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Tiedot: 
 

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 

tietopalveluiden suora ja välillinen tarjoaminen sekä muun tähän liittyvän toiminnan 

harjoittaminen 

 
3. 31.12.2011 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja tase. 

Konserneista toimitetaan emoyhtiön tuloslaskelma ja tase. Jos yhtiö on laatinut tu-
loslaskelmasta erillisen yhteenvedon, myös se liitetään aineistoon.  
 
Konsernin tuloslaskelma s. 38 
Konsernin tase s. 39 
Emoyhtiön tuloslaskelma s. 96 
Emoyhtiön tase s. 98 

 
http://www.teliasonera.com/Documents/Reports/2011/AnnualReports/ts_ar2011_fi
n.pdf?epslanguage=fi 
 

 
4. Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle – jonka laajuus on ilmoitettava – suun-

natun palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, kuten palkko-
jen ja palkkioiden jakautuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset 
tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvien osien määräytymisestä, osake- ja osake-
perusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläkejärjestelmistä: 

 
Johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi 9 jäsentä.  
 
Palkka- ja palkkioperiaatteet 
 
TeliaSoneran tavoitteena on tarjota sellaisia palkka- ja palkkiotasoja ja muita työ-
suhteen ehtoja, joita edellytetään yhtiön menestyksen jatkumisen edellyttämien 
huipputason johtajien palkkaamiseksi, sitouttamiseksi ja motivoimiseksi. 
 
Palkkojen ja palkkioiden tulee perustua kokonaispalkkioon, joka mahdollistaa 
ylimmän johdon kilpailukykyiset – muttei markkinoiden johtavat – ja kustannuste-
hokkaat palkat ja palkkiot, jotka perustuvat seuraaviin osiin: 

http://www.teliasonera.com/Documents/Reports/2011/AnnualReports/ts_ar2011_fin.pdf?epslanguage=fi
http://www.teliasonera.com/Documents/Reports/2011/AnnualReports/ts_ar2011_fin.pdf?epslanguage=fi
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    Peruspalkka 
    Eläke 
    Muut edut 
 
Palkka- ja palkkiorakenne 
Peruspalkka 
 
Peruspalkan tulee heijastaa johtajan tehtävän vaativuutta ja sen edellyttämää 
osaamista, vastuuta ja liiketoiminnallista panosta. Peruspalkan tulee myös kuvas-
taa työntekijän suoritusta, ja siksi se on yksilökohtainen ja vaihtelee eri henkilöiden 
välillä. 
Muut edut 
 
Eläke-etujen tulee pohjautua määriteltyyn eläkemaksuperusteiseen menetelmään. 
Eläkepalkka on peruspalkka. 
 
Ylimpään johtoon kuuluva henkilö voi olla oikeutettu autoetuun tai vastaavaan 
etuun. 
 
Ylimpään johtoon kuuluvan henkilön irtisanomisaika voi olla korkeintaan kuusi 
kuukautta henkilön itsensä irtisanoutuessa ja 12 kuukautta työnantajan irtisanoes-
sa henkilön (toimitusjohtajan tapauksessa kuusi kuukautta). Jos yhtiö irtisanoo 
työsuhteen, voi henkilö olla oikeutettu saamaan korkeintaan 12 kuukauden (toimi-
tusjohtajan tapauksessa 24 kuukauden) erorahan. Erorahaa maksetaan kuukausit-
tain peruspalkkaa vastaavissa erissä. Eroraha ei toimi lomarahan tai eläke-etujen 
laskentaperusteena, ja sen määrä pienenee, jos henkilöllä on uusi työsuhde tai 
hän hoitaa omaa liiketoimintaansa. 
 
Ylimpään johtoon kuuluva henkilö voi kuulua terveydenhuoltosäännösten, matka-
vakuutuksen yms. piiriin paikallisen työmarkkinakäytännön mukaan 
 
Hallitus voi sallia yksilökohtaisesti pieniä poikkeuksia yllä olevista periaatteista. 
 
Vuoden 2010 yhtiökokous päätti poistaa ylimmältä johdolta muuttuvat palkan osat. 
Johtuen muuttuvien palkanosien puuttumisesta konsernin johtoryhmän jäsenille 
maksetaan kiinteä vuosikorvaus suuruudeltaan 30 prosenttia peruspalkasta Kor-
vauksen maksaminen lopetetaan, jos ja kun lyhytkestoinen muuttuvaan pal-
kanosaan perustuva järjestelmä otetaan käyttöön. Pitkäkestoisen järjestelmän 
muuttuvan palkanosaan perustuvan järjestelmän puuttuessa varatoimitusjohtajalle 
ja eräälle toiselle konsernin johtoryhmän jäsenelle maksetaan kiinteä vuosikorva-
us. Korvauksen maksaminen lopetetaan, jos ja kun pitkäkestoinen muuttuvaan 
palkanosaan perustuva järjestelmä otetaan käyttöön.  Toimitusjohtajalla ja muulla 
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ylimmällä johdolla ei ole osake- ja osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä. Toimi-
tusjohtajalla ja muulla ylimmällä johdolla on lisäeläkejärjestelmä. 

 
5. a) Toimitusjohtajan nimi: Lars Nyberg 

b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä luon-
taisetuudet (auto, asunto, ym.) määräytymisperusteineen 
 

 
 
c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonuk-
set, ym.) eriteltyinä 
 
Ei saatavilla. 
 
d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin palkitseminen raha-
na, osakkeina tai muuna osakeperusteisena etuutena 
 
Ei pitkän aikavälin palkitsemista.  
 
e) Valtion kokonaan omistamien yhtiöiden tulee julkistaa myös tiedot siitä, millä ta-
voin jo päättyneet palkitsemisohjelmat ovat toteutuneet, kun hallitus on tehnyt niitä 
koskevat päätökset. Euromääräiset palkkiot julkistetaan tältäkin osin edelleen 
maksuperusteisesti palkkion maksua seuraavana keväänä raportoinnin yhteydes-
sä. 
 
Ei kokonaan valtion omistama yhtiö.  
 
f) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat koko-
naissummana ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat 
osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet eriteltyinä 
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.  
Ei osakkeita ja osakeperusteisia oikeuksia. 
 
g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkees-
tä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset 
 

 
Eläkekulut vuonna 2011 8 930 360 milj. kruunua 
 
h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia ir-
tisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. 
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6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 
 
Anders Narvinger, puheenjohtaja 
Timo Peltola, varapuheenjohtaja 
Maija-Liisa Friman 
Ingrid Jonasson Blank 
Lars Renström 
Jon Risfelt 
Per-Arne Sandström 
Olli-Pekka Kallasvuo 
Stefan Carlsson (henkilöstön edustaja) 
Agneta Ahlström (henkilöstön edustaja) 
Magnus Brattström (henkilöstön edustaja) 
 
Hallituksen kokouksissa on lisäksi läsnä yksi suomalainen henkilöstön edustaja il-
man äänivaltaa. 

 
 

b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkki-
oiden määräytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tilikauden aikana 
maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät 
 
 
c) Jos kohdassa 6 a mainittu henkilö on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön (executive 
chairman; executive director) tai toimii yhtiön neuvonantajana, yhtiön on selostet-
tava tästä tehtävästä tilikaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelli-
set etuudet eriteltyinä. 
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7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalk-
kioista, henkilöstörahastosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista. 

 
8. a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, va-

rapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 
 

Ei ole. 
 
b) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, va-
rapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden määräytymisperusteet sekä tilikauden 
aikana maksettujen palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät. 

 

                 Ei ole. 
 


