan arvoketju kattaa
suuremman määrän palveluja ja suuremman määrän
kumppaneita ja kilpailijoita.
Ihmiset tulevat yhä riippuvaisemmiksi mahdollisuudesta
hyödyntää sähköistä viestintää

työssä

opiskelussa

vapaa-ajalla

sosiaalisissa suhteissa

asioiden hoitamisessa.

Yhteydenpito verkossa lisää kuluttajien valtaa
Virtuaaliset yhteisöt ja verkkoyhteisösivustot ovat suosittu
sosiaalisen vuorovaikutuksen muoto, joka kehittyi 2000-luvun
puolivälissä.
Niiden pääpaino on henkilökohtaisessa yhteydenpidossa ja
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ja ne täydentävät kasvokkain
kohtaamista tai puhelimessa puhumista. Niiden kautta voi
levittää näkemyksiään ja mielipiteitään nopeasti ja laajalle
tavalla, joka oli aiemmin mahdollista vain suurille mediayhtiöille.

Internetpohjaisista palveluista on tulossa yhä tärkeämpiä sekä
yksityisyrityksille että julkiselle sektorille.

Nykyaikainen viestintä muuttaa tapaamme käyttää
mediaa

Telepalvelut muuttuvat yhä laitekeskeisemmiksi

Nykyaikainen viestintä muuttaa perinpohjaisesti tapaamme
käyttää mediaa. Tieto- ja viihdepalvelut ovat olleet pitkään
suosituimpia internetpalveluja.
Älykkäät kodin yhdyskäytäväratkaisut avaavat uusia
mahdollisuuksia, kun televisio ja tietokone lähentyvät toisiaan ja
molemmissa on internetyhteys.

Ihmiset haluavat mahdollisuuden käyttää viestintäpalveluja
ajasta ja paikasta riippumatta omalla henkilökohtaisella
päätelaitteellaan. Toiminnallisuus ja helppokäyttöisyys ovat
asiakastyytyväisyyden avaintekijöitä.
Televiestintäpalveluista on tulossa yhä laitekeskeisempiä.
Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjän tulisi päästä kaikilta
päätelaitteilta – matkapuhelimesta, tietokoneesta tai televisiosta
– käyttämään kaikkia digitaalisia sovelluksia, sisältöjä ja
tiedostoja.
Houkuttelevien käyttöliittymien strateginen merkitys kasvaa,
koska ne edistävät kehittyneiden ja suurivolyymisten palvelujen
käyttöä.
Meneillään on kiinnostava kehitys, jossa tarjolla on useita
kilpailevia alustoja, kuten:

Android

iPhone

Symbian

Mobile Windows.

Musiikki- ja tilausvideopalvelut suuren kiinnostuksen
kohteina
Musiikin kuunteleminen tietokoneella tai matkapuhelimella on
erittäin suosittua. Musiikin digitaalinen jakelu valtaa tasaisesti
alaa perinteiseltä jakelulta, sillä sen myötä musiikki on
välittömästi kuunneltavissa missä ja milloin tahansa.
Lisäarvoa asiakkaalle tuottaa myös tilausvideopalvelu, jonka
ansiosta asiakas voi vuokrata elokuvan ilman, että hänen
tarvitsee käydä videovuokraamossa.

Vuorovaikutuksen tarve vauhdittaa IPTV:n kasvua
Laajakaistainfrastruktuurin kehittyessä laajakaistatelevisio eli
IPTV valtaa jalansijaa. Televisioverkkojen digitalisointi
mahdollistaa vuorovaikutuksen lisäämisen sekä uudenlaiset
palvelut.
Kuluttajan näkökulmasta valinnanvapaus kasvaa, kun
televisio-ohjelmia ja elokuvia voi katsoa milloin tahansa. Koska
televisiosta on tulossa IP-pohjainen, mediaa on jatkossa
mahdollisuus käyttää monilla eri laitteilla.

Parhaiten menestyvät ne laitealustat, jotka tarjoavat parhaan
käyttökokemuksen ja edullisimman toteutuksen ja alentavat näin
kehitys- ja tukikustannuksia. Kehitys kohti riippumattomuutta
laitteesta ja paikasta lisää myös kiinnostusta pilvipohjaisiin
verkkopalveluihin.
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Trendit

Kodin älykkäiden ratkaisujen kysyntä kasvaa

Sisäänrakennetut modeemit helpottavat käyttöä

Kodit, joissa toteutuu ”triple play” eli laajakaista, televisio ja
puhelin toimivat saman yhteyden kautta, ovat yleistymässä.
Teknologian kehittyessä ja yhä useampien palvelujen
yhdentyessä yhdeksi ns. smart home -ratkaisuksi
helppokäyttöisyyden merkitys tulee korostumaan asiakkaita
houkuteltaessa.
TeliaSonera vei vuonna 2009 palvelun vielä askelta
pidemmälle lisäämällä siihen matkapuhelimet, jolloin syntyi
"quadruple play".

Tätä kehitystä vauhdittavat laajakaistan käyttöä helpottavat
kannettavien tietokoneiden sisäänrakennetut modeemit.
Valveutuneet kuluttaja-asiakkaat ostavat nyt kalliimman
hintaluokan kannettavia tietokoneita, joita aiemmin käytettiin vain
yrityksissä.
Kiinteän verkon liikennettä lisää voimakkaasti internetin
kasvava käyttö. Internetin käyttökohteita ovat:

data

media

TV-ohjelmat

videot

musiikki jne.

Nykyaikainen televiestintä edistää kestävän
kehityksen mukaisia työtapoja
Uusi tekniikka tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia tehostaa
toimintaansa.
Nykyaikainen televiestintä auttaa vähentämään sekä kodin ja
työpaikan välistä matkustamista että pidempiä työmatkoja.
Etätyöskentely kotoa käsin yleistyy. Syitä siihen, että ihmiset
haluavat työskennellä kotoa käsin, ovat muun muassa
matkustamisen väheneminen ja joustavammat työajat.

4G tuotiin Pohjoismaiden markkinoille
TeliaSonera vastasi kapasiteetin ja tiedonsiirtonopeuksien
kasvavaan kysyntään tuomalla ensimmäisenä operaattorina
maailmassa markkinoille kuluttajien 4G-palvelut vuonna 2009.
4G-yhteyksillä liikkuvan laajakaistan nopeudet ovat jopa
kymmenkertaisia nykyiseen Turbo 3G -verkkoon verrattuna.

Etätyöskentelyä turvallisten yhteysratkaisujen avulla
Tarve käyttää samaa palvelua laitteesta riippumatta näkyy
erityisen hyvin yrityssegmentissä.
Turvallisten internet- ja intranetyhteyksien ansiosta työntekijät
voivat työskennellä aivan yhtä tehokkaasti myös toimiston
ulkopuolella. Liikematkustajat, huoltotyöntekijät ja muut, jotka
viettävät paljon työaikaa toimiston ulkopuolella, voivat
työskennellä entistä tehokkaammin.

Nopeus 10 000-kertaiseksi 10 vuodessa

Yhdentyneiden järjestelmien kysyntä kasvaa
Yhdentyneen viestintäjärjestelmän kysyntä kasvaa jatkuvasti
yritysasiakkaiden keskuudessa.
Nykytilanteessa, jossa käytössä on erilaisia jakuvasti kehittyviä
järjestelmiä, on vaikea hyödyntää yksittäisiä järjestelmiä
täysipainoisesti. Suuret, jatkuvasti kasvavat tuki- ja
ylläpitokustannukset lisäävät myös yhdentyneen viestinnän
kiinnostavuutta.

