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Palkitsemistiedot 

1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 % 

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 

Yhtiön toimialana on laajassa mielessä televiestintäpalveluiden ja niihin liittyvien tieto-

palveluiden suora ja välillinen tarjoaminen sekä muun tähän liittyvän toiminnan harjoit-

taminen 

3. 31.12.2012 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja tase. Konserneis-
ta toimitetaan emoyhtiön tuloslaskelma ja tase. Jos yhtiö on laatinut tuloslaskelmasta erillisen 
yhteenvedon, myös se liitetään aineistoon.  

PDF-tiedoston sivu 112. 

4. Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle – jonka laajuus on ilmoitettava – suunnatun palkit-
semisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, kuten palkkojen ja palkkioiden jakau-
tuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvi-
en osien määräytymisestä, osake- ja muista osake-perusteisista palkitsemisjärjestelmistä se-
kä lisäeläkejärjestelmistä. 

Johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi 9 jäsentä. Johtoryhmän kokoonpanossa on ta-
pahtunut muutoksia tilikauden aikana ja myös sen jälkeen. 

 

Ruotsin osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous hyväksyy ylimmän johdon palkka- ja palkkio-
ohjeet. TeliaSoneran vuoden 2013 yhtiökokous hyväksyi seuraavat. 

 

Palkka- ja palkkioperiaatteet 

TeliaSoneran tavoitteena on tarjota sellaisia palkka- ja palkkiotasoja ja muita työsuhteen ehto-
ja, joita edellytetään yhtiön menestyksen jatkumisen edellyttämien huipputason johtajien palk-
kaamiseksi, sitouttamiseksi ja motivoimiseksi. 

Palkkojen ja palkkioiden tulee perustua kokonaispalkkioon, joka mahdollistaa ylimmän johdon 
kilpailukykyiset – muttei markkinoiden johtavat – ja kustannustehokkaat palkat ja palkkiot, jot-
ka perustuvat seuraaviin osiin: 

Peruspalkka 

Eläke 

Muut edut 
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Palkka- ja palkkiorakenne 

Peruspalkka 

Peruspalkan tulee heijastaa johtajan tehtävän vaativuutta ja sen edellyttämää osaamista, vas-
tuuta ja liiketoiminnallista panosta. Peruspalkan tulee myös kuvastaa työntekijän suoritusta, ja 
siksi se on yksilökohtainen ja vaihtelee eri henkilöiden välillä. 

 

Muut edut 

Eläke-etujen tulee pohjautua määriteltyyn eläkemaksuperusteiseen menetelmään. Eläkepalk-
ka on peruspalkka. 

 

Ylimpään johtoon kuuluva henkilö voi olla oikeutettu autoetuun tai vastaavaan etuun. 

Ylimpään johtoon kuuluvan henkilön irtisanomisaika voi olla korkeintaan kuusi kuukautta hen-
kilön itsensä irtisanoutuessa ja 12 kuukautta työnantajan irtisanoessa henkilön (toimitusjohta-
jan tapauksessa kuusi kuukautta). Jos yhtiö irtisanoo työsuhteen, voi henkilö olla oikeutettu 
saamaan korkeintaan 12 kuukauden (toimitusjohtajan tapauksessa 24 kuukauden) erorahan. 
Erorahaa maksetaan kuukausittain peruspalkkaa vastaavissa erissä. Eroraha ei toimi lomara-
han tai eläke-etujen laskentaperusteena, ja sen määrä pienenee, jos henkilöllä on uusi työ-
suhde tai hän hoitaa omaa liiketoimintaansa. 