Monta tapaa säästää energiaa vihreiden IT-ratkaisujen
avulla
Vihreillä IT-ratkaisuilla voidaan säästää energiaa monin eri
tavoin. Yksi tapa on esimerkiksi seuraavien sisältöjen jakelu
sähköisessä muodossa:

kirjat

musiikki

videot

uutiset

pelit.

Langattomat datapalvelut ovat kehittyneet hyvin nopeasti alkuvaiheiden
WAP-puhelinten mobiiliportaaleista nykyisiin liikkuviin 4Glaajakaistapalveluihin, joiden avulla käyttäjät voivat helposti katsoa TV:tä
ja pelata edistyksellisiä verkkopelejä kannettavilla tietokoneillaan. Nopeus
on 10 000-kertaistunut 10 vuodessa, ja kapasiteetti kasvaa jatkuvasti,
jotta saadaan vastattua nopeampien yhteyksien kiihtyvään kysyntään.
¹ Vuonna 2009 4G/LTE-maksiminopeus oli 100 Mbit/s modeemien asettamien

Ihmisten ja tavaroiden kuljettamiseen kuluu runsaasti energiaa.
Uudet ratkaisut mahdollistavat kuljetusten tehokkaamman
suunnittelun, koordinoinnin ja ohjauksen.
Vihreitä ratkaisuja ovat myös verkon kautta toimivat
valvontasovellukset, joilla seuraavia järjestelmiä voidaan valvoa
entistä tehokkaammin:

lämmitysjärjestelmät

jäähdytysjärjestelmät

valaistusjärjestelmät.

rajoitusten vuoksi.

Nopeaa teknistä kehitystä
Liikkuva laajakaista lisää dataliikennettä
Uusien langattomien yhteysteknologioiden kehitys lisää
dataliikennettä.
Tärkein yksittäinen langatonta dataliikennettä lisäävä tekijä on
liikkuvan laajakaistan käytön yleistyminen. On todennäköistä,
että muutaman vuoden päästä yhä useammassa perheessä
jokaisella perheenjäsenellä on omat mobiililaajakaistayhteytensä, jotka täydentävät kotitalouden kiinteää
laajakaistaliittymää.
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Trendit

Merkittävä matkaviestinnän uusi runkoverkko

Markkinatrendit

Uuden teknologian myötä televiestintä on muuttumassa All-IPmaailmaksi.
Matkaviestinnän uusi Evolved Packet Core -runkoverkko tulee
olemaan erittäin tärkeä. Se mahdollistaa saumattoman IPyhteyksien hallinnan eri verkkojen välillä ja pienentää viivettä.
Uusi verkko tulee merkittävästi parantamaan IP-pohjaisten
palvelujen toimivuutta, tehokkuutta ja laatua.

Viestintäpalvelujen osuus bruttokansantuotteesta on kasvanut
viime vuosina sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla.
Asiakasmäärän kasvu ja matkaviestinnän käytön
lisääntyminen ennakoivat kasvua kehittyvillä markkinoilla.
Koska kehittyvillä markkinoilla kiinteän verkon infrastruktuuri
on vähemmän kehittynyttä ja matkapuhelinten liittymätiheys vielä
varsin alhainen, markkinoiden kasvupotentiaali liittyy
asiakaskunnan merkittävään kasvattamiseen, uusien palvelujen
tarjoamiseen ja matkaviestinnän käytön lisäämiseen.
Kehittyvillä markkinoilla liittymätiheys ja talouskasvu
korreloivat voimakkasti.
Matkaviestintä ja liittymien määrä kasvavat nopeasti, mikä
johtuu seuraavista tekijöistä:

suuri väestö, paljon nuoria

alhainen liittymätiheys

talouskasvu.

Verkon kuuluvuus sisätiloissa paranee
UMA-standardilla (Unlicensed Mobile Access) laajennetaan
langattomia palveluja käyttämällä WLAN-radioyhteyttä ja
-tukiasemaa asiakkaan tiloissa.
Parantunut kuuluvuus sisätiloissa edesauttaa siirtymistä
kiinteän verkon palveluista matkaviestinpalveluihin. UMA
edellyttää erityisiä matkapuhelimia. Femtocell-yhteystekniikassa
pienitehoiset, langattomat, 3G-taajuudella toimivat tukiasemat
luovat yhteyden matkaviestinnän runkoverkkoon käyttämällä
kodin DSL-yhteyttä (Digital Subscriber Line). Tämä parantaa
nykyisen verkon kokonaistehokkuutta.

Matkapuhelintiheys Euraasiassa, TS:n arvio (vuoden 2009
lopussa)

IMS-järjestelmä palvelunohjausalustaksi

Azerbaidžan

IMS (IP Multimedia Subsystem) on IP-pohjaisten palvelujen
kehittämiseen ja toimittamiseen käytettävä televiestintäalusta.
Kiinteän verkon operaattorit sekä matkaviestin- ja
kaapelioperaattorit ovat hyväksymässä IMS:n IP-pohjaisten
viestintäpalvelujen, kuten VoIP:n, tulevaksi
oletusohjausalustaksi.

Georgia
Kazakstan
Moldova
Tadžikistan
Uzbekistan
Nepal

Pilvilaskenta – kasvava palvelu

Kambodža

Pilvilaskenta tarkoittaa internetissä ("pilvessä") tapahtuvaa
tietotekniikan (”laskennan”) kehitystä ja käyttöä.
Tässä ratkaisussa asiakkaat eivät itse omista fyysistä
infrastruktuuria. He säästävät investoinneissa vuokraamalla
käyttöoikeuden ulkoiselta palveluntarjoajalta. He käyttävät
resursseja palvelunomaisesti ja maksavat vain niistä
resursseista, joita käyttävät. Käyttäjien ei enää tarvitse tuntea,
hallita tai valvoa heitä tukevaa teknistä infrastruktuuria.
Tyypillisesti tällä tavoin tarjotaan tavanomaisia
liiketoimintasovelluksia käytettäviksi verkkoselaimen kautta.
Ohjelmistot ja data sijaitsevat palvelimilla.
Pilvilaskennassa laskentakapasiteetin jakaminen useiden
vuokralaisten kesken voi parantaa käyttöastetta, kun palvelimet
eivät enää seiso toimettomina.
Palvelun sivuvaikutuksena tietokoneiden kokonaiskäyttö
lisääntyy huomattavasti, kun asiakkaiden ei enää erikseen
tarvitse huomioida kuormitushuippujen asettamia rajoituksia.
Pilvilaskentapalvelut ovat vielä kehityksensä alkutaipaleella.
TeliaSonera on jo siirtänyt pilveen monia sovelluksia ja
telematiikkapalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Turkki
Venäjä
0%

25 %

50 %

75 %

100 %

125 %

150 %

Palvelujen käyttö lisääntyy – kasvupotentiaalia
kypsemmillä markkinoilla
Pohjoismaiden ja Baltian kypsemmillä markkinoilla liittymätiheys
on suuri. Näillä markkinoilla muuttuva asiakaskäyttäytyminen ja
uusi teknologia, joka mahdollistaa houkuttelevat ja
helppokäyttöiset palvelut, vauhdittavat siirtymistä perinteisistä
kiinteän verkon puhepalveluista matkaviestin- ja IP-pohjaisiin
palveluihin.
Televiestintäalan haasteena on saada asiakaskunta siirtymään
uuteen tekniikkaan hallitusti.
Kasvupotentiaalia on uusissa SIM-korteissa ja uusissa
palveluissa pikemminkin kuin uusissa asiakkaissa asiakkaiden
alkaessa käyttää useampaa kuin yhtä laitetta. Suhteellisen
vakiintuneesta asiakaskunnasta huolimatta kasvua on
mahdollista saada aikaan lisäpalveluilla ja palvelujen käytön
lisäämisellä.

NFC mahdollistaa kosketukseen perustuvan
yhteydenmuodostuksen
NFC (Near Field Communication) mahdollistaa kosketukseen
perustuvan yhteydenmuodostuksen kuluttajaelektroniikan,
matkaviestinten, tietokoneiden ja muiden älykkäiden laitteiden
välillä. NFC:ssä SIM-korttia voidaan käyttää turvallisena
tallennusmediana, jolle tallennetaan esimerkiksi seuraaviin
palveluihin liittyvät tärkeät tiedot:

maksuliikenne

lipunmyynti

kulunvalvonta.
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Trendit

Alojen, palvelujen ja laitteiden yhdentyminen

Matkaviestinoperaattorit muokkaavat hinnoittelumalleja

Asiakkaiden käyttäytyminen muuttuu, ja uusi teknologia
mahdollistaa houkuttelevat ja helppokäyttöiset palvelut. Samalla
televiestintä on yhdentymässä muun muassa media-, viihde- ja
IT-alan kanssa. Yhdentyminen koskee niin palveluja kuin
laitteitakin.
Asiakkaat haluavat nyt käyttää samoja palveluja laitteesta
riippumatta, ja matkapuhelimen, kannettavan tietokoneen ja
television välinen ero on hämärtymässä.
Yhdentyneiden palvelujen määrä tulee jatkamaan kasvuaan,
sillä teknologiasta riippumattomille palveluille on kysyntää niin
kuluttaja- kuin yritysasiakkaidenkin keskuudessa.
Laajakaista muodostaa perustan, jonka kautta tarjotaan
monenlaisia IP-pohjaisia palveluja: puhepalvelujen ja
internetyhteyden lisäksi myös mediapalveluja, kuten televisio-,
video- ja tilausvideopalveluja.

Kilpailu on kovaa, ja myös sääntely asettaa hintapaineita.
Pohjoismaiden markkinoilla matkapuheluiden vähittäishinnat
ovat muutaman vuoden ajan laskeneet.
Operaattorit alkavat muokata hinnoittelumalleja vastaamaan
paremmin käyttömääriä ja tarjolla olevia eri palveluja.
Langattoman datan perinteinen kiinteä hinnoittelu saattaa haitata
liikevaihdon kasvua ja nostaa kustannuksia tiedonsiirtovolyymien
kasvaessa.

Laajakaistaoperaattorit laajentavat palvelujaan
Laajakaistamarkkinoilla keskimääräinen liittymäkohtainen
vähittäismyyntituotto on pysynyt ennallaan. Tiedonsiirto
lisääntyy, sillä asiakkaat vaativat nopeampia yhteyksiä ja
samalla käyttö kasvaa, mutta vastaavia hinnankorotuksia on
vaikea toteuttaa.
Laajakaistapalvelujen tarjoajat yrittävät mukautua tilanteeseen
laajentamalla valikoimaansa monilla erikseen hinnoitelluilla
liitännäispalveluilla, joita ovat mm. tallennustila, televisiopalvelut
ja tilausvideot.

Yhdentyvät markkinat

Kiinteät yhteydet tehokas liityntätapa vielä monta vuotta
TeliaSonera uskoo, että kiinteät yhteydet tulevat vielä vuosia
olemaan tehokkain tekniikka kiinteiden, useiden käyttäjien
kohteiden, kuten toimistojen ja kotitalouksien, palvelemiseksi
alueilla, joilla kiinteä verkko on ennestään olemassa.
TeliaSonera pyrkii hyödyntämään uusia
liiketoimintamahdollisuuksia investoimalla kiinteän verkon
uudistamiseen. Langatonta teknologiaa otetaan käyttöön verkon
peittoalueen ja kuuluvuuden parantamiseksi kaikilla markkinoilla
ja erityisesti siellä, missä kiinteän verkon ylläpito ei ole
taloudellisesti kannattavaa.

Televiestintä on yhdentymässä muun muassa media-, viihde- ja IT-alan
kanssa. Vahvojen internetbrändien lisäksi myös matkapuhelinvalmistajat
ja Applen kaltaiset hiljattain mukaan tulleet toimijat pyrkivät kilvan
saamaan jalansijaa sisältö- ja palvelumarkkinoilla. Kaikkien tähtäimessä
ovat erityisesti matkaviestinmarkkinat.

Viranomaissääntely muodostaa edelleen haasteen
Sääntely on osa markkinaympäristöä, jossa TeliaSonera toimii.
TeliaSoneralla on vahva asema monilla markkinoilla, ja
sääntelyn muutokset voivat vaikuttaa meihin merkittävästi, jos ne
muuttavat liiketoiminnan edellytyksiä.
Viranomaissääntely on siksi edelleen yksi suurimmista
haasteistamme.
Euraasian sääntely-ympäristö poikkeaa EU:n sääntelyympäristöstä. Euraasiassa ei ole EU:n säännöstöä vastaavaa
yleistä sääntelyjärjestelmää, joka kattaisi koko televiestintäalan.
Ajankohtaiset sääntelykysymykset vaihtelevat eri maissa, ja ne
liittyvät usein matkaviestintoiminnan taajuuksien myöntämiseen
ja matkaviestinoperaattoreiden verkkovierailu- ja
terminointimaksujen sääntelyyn.

Kilpailutilanne muuttuu
Uudet toimijat haastajina
Operaattoreiden haasteena on se, että muutokset avaavat tien
myös uusille liiketoimintamalleille, joilla uudet toimijat vahvistavat
asemiaan.
Ohjelmistotoimittajien ja vahvojen internetbrändien lisäksi
myös matkapuhelinvalmistajat ja Applen kaltaiset hiljattain
mukaan tulleet toimijat pyrkivät kilvan saamaan jalansijaa
sisältö- ja palvelumarkkinoilla. Kaikkien tähtäimessä ovat
erityisesti matkaviestinmarkkinat.

Kiinteä verkko säilyttää kilpailukykynsä
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Markkinat ja brändit
Maa

Tuotemerkit

Omistusosuus
(%)

Palvelut

Liittymämäärä
(tuhatta)