Ylimpään johtoon kuuluva henkilö voi kuulua terveydenhuoltosäännösten, matkavakuutuksen 
yms. piiriin paikallisen työmarkkinakäytännön mukaan 

Hallitus voi sallia yksilökohtaisesti pieniä poikkeuksia yllä olevista periaatteista 

5. a) Toimitusjohtajan nimi: Per-Arne Blomquist (virkaatekevä), Lars Nyberg erosi toimitusjohta-
jan tehtävästä 1.2.2013 

 
b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä luontaisetuudet 
(auto, asunto, ym.) määräytymisperusteineen 
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c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonukset, ym.) eri-
teltyinä 

Ei saatavilla. 

 
d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin palkitseminen rahana, osakkeina 
tai muuna osakeperusteisena etuutena 

Ei pitkän aikavälin palkitsemista. 

 
e) Valtion kokonaan omistamien yhtiöiden tulee julkistaa myös tiedot siitä, millä tavoin jo päät-
tyneet palkitsemisohjelmat ovat toteutuneet, kun hallitus on tehnyt niitä koskevat päätökset. 
Euromääräiset palkkiot julkistetaan tältäkin osin edelleen maksuperusteisesti palkkion mak-
sua seuraavana keväänä raportoinnin yhteydessä. 

Ei valtion kokonaan omistama yhtiö.  

 
f) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat kokonaissumma-
na ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperus-
teiset oikeudet eriteltyinä 

 

Johtoryhmän kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia tilikauden aikana ja myös sen jälkeen. 

 
g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä tilikaudel-
la yhtiölle aiheutuneet kustannukset 
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Eläkekulut vuonna 2012 Lars Nybergin (toimitusjohtaja tilikauden aikana) osalta 9 046 776 
kruunua ja Per-Arne Blomquistin (virkaatekevä toimitusjohtaja) osalta 2 006 984 kruunua.  

 
h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irtisanomisen 
perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. 
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6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 

Hallituksen kokoonpano 3.4.2013 - 

Marie Ehrling, puheenjohtaja 
Olli-Pekka Kallasvuo, varapuheenjohtaja 
Mats Jansson 
Mikko Kosonen 
Nina Linander 
Martin Lorentzon 
Per-Arne Sandström 
Kersti Strandqvist 
Stefan Carlsson (henkilöstön edustaja) 
Agneta Ahlström (henkilöstön edustaja) 
Magnus Brattström (henkilöstön edustaja) 
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Hallituksen kokouksissa on lisäksi läsnä yksi suomalainen henkilöstön edustaja ilman äänival-
taa. 

 
b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden mää-
räytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä). 

Hallituksen jäsenille hyväksyttiin seuraavat palkkiot: puheenjohtajalle 1 200 000 kruunua (ai-
emmin 1 100 000), varapuheenjohtajalle 750 000 kruunua (aiemmin 450 000) ja kaikille muille 
hallituksen jäsenille, jotka eivät ole yhtiön palveluksessa, 450 000 kruunua kullekin (ei muu-
tosta). Lisäksi hyväksyttiin seuraavat palkkiot valiokuntatyöstä: hallituksen tilintarkastusvalio-
kunnan puheenjohtajalle 150 000 kruunua (ei muutosta) ja muille tilintarkastusvaliokunnan jä-
senille kullekin 100 000 kruunua (ei muutosta), esitetyn yritysvastuu- ja etiikkavaliokunnan 
puheenjohtajalle 150 000 kruunua ja muille yritysvastuu- ja etiikkavaliokunnan jäsenille kulle-
kin 100 000 kruunua sekä hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 65 000 kruu-
nua (55 000) ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille kullekin 45 000 kruunua (35 000). 

 
c) Tilikauden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen 
määrät määräytymisperusteisesti (vuosi-, kuukausi- ja kokouspalkkio sekä yksittäiset palkkiot) 
eriteltynä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen osalta.  

 
d) Jos kohdassa 6 a mainittu henkilö on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön (executive chairman; 
executive director) tai toimii yhtiön neuvonantajana, yhtiön on selostettava tästä tehtävästä ti-
likaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet eriteltyinä. 

Ei toimi. 

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalkkioista, hen-
kilöstörahastosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista. 
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8. a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjoh-
tajan ja jäsenten nimet 

 

Ei ole.  

 
b) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjoh-
tajan ja jäsenten palkkioiden määräytymisperusteet sekä tilikauden aikana maksettujen palk-
kioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät määräytymisperusteisesti eriteltynä puheen-
johtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen osalta. 

Ei ole. 

 