Markkinaasema

Markkinaosuus
(%)¹

Tärkeimmät
kilpailijat

Logoja

Enemmistöomisteiset yhtiöt
Ruotsi

Suomi

Norja

Tanska

Liettua

Telia, Halebop

100

Matkaviestintä

5 666

1

42

Telia

100

Laajakaista

1 125

1

42

Telia

100

3 762

1

66

Sonera,
TeleFinland
Sonera

100

Kiinteä puhe
ml. VoIP
Matkaviestintä

2 874

2

37

Elisa, DNA

100

Laajakaista

458

2

32

Sonera

100

Kiinteä puhe
ml. VoIP

325

2

28

Elisa, DNA,
Welho
Elisa, Finnet

NetCom, Chess

100

Matkaviestintä

1 658

2

28

Telenor, Tele2

NextGenTel

100

Laajakaista

223

2

15

NextGenTel

100

48

5

4

Telia, Call me
Telia, Stofa,
DLG Tele²

100
100

Kiinteä puhe
ml. VoIP
Matkaviestintä
Laajakaista

Telenor, Get,
Tele2
Telenor, Ventelo

1 460
194

3
3

19
10

TDC, Telenor, “3”
TDC, Telenor

Telia, Call me,
DLG Tele²

100

214

3

7

Kiinteä puhe
ml. VoIP

Tele2, Telenor,
“3”
Telenor, Com
Hem
Tele2, Telenor,
Com Hem

TDC, Telenor

Omnitel, Ezys

100

Matkaviestintä

1 991

1

40

Bité GSM, Tele2

TEO

64,9

Laajakaista

313

1

50

TEO

64,9

726

1

95

Latvia

LMT, Okarte,
Amigo

60,3

Kiinteä puhe
ml. VoIP
Matkaviestintä

Balticum TV,
Vinita,
Mikrovisatos
Eurocom SIP,
Cubio

1 042

1

43

Tele2, Bité Latvia

Viro

EMT, Diil
Elion

100
100

Matkaviestintä
Laajakaista

766
182

1
1

47
53

Tele2, Elisa
Starman, STV

Elion

100

365

1

80

Starman, Elisa

Espanja

Yoigo

76,6

Kiinteä puhe
ml. VoIP
Matkaviestintä

1 506

4

3

Kazakstan³

Kcell

51

Matkaviestintä

7 165

1

49

Telefónica,
Vodafone, Orange
VimpelCom

Azerbaidžan³

Azercell

51,3

Matkaviestintä

3 847

1

58

Bakcell, Azerfon

Uzbekistan

UCell

94

Matkaviestintä

5 074

2

31

MTS, VimpelCom

Tadžikistan

Tcell4

Matkaviestintä

1 523

1

34

Georgia³

Geocell

60
59,4
100

Matkaviestintä

1 892

1

46

Moldova³

Moldcell

100

Matkaviestintä

660

2

28

Babilon Mobile,
VimpelCom
Magticom,
VimpelCom
Orange

80

Matkaviestintä

2 202

2

35

NTC

100

Matkaviestintä

195

4

4

49
49

194
565

1
1

48
75

Nepal

5

Ncell
5

Kambodža

Star-Cell

Mobitel, TMIC

Osakkuusyhtiöt
Latvia

Lattelecom
Lattelecom

Venäjä

MegaFon

43,8

Laajakaista
Kiinteä puhe
ml. VoIP
Matkaviestintä

50 542

3

24

MTS, VimpelCom

Turkki

Turkcell

38,0

Matkaviestintä

36 000

1

56

Vodafone, Avea

Ukraina6

Life

Matkaviestintä

11 800

3

22

Valko-Venäjä6

Life

Matkaviestintä

800

3

6

Kyivstar, MTS,
VimpelCom
Velcom, MTS

4

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

5

Baltkom TV, Izzi
Telecom Baltija,
Teledialogs SIA

Käsittää Indigo Tajikistanin (60 prosenttia) ja Somonconin (59,4 prosenttia).

Nepalin ja Kambodžan osalta omistusosuus viittaa TeliaSonera Asia Holdings
B.V.:n omistukseen kummassakin yhtiössä. TeliaSonera omistaa 51 prosenttia
TeliaSonera Asia Holdings 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: Mobility Services, Broadband Services ja
Eurasia.

Mobility Services

Broadband Services

Eurasia

Mobility Services tarjoaa
matkaviestinpalveluja vahvoilla brändeillä
Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla.
TeliaSonera on markkinajohtaja
Ruotsissa, Liettuassa, Latviassa ja Virossa.
Suomessa ja Norjassa olemme toiseksi
suurin, Tanskassa kolmanneksi suurin ja
Espanjassa neljänneksi suurin
matkaviestinoperaattori.

Broadband Services tarjoaa perinteisiä
puhepalveluja, kupari- ja kuituyhteyksien
kautta tarjottavia laajakaistapalveluja sekä
televisio- ja internetpuhelupalveluja.
Operoimme myös konsernin yhteistä
runkoverkkoa.
TeliaSonera on markkinajohtaja
Ruotsissa ja Baltian maissa. Suomessa ja
Norjassa olemme toiseksi suurin ja
Tanskassa kolmanneksi suurin operaattori.
International Carrier -yhtiö on alallaan
maailman viidenneksi suurin toimija.

TeliaSonera on matkaviestinpalvelujen
markkinajohtaja monilla Euraasian
markkinoilla. Meillä on vahva tai johtava
brändi kahdeksalla markkina-alueella
Euraasiassa ja vähemmistöomistuksia
Venäjällä ja Turkissa.
Euraasian kasvavat taloudet tarjoavat
TeliaSoneralle kasvumahdollisuuden.
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Mobility Services
Mobility Services tarjoaa matkaviestinpalveluja, kuten puhe- ja
datapalveluja, johtavilla brändeillä Pohjoismaiden ja Baltian
alueella. Toimimme myös Espanjassa halpaoperaattori Yoigon
kautta.

Sääntely – väistämätön haaste

Palvelumme sisältävät matkaviestinpohjaiset puhepalvelut ja
matkapuhelimella tai kannettavalla tietokoneella käytettävät
langattomat datapalvelut.
Toimimme vahvoilla brändeillä, ja olemme markkinajohtaja
Ruotsissa, Liettuassa, Latviassa ja Virossa.
Norjassa ja Suomessa olemme toiseksi suurin ja Tanskassa
kolmanneksi suurin matkaviestinoperaattori. Espanjassa
halpaoperaattori Yoigo on maan neljänneksi suurin operaattori.
Vuonna 2009 langaton dataliikenne kasvoi Pohjoismaiden ja
Baltian markkinoillamme lähes 200 prosenttia. Helppoon
internetin selailuun ja dataliikenteeseen tarkoitetut edistykselliset
ja kiinnostavat laitteet vaikuttavat voimakkaasti tähän
kehitykseen.
Puhepalvelut muodostavat edelleen suurimman osan
liikevaihdostamme, kun taas dataliikenne tuo kasvua.

Viranomaissääntely on osa markkinaympäristöä ja yksi
tärkeimmistä haasteistamme.
Sääntelyn vaikutusten hallinta – yhteenliittämis- ja
verkkovierailumaksut mukaan lukien – on väistämätön osa
liiketoimintaamme. Vaikutukset TeliaSoneraan vaihtelevat
maasta toiseen.

Strategiset päätavoitteet
Tulevina vuosina Mobility Services -liiketoiminta-alueen
strategiset päätavoitteet ovat:

kannattavuuden säilyttäminen Pohjoismaissa ja Baltian
maissa

liiketoimintamallien kehittäminen ja vastaaminen
langattoman datan räjähdysmäiseen kasvuun

4G-palvelujen laajentaminen

Yoigon toiminnan saaminen kannattavaksi.

Uusi tekniikka ja edulliset hinnat lisäävät liikennettä
Uusien langattomien liityntätekniikoiden kehitys on vauhdittanut
langattoman dataliikenteen nopeaa kasvua. Internetin käyttöön
ja tiedonsiirtoon paremmin optimoidut uudet puhelimet ja
kannettavat tietokoneet ovat osa tätä tekniikan kehitystä.
Yhä useammat huomaavat, kuinka mukavaa on käyttää
internetiä, ladata dataa tai lähettää sähköpostia myös kodin tai
toimiston ulkopuolella tai matkoilla. Houkutteleva hinnoittelu on
myös vaikuttanut dataliikenteen nopeaan kasvuun.
Tekniikan voimakas kehitys mahdollistaa verkon kapasiteetin
ja nopeuden jatkuvan kasvamisen. Tämä on dataliikenteen
nopean kasvun kannalta ratkaisevan tärkeää.

Kannattavuuden säilyttäminen Pohjoismaissa ja
Baltian maissa
Kilpailu on erityisen kovaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden
matkaviestinmarkkinoilla, missä lähes kaikilla on jo ainakin yksi
matkapuhelin. Näillä markkinoilla kilpailu keskittyy uusien
puhepalvelujen kehittämiseen ja dataliikenteen lisäämiseen
palvelutarjontaa laajentamalla.
Kovan kilpailun vuoksi matkapuheluiden vähittäishinnat
Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla ovat muutaman vuoden
ajan laskeneet. Samaan aikaan sääntely aiheuttaa hintapaineita.
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Liiketoimintamallien kehittäminen ja vastaaminen
langattoman datan räjähdysmäiseen kasvuun

2009: Liikevaihto kasvoi voimakkaasti
Mobility Services -liiketoiminta-alue kehittyi voimakkaasti vuonna
2009, ja sen liikevaihto kasvoi 5 prosenttia 51 077 (48 673) milj.
kruunuun huolimatta viranomaissääntelystä ja makrotalouden
heikkenemisestä monilla markkina-alueillamme.

Ruotsissa langattomien datapalvelujen ja liikkuvan
laajakaistan suosio jatkui. Liikevaihdon aleneminen muissa
Pohjoismaissa johtuu pääasiassa viranomaissääntelyn
vaikutuksista ja Norjan palveluntarjoajasopimusten
menettämisestä.

Baltian maiden tilanne oli vuoden aikana edelleen haastava,
ja makrotalouden syvä laskusuhdanne vaikutti negatiivisesti
alueen liikevaihtoon. Osoitimme sitoutuneemme näille
markkinoille pitkällä aikavälillä kasvattamalla omistuksiamme
virolaisessa Eesti Telekomissa 60 prosentista
100 prosenttiin ja liettualaisessa TEO:ssa 60 prosentista
64,90 prosenttiin. Haemme myös edelleen uusia
mahdollisuuksia kasvattaa keskeisiä omistuksiamme.

Liittymämäärä kasvoi 1,1 miljoonalla 17,0 miljoonaan
vuonna 2009. Kasvu oli voimakkainta Espanjassa, missä
sitä edesauttoivat myyntistrategian muutos ja brändin
tunnettuuden parantuminen.

TeliaSonera avasi maailman ensimmäiset 4G-verkot
Tukholman ja Oslon keskustaan.

Puheasiakkaiden laskutus on perinteisesti perustunut puhuttujen
aikayksiköiden määrään. Langattomista datapalveluista on sen
sijaan peritty kiinteä hinta. Asiakkaiden kiinteät maksut eivät ole
muuttuneet suhteessa palvelun käyttöön.
Perinteisessä kiinteässä hinnassa pitäytyminen langattomien
datapalvelujen laskutuksessa pienentäisi liikenteen voimakkaan
kasvun vaikutusta liikevaihtoon. Liikennevolyymien voimakas
kasvu lisää myös kustannuksia, esimerkiksi mahdollisten
verkkokapasiteetin lisäämistarpeiden vuoksi.
TeliaSonera on siksi ottamassa käyttöön erilaisia
hinnoittelumalleja, jotka heijastavat paremmin käytön määrää ja
verkkokapasiteetin tarvetta.
Tämä tarkoittaa sitä, että enemmän dataliikennettä käyttävät ja
enemmän kapasiteettia tarvitsevat asiakkaat maksavat
enemmän kuin palvelua vähemmän käyttävät asiakkaat.

4G-palvelujen laajentaminen
Olemme ylpeitä televiestintäalan pioneerin.asemasta, jonka
olemme saavuttaneet olemalla innovatiivisia, luotettavia ja
asiakasystävällisiä.
TeliaSonera toi ensimmäisenä operaattorina maailmassa 4Gpalvelut markkinoille vuoden 2009 lopulla. 4G on markkinoiden
nopein langaton laajakaistatekniikka, joka tarjoaa jopa
kymmenkertaisia nopeuksia nykyisiin verkkoihin verrattuna.
4G-tekniikka parantaa huomattavasti asiakkaan
käyttökokemusta vuorovaikutteisista tai paljon kapasiteettia
vaativista palveluista, kuten kehittyneistä internet-TVlähetyksistä, verkkopelaamisesta ja nettineuvotteluista.
Vuoden 2010 kuluessa 4G-palveluja laajennetaan Ruotsin
25 suurimpaan kuntaan ja lomakeskukseen sekä Norjan neljään
suurimpaan kuntaan. TeliaSoneralla on myös koko Suomen
kattava 4G-toimilupa.

Mobility Services -liiketoiminta-alueen
taloudellisia tunnuslukuja
MSEK, paitsi käyttökateprosentti ja liittymämäärä
Liikevaihto
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä
Käyttökate-%
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa

Yoigon toiminnan saaminen kannattavaksi
Yoigo on kasvattanut markkinaosuuttaan edelleen, ja yhtiöllä on
nyt noin 1,5 miljoonaa liittymäasiakasta. Saavutuksen taustalla
on myyntistrategian muutos: yhtiö siirtyi internetmyynnistä
franchising-sopimuksiin jälleenmyyjien kanssa. Yoigo-brändin
hyvä tunnettuus on myös vaikuttanut kasvuun.
Tavoitteemme on, että Yoigon käyttökate on positiivinen
vuoden 2010 loppuun mennessä ja että vuotta myöhemmin
myös yhtiön kassavirta on positiivinen.
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Broadband Services
Broadband Services tarjoaa viestintä- ja viihdepalveluja
kotitalouksille ja yrityksille johtavilla brändeillä Pohjoismaiden ja
Baltian alueella. Sen palveluja ovat puhe-, laajakaista-, data- ja
TV-palvelut. Broadband Services myös operoi konsernin
yhteistä runkoverkkoa.

Strategiset päätavoitteet

Palveluihimme sisältyvät:

perinteisen kiinteän verkon puhe- ja datapalvelut

laajakaista- ja IP-VPN-verkkopalvelut kupari- ja
kuituyhteyksillä

internetpuhelut

viihdepalvelut, kuten TV ja tilausvideo

yritysviestintäpalvelut, kuten yhdentyvä viestintä sekä
video- ja puhelinneuvottelut

infrastruktuuripalvelut, kuten tallennus, tietoturva ja
lähiverkon hallintapalvelut.

Tulevina vuosina Broadband Services -liiketoiminta-alueen
strategiset päätavoitteet ovat:

asiakkaiden siirtäminen IP-pohjaisten palvelujen käyttäjiksi
ja näiden palvelujen lisääminen

verkon uudistaminen nopeuden lisäämiseksi

maailmanluokan asiakaskokemus

toiminnan tehokkuus.

Asiakkaiden siirtäminen IP-pohjaisten palvelujen
käyttäjiksi ja näiden palvelujen lisääminen

Nämä palvelut on yhdistetty digitaalinen koti -konseptiksi
kuluttajia varten ja digitaalinen toimisto -konseptiksi
yritysasiakkaita varten.
Olemme markkinajohtaja Ruotsissa, Liettuassa ja Virossa ja
osakkuusyhtiömme Lattelecomin kautta myös Latviassa.
Suomessa, Norjassa ja Tanskassa olemme toiseksi tai
kolmanneksi suurin operaattori.
Broadband Services -liiketoiminta-alueella on myös vahva
asema verkkokapasiteettimarkkinoilla, missä TeliaSonera
International Carrier on maailman viidenneksi suurin toimija.

Yhä useammat asiakkaat valitsevat perinteisen kiinteän verkon
puhepalvelujen sijasta IP- tai matkaviestinpohjaiset
puhepalvelut.
Haasteenamme on tarjota asiakkaille heille parhaiten sopivaa
palvelua ja säilyttää asiakassuhde tarjoamalla uusia edullisia
IP- ja/tai matkaviestinpohjaisia palveluja asiakkaiden
päättäessä luopua perinteisistä kiinteän verkon puhepalveluista.
Vuonna 2009 olemme vastanneet tähän kysyntään tuomalla
ensimmäisenä operaattorina Ruotsissa markkinoille quadruple
play -palvelupaketin, joka sisältää laajakaista- ja TV-palvelut ja
sekä kiinteän verkon että matkaviestinverkon puhepalvelut.
Siirtyminen perinteisistä kiinteän verkon puhepalveluista
internetpuheluihin (VoIP) tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia
vauhdittaessaan myös Broadband Services -liiketoiminnan
kasvua.
Laajakaista muodostaa perustan, jonka kautta asiakkaamme
voivat löytää monenlaisia palveluja: puhepalvelujen ja
internetyhteyden lisäksi myös mediapalveluja, kuten televisio- ja
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Euroopan johtava verkkokapasiteetin
toimittaja

tilausvideopalveluja. Vastaamme tähän kysyntään ja
kasvatamme liiketoimintaamme digitaalinen koti -konseptin
avulla.
Digitaalinen toimisto -konseptin palvelut tuovat
yritysasiakkaille monia etuja, kuten välittömän tiedonsiirron,
rajoittamattoman saatavuuden, pienemmät matkakulut ja
vähentyneet hiilidioksidipäästöt. Uudet viestintä- ja
ryhmätyövälineet mahdollistavat asiakirjojen nopean vaihdon
sekä videoesitykset ja virtuaalikokouspalvelujen käytön. Näiden
palvelujen käyttö on lisääntynyt viime vuosina, kun taloustilanne
on kiristynyt ja tietoisuus virtuaalikokousten
ympäristöystävällisyydestä on kasvanut.
IP-pohjaiset palvelut muodostavat kasvavan osan
liiketoiminnastamme, ja arvioimme, että vuoden 2012 loppuun
mennessä noin puolet liikevaihdostamme tulee niistä.

TeliaSoneralla on vahva asema kansainvälisillä
verkkokapasiteettimarkkinoilla, ja yhtiö sijoittuu maailman viiden
suurimman toimijan joukkoon.
TeliaSonera International Carrier on Euroopan johtava
verkkokapasiteettiyhtiö, jolla on 43 000 kilometrin mittainen
verkko ja Euroopan nopeimmin kasvavat IP-palvelut.
Palvelemme viestintäalaa tarjoamalla laadukkaita IP-palveluja
ja maiden rajat ylittäviä palveluja sekä suoria internetyhteyksiä
85 prosentille kaikista eurooppalaisista laajakaistapalvelujen
tarjoajista. Vuonna 2009 yhtiö palkittiin parhaasta uudesta
palvelusta (Best New Service) sekä parhaana
verkkokapasiteetin tukkumyyjänä (Best Wholesale Carrier) jo
toistamiseen.

Verkon uudistaminen nopeuden lisäämiseksi
Nopeampien yhteyksien kysyntä kasvaa jatkuvasti, koska
asiakkaamme käyttävät internetiä moniin uusiin tarkoituksiin,
kuten TV-lähetysten seuraamiseen, tilattaviin viihdepalveluihin,
pelaamiseen, sosiaaliseen verkostoitumiseen, valvontaan,
turvalliseen tallennukseen, kokouksiin ja asiakassuhteiden
hoitamiseen. Tämä muuttaa painopistettä puhepalvelujen
tarjoamisesta data- ja videopalvelujen tarjoamiseen.
Kysyntään vastataksemme jatkamme verkkojemme
modernisointia sellaisilla tiheään asutuilla alueilla, joilla tarve on
suurin. Olemme nopeuttaneet nopeiden kuituyhteyksien
rakentamista Ruotsissa näillä alueilla samalla kun olemme
lisänneet siirtoverkkomme kapasiteettia.
Suomessa valokuituverkon rakentaminen 15 suurimpaan
kaupunkiin alkoi vuonna 2007, ja verkko kattaa nyt lähes
300 000 kotitaloutta.

2009: Kassavirta parani merkittävästi
Broadband Services -liiketoiminta-alueen kannattavuus parani
voimakkaasti vuonna 2009. Käyttökate ennen kertaluonteisia
eriä nousi 19 prosenttia 13 922 milj. kruunuun (11 705)
pääasiassa Ruotsissa ja Suomessa tehtyjen tehostamistoimien
vauhdittamana.

Toimet liiketoiminnan kustannusten ja
käyttöomaisuusinvestointien vähentämiseksi paransivat
merkittävästi kannattavuutta, ja kassavirta lähes
kolminkertaistui edellisvuodesta.

Kiinteän verkon puheliittymien määrä jatkoi
pienenemistään, mutta IPTV- ja VoIP-liittymiä sisältävien
palvelupakettien voimakas kysyntä kompensoi osittain tätä
kehitystä.

Investointeja on suunnattu kuituyhteyksiin sekä
siirtoverkkoihin, jotta voimme tänä vuonna vastata
nopeampia yhteyksiä vaativien palvelujen kasvaneeseen
kysyntään.

IPTV-liittymien määrä kasvoi, ja noin 26 prosenttia
TeliaSoneran laajakaista-asiakkaista on myös IPTVasiakkaita.

Laajakaistaliittymien määrä kasvoi 2 348 000:een, mikä
merkitsi 3 prosentin kasvua vuodesta 2008.

Maailmanluokan asiakaskokemus
Tavoitteemme on uudistaa liiketoimintaamme tarjoamalla
kilpailukykyiseen hintaan IP-pohjaisia palveluja, jotka antavat
parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Korkealuokkaiset
tuotteet, palvelut ja verkot ovat menestyksemme perusta.
Maailmanluokan asiakaspalvelu on menestyksen avain, ja
vuonna 2009 onnistuimme parantamaan asiakastyytyväisyyttä
EPSI-indeksillä mitattuna useimmilla Pohjoismaiden ja Baltian
markkinoilla. Lisätietoja EPSI-indeksistä on TeliaSoneran
yritysvastuuraportissa 2009.

Broadband Services -liiketoimintaalueen taloudellisia tunnuslukuja

Toiminnan tehokkuus
Markkinatilanteen kehitys, joka laskee kiinteän verkon
puhepalvelujen liikevaihtoa, muuttaa kannattavuutemme
edellytyksiä.
Tässä muutoksessa uudet IP-pohjaiset palvelut
mahdollistavat liittymäkohtaisen tuoton paranemisen, mutta
uusien palvelujen katteet ovat yleensä pienemmät kuin kiinteän
verkon perinteisten puhepalvelujen. Tämä tarkoittaa sitä, että
meidän on kasvatettava volyymejä ja sekä tuotettava että
hoidettava näitä palveluja tehokkaammin kannattavuutemme
varmistamiseksi jatkossa.

MSEK, paitsi käyttökateprosentti ja liittymämäärä
Liikevaihto
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä
Käyttökate-%
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa
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43 342
13 922
32,1
8 649
4 942
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Eurasia
TeliaSonera on johtava matkaviestinpalvelujen tarjoaja monilla
Euraasian markkinoilla. Meillä on johtavilla tai vahvoilla
brändeillä toimivia enemmistöomisteisia tytäryhtiöitä kahdeksalla
markkina-alueella sekä vähemmistöosuus Venäjällä ja Turkissa
toimivista johtavista operaattoreista.

viime vuosina rajusti kiinteiden verkkojen rajallisuuden,
matkaviestinverkkojen peittoalueen kasvamisen, kansainvälisen
verkkovierailun kehittymisen, haluttujen 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 kansainvälisten investointien lisääntyminen

viranomaissääntelyn helpottuminen ja läpinäkyvyyden
lisääntyminen.

Euraasian markkinat poikkeavat monessa suhteessa
Pohjoismaiden ja Baltian markkinoista. Väestö on nuorta ja
asukasluvut suuret, ja toisaalta matkaviestintiheys on pienempi
ja kiinteän verkon kattavuus rajallinen. Valtaosa liikevaihdosta
tulee prepaid-puhepalveluista. Maiden talous on kasvussa,
mikä tarjoaa TeliaSoneralle merkittäviä kasvumahdollisuuksia
Euraasiassa.
TeliaSoneralla on enemmistöomisteisia operaattoreita
Kazakstanissa, Azerbaidžanissa, Uzbekistanissa,
Tadžikistanissa, Georgiassa, Moldovassa, Nepalissa ja
Kambodžassa.
Lisäksi omistamme vähemmistöosuuden venäläisestä
MegaFonista ja turkkilaisesta Turkcellista, Turkcellin tytäryhtiöt
Ukrainassa ja Valko-Venäjällä mukaan lukien.
TeliaSoneralla on paljon kokemusta arvon luomisesta
Euraasiassa. Olimme jo 1990-luvun alkupuolella mukana
perustamassa eräitä liiketoimintoja Euraasiassa. Yhdistämällä
paikallista asiantuntemusta kansainväliseen kokemukseen
kehitämme liiketoimintaamme yhdessä paikallisten
kumppaniemme kanssa tullaksemme alueen johtavaksi
teleoperaattoriksi.

Lisäksi televiestinnän osuus bruttokansantuotteesta on edelleen
pieni, mikä merkitsee suuria mahdollisuuksia. Samoin kiinteän
verkon infrastruktuurin kehittymättömyys edistää
matkaviestinpalvelujen vilkasta kysyntää.

Yhteiskunnan tukija
Televiestintäpalvelut vauhdittavat kasvua, parantavat
kilpailukykyä ja nopeuttavat siirtymistä tietoyhteiskuntaan. Ne
auttavat tuomaan merkittävästi taloudellisia, yhteiskunnallisia ja
ympäristönsuojelullisia etuja eri aloilla ja houkuttelevat alueelle
kotimaisia ja kansainvälisiä investointeja.
Siksi televiestintä- ja IT-infrastruktuurin ja -palvelujen
kehittäminen on elintärkeää niille kehittyville markkinoille, joilla
toimimme.
Nyt myös ihmiset, joilla ei aiemmin ole ollut käytössään
televiestintäpalveluja, voivat entistä helpommin olla yhteydessä
toisiin ja hakea tietoja.

Kasvu Euraasiassa on ensiarvoisen tärkeää
Näillä markkinoilla, joiden yhteenlaskettu asukasluku – Venäjä
ja Turkki mukaan lukien – on yli 380 miljoonaa, TeliaSoneran
enemmistö- ja vähemmistöomisteiset operaattorit kasvattavat
merkittävästi konsernin liikevaihtoa. Jatkossa on tarkoitus
panostaa edelleen kasvuun ja hyvään kannattavuuteen.
Matkaviestinpalvelujen suosio on yleisesti ottaen kasvanut
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Uudet palvelut, kuten liikkuva laajakaista

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.
Menestyäkseen alueella on oltava osa paikallista yhteisöä
sekä ymmärrettävä perin pohjin paikallista kulttuuria, osattava
toimia siinä ja säilytettävä tiukka sisäinen valvonta.
Mielestämme korkeat eettiset arvot ja liiketoimien jatkuva
seuranta ovat kestävän kehityksen avain.
Lisätietoja on TeliaSoneran yritysvastuuraportissa 2009.

Odotamme langattomien datapalvelujen kysynnän vähitellen
kasvavan Euraasiassa, ja pääsemme tässä hyödyntämään
Pohjoismaista saamaamme kokemusta.

Vahva hallinto ja riskienhallinta
Poliittiset ja taloudelliset riskit voivat muodostaa haasteen.
TeliaSonera kykenee kuitenkin hyvin hoitamaan tällaiset riskit,
ja ne myös painavat vaakakupissa vähemmän 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.

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

2009: Tapahtumarikas vuosi
Euraasiassa
Eurasia-liiketoiminta-alueella liikennevolyymit kasvoivat
selvästi. Laskusuhdanteella ei ollut suurta vaikutusta liittymien
käyttöön, mutta asiakkaat ovat tulleet entistä
hintatietoisemmiksi. Kannattavuus parani keskimääräisen
minuuttihinnan laskemisesta huolimatta kaikilla markkinaalueilla. Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia 14 866 milj. kruunuun
(13 204).

Liittymämäärä enemmistöomisteisissa yhtiöissä kasvoi
22,5 prosenttia ja oli 22,6 miljoonaa. Kasvu oli voimakkainta
Uzbekistanissa. Tähän vaikutti ennen kaikkea uuden
brändin onnistunut lanseeraus, jonka vauhdittamana
liittymämäärä kasvoi 2,4 miljoonalla 5,1 miljoonaan.

Marraskuussa TeliaSonera sopi Altimon kanssa Turkcell- ja
MegaFon-omistusten yhdistämisestä uuteen yhtiöön.
Tarkoituksena on luoda johtava kansainvälinen operaattori,
jolla on yli 90 miljoonaa liittymäasiakasta Venäjällä,
Turkissa ja IVY-maissa sekä hyvin toimiva hallinto ja jossa
sekä määräysvaltamme että likvidisyys ovat lisääntyneet.

TeliaSonera säilytti markkinajohtajuuden Kazakstanissa,
Azerbaidžanissa, Tadžikistanissa ja Georgiassa. Kesäkuun
2009 lopussa UCell nousi Uzbekistanin toiseksi
suurimmaksi matkaviestinoperaattoriksi. TeliaSonera säilytti
asemansa kaikilla muilla markkina-alueilla.

Johtavien markkina-asemien saavuttaminen ja
vahvistaminen
Aiomme kasvattaa omistuksiamme Euraasiassa sekä
orgaanisesti – kasvattamalla tärkeimpiä omistuksiamme – että
valikoitujen yritysostojen kautta.
Tavoitteemme on olla suurin tai toiseksi suurin jokaisella
Euraasian markkina-alueellamme, ja ensimmäinen
tavoitteemme on edistää liittymämäärien ja liikevaihdon kasvua.
Lisäksi yhdenmukaistamme alueella käyttämämme brändit
tukeaksemme enemmistöomisteisten liiketoimintojemme
kasvua.

Verkkojen ja palvelujen laatu
Korkealuokkaisten verkkojen ja parhaan mahdollisen
asiakaskokemuksen tarjoaminen on menestyksen avain tällä
alueella, minkä vuoksi sen varmistaminen on tärkeää.
Verkkomme ovat meille merkittävä etu. Monet kilpailijamme
eivät pysty tekemään laadukkaan palvelun edellyttämiä
investointeja, joten verkot tarjoavat meille selkeän kilpailuedun.
Investointimme Euraasiassa keskittyvät peittoalueeseen,
kapasiteettiin ja toimilupiin sekä myöhemmin myös
siirtoverkkojemme kehittämiseen niin, että ne voivat vastata
langattomien datapalvelujen ja internetyhteyksien kasvavaan
kysyntään.

Eurasia-liiketoiminta-alueen
taloudellisia tunnuslukuja
MSEK, paitsi käyttökateprosentti ja liittymämäärä
Liikevaihto
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä
Käyttökate-%
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa
Tytäryhtiöt
Osakkuusyhtiöt

Tasapainoinen kasvu ja kannattavuus
Meillä on alueella sopivassa suhteessa erilaisia markkinoita.
Toisilla liittymätiheys on suurempi, kuten Kazakstanissa, ja
toisilla se on pienempi, kuten Uzbekistanissa ja Nepalissa.
Tämä paletti antaa meille mahdollisuuden saavuttaa
tasapainoinen kasvu ja kannattavuus.
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Tammi–joulu
2009
14 866
7 469
50,2
12 827
4 416
120 900
22 558
98 342
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Globaali suhtautuminen yritysvastuuseen
Asiakkaat tekevät nykyisin entistä selkeämmin tietoon
perustuvia valintoja ja valitsevat yhä useammin yhtiöitä, jotka
noudattavat aidosti vastuullisia toimintatapoja. TeliaSoneran
palvelut vauhdittavat kasvua, parantavat kilpailukykyä ja
edistävät aiempaa avoimempaa ja osallistavampaa
yhteiskuntaa. Me uskomme, että yritysvastuu toimii tehokkaasti
vain, jos se on osa päivittäistä toimintaamme.

Yritysvastuun ja liiketoimintatavoitteiden yhteensovittaminen

Yritysvastuun hallinta määritellään TeliaSoneran johtamis- ja
hallintoperiaatteissa. Globaaleja periaatteita ja standardeja
noudattaen toimimme paikallisesti hallitaksemme
markkinariskejä, vastataksemme haasteisiin ja
hyödyntääksemme mahdollisuuksia päivittäisessä
toiminnassamme. Tavoitteemme on olla moitteettomasti toimiva
yhtiö ja hyvä yrityskansalainen.
Vuonna 2009 selkeytimme globaalia sitoutumistamme
yritysvastuuseen ottamalla käyttöön konsernitasoiset eettiset
toimintaperiaatteet.
Olemme lisänneet yritysvastuutyömme läpinäkyvyyttä
liittämällä kaikki enemmistöomisteiset toimintomme konsernin
yritysvastuuraporttiin ja käymällä säännöllistä vuoropuhelua
sidosryhmiemme kanssa.
Tämän toiminnan ansiosta TeliaSonera on päässyt takaisin
vastuullisen sijoitustoiminnan FTSE4Good-indeksiin,
vakiinnuttanut asemansa Swedbank Robur -rahastossa ja
päässyt takaisin Banco Ethical -rahastoon. Otimme vuonna 2008
käyttöön myös toimittajia koskevat yritysvastuuvaatimukset,
joiden mukaisesti hoidetaan jo yli 70 prosenttia konsernin
hankinnoista.

Vuoden aikana tehtiin kattava sidosryhmä- ja tärkeysanalyysi
liiketoimintamme kannalta tärkeimpien yritysvastuun
painopistealueiden määrittämiseksi. Seuraavat alueet
tunnistettiin tärkeimmiksi asioiksi, joihin TeliaSoneran on
panostettava yritysvastuutyössään:

pitkän aikavälin kestävä kasvu

asiakkaiden tietosuoja ja verkkojen eheys

johtajuus ja työntekijöiden osaaminen

rehdit liiketoimintatavat

digitaalitekniikan levittäminen

lasten suojeleminen verkkopalveluiden yhteydessä.
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Lisäarvoa asiakkaille

Vuoden 2009 tärkeimmät tapahtumat

TeliaSoneran visiona on olla maailmanluokan palveluyritys ja
edistää maailmaa, joka tarjoaa ihmisille ja yrityksille parempia
mahdollisuuksia. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi meidän on
tarjottava laadukkaita ja turvallisia palveluita, jotka antavat
rahalle vastinetta.
Pitkän aikavälin tavoitteemme on kuulua parhaisiin
palveluyrityksiin, joiden asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä. EPSIindeksillä (European Performance Satisfaction Index) mitattuna
tämä vastaisi tasoa 75, mutta olemme nostaneet riman vieläkin
korkeammalle, 77:ään.
Konsernin nykyinen keskiarvo on 67,6. Keskityimme vuonna
2009 parantamaan seurantajärjestelmiämme, jotka auttavat
meitä ymmärtämään paremmin asiakkaiden tarpeita ja
parantamaan asiakaspalvelumme laatua.











Työntekijät ovat menestyksemme avain
TeliaSoneran menestyksen jatkuminen riippuu työntekijöiden
ammattitaidosta, osaamisesta ja kokemuksesta, ja siksi
panostamme voimakkaasti rekrytointiin, työntekijöiden
koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. Vuonna 2009
TeliaSoneran työntekijöiden sitoutumisastetta mittaavassa
Employee Commitment Score (ECS) -tutkimuksessa konsernin
keskiarvotulos oli 68, joka ylitti tavoitteeksi asettamamme arvon
67. Tulos oli kaikkien aikojen paras, ja nousujohteinen kehitys
jatkuu edelleen.
Samalla TeliaSonera sai päätökseen kaksivuotisen
kustannussäästöohjelman, jonka uudelleenjärjestelyprosessit
koskivat noin 2 900 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa.
TeliaSonera tarjosi henkilöstöjärjestelyjen kohteena olleille
työntekijöilleen hyvät ehdot ja tuki heitä uuden työpaikan
etsimisessä yhtiön ulkopuolelta.
Jatkoimme koko vuoden suoritusjohtamisprosessia, jolla
edistetään ja optimoidaan suorituskykyä ja kehitystä.
Johdonmukaisella suoritusjohtamistyöllä varmistetaan, että
jokainen työntekijä ymmärtää, miten hän voi omalta osaltaan
tukea liiketoimintamme menestystä. Se lisää motivaatiota ja
tarjoaa työntekijöille mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa, mikä
puolestaan auttaa organisaatiotamme etenemään.

Kestävät palvelut auttavat ehkäisemään
ilmastonmuutosta
Nykyaikainen viestintäteknologia tarjoaa ympäristön kannalta
terveitä vaihtoehtoja ihmisten ja yritysten päivittäiseen elämään
ja toimintaan. TeliaSonera pyrkii minimoimaan toimintojensa
ympäristövaikutukset samalla, kun se auttaa tarjoamillaan
ratkaisuilla asiakkaita vähentämään omaa
ympäristökuormitustaan.
Sopeuttamalla toimintansa markkinoiden erilaisiin olosuhteisiin
TeliaSonera edistää ympäristötietoisuutta ja investoi
nykyaikaiseen tekniikkaan energiatehokkaiden ratkaisujen
löytämiseksi ja verkkojen käytettävyyden takaamiseksi
asiakkaille vuorokauden ympäri.
Vuonna 2009 ryhdyimme toimiin ulottaaksemme
ympäristöraportointimme kattamaan kaikki enemmistöomisteiset
toimintomme. Vähensimme myös merkittävästi omia
liikematkojamme lisäämällä puhelin- ja videoneuvottelutekniikan
käyttöä.
Suomessa ja Ruotsissa videoneuvottelujen määrä
kolminkertaistui ja matkakustannukset supistuivat 43 prosenttia.
Tämän ansiosta hiilidioksidipäästömme vähenivät 32 prosenttia.
Täysin omistamiemme toimintojen osalta jatkoimme raportointia
ympäristövaikutuksistamme Carbon Disclosure Project (CDP)
-projektissa, jossa TeliaSonera oli teleoperaattoreiden sarjassa
Pohjoismaiden alueen ykkönen ja maailmanlaajuisesti
kakkonen.
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Otimme käyttöön konsernitasoiset eettiset
toimintaperiaatteet.
Teimme sidosryhmä- ja tärkeysanalyysin yritysvastuun
tulevien painopistealueiden määrittämiseksi.
Ulotimme suoritusjohtamisprosessin konserninlaajuisesti
300 esimieheen.
Saavutimme Employee Commitment Score (ECS)
-tutkimuksessa kaikkien aikojen parhaan tuloksen, 68.
Pääsimme takaisin vastuullisen sijoitustoiminnan
FTSE4Good-indeksiin ja Banco Ethical -rahastoon ja
vakiinnutimme asemamme Swedbank Robur -rahastossa.
Kaikki hankintapäälliköt saivat koulutusta siitä, mitä
yritysvastuuvaatimusten täyttäminen tarkoittaa
käytännössä, ja yli 70 % konsernin hankinnoista täyttää
nyt kyseiset vaatimukset.
Ympäristöraportointimme saavutti Carbon Disclosure
Project -projektissa teleoperaattoreiden sarjassa
Pohjoismaissa ykkössijan ja maailmanlaajuisesti
kakkossijan.

