VASTUUTA
MEISTÄ
KAIKISTA

TURVALLISEN VERKON PUOLESTA
Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen nettiin. Pyrimme estämään lasten
seksuaalista riistoa ja kaltoinkohtelua esittävän aineiston leviämisen verkossa. Me telialaiset teemme jatkuvaa yhteistyötä Pelastakaa Lapset ry:n ja
keskusrikospoliisin kanssa. Poistamme laittomia sivustoja, asetamme sivustoille suodattimia ja ilmoitamme poliisille kaikista arveluttavista osoitteista.
Haastamme kaikki ilmoittamaan laittomaksi epäilemästään verkko
sisällöstä tai -toiminnasta poliisille tai Nettivihje.fi:hin. Lapset ja nuoret
ansaitsevat turvallisen verkon.

”

Nettivihje.fi on
Pelastakaa Lapset
ry:n vihjepalvelu,
jossa voit ilmoittaa
laittomaksi
epäilemästäsi
verkkosisällöstä
tai –toiminnasta.

telia.fi/yritysvastuu

VASTUULLISTA DIGITALISAATIOTA
SUOMEA JA SUOMALAISIA
VARTEN
Telian tuotteet ja palvelut vaikuttavat koko yhteiskuntaan. Siksi kannamme
vastuumme niin ihmisistä, taloudesta kuin ympäristöstäkin.

INVESTOINNIT

Investoimme joka vuosi
suomalaisiin yhteyksiin
noin

200 M€

TYÖLLISTÄMME
3 300 ihmistä
ja välillisesti
tuhansia muita.
AVAAMME 2018
Euroopan nykyaikai
simman datakeskuksen Helsinkiin.

PÄÄSTÖSÄÄSTÖT

YHTEYDET

Käytämme vain uusiutuvaa sähköä
tuotannossamme. Tällä säästämme
CO2 -päästöjä 70 000 tonnia vuodessa.
Tämä vastaa yli 11 000 matkaa maailman 
ympäri henkilöautolla.

Huolehdimme hyvistä
yhteyksistä, jotta yhteiskunnan ja yritysten palvelut
rullaavat siellä missä sinäkin liikut.

70 000 T

telia.fi/yritysvastuu

”

Sanotaan hyvästi
kaatopaikoille kierrätämme ja
hyödynnämme
jo 99,99%
jätteistämme.
Eija Pitkänen
Yritysvastuujohtaja,
Telia Finland

telia.fi/yritysvastuu

YKSI VIHREÄ LIITTYMÄ, KIITOS
Etsimme uusia ratkaisuja oman ja asiakkaidemme ympäristöjalanjäljen
pienentämiseen. Mitä enemmän asiakkaamme esimerkiksi käyttävät
mobiilidataa, sitä tärkeämpää on, että siihen ostamamme sähkö on
peräisin uusiutuvista energialähteistä. Teemme yhteistyötä suomalaisten
edelläkävijäyritysten kanssa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi Climate
Leadership Coalitionissa.
Tiesithän, että me Telialla käytämme uusiutuvaa sähköä ja kierrätäm
me ja hyödynnämme jätteemme? Kun valitset liittymämme, voit olla
varma, että sen ympäristövaikutukset on minimoitu.

PAIKOILLANNE, VALMIINA, NYT
EU:n tietosuoja-asetus päivittää henkilötietojen hallinnan. Se vahvistaa
meidän jokaisen oikeuksia määrätä itseämme koskevien tietojen käsittelyä
ja saada tietoa niiden käsittelystä.
Olemme jo pitkään valmistautuneet toukokuussa 2018 voimaan tulevaan
asetukseen. Perustimme uuden tietosuojatiimin, jonka Privacy Championit
varmistavat, että tietosi ovat jatkossakin turvassa kanssamme.
Nyt voit surffailla ja shoppailla netissä vailla huolia!

”

Uusi tietosuoja
tiimimme huolehtii
yksityisyydestäsi.
Outi Setälä,
Privacy Champion
ja Susanna Koskinen
Privacy Officer,
Telia Finland

PIENEMMÄN
YMPÄRISTÖ
JALANJÄLJEN
PUOLESTA
Telia on ainoa valtakunnallinen operaattori, jolla on sertifioitu
ympäristöhallintajärjestelmä ISO14001 sekä energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+. Olemme lisäksi mukana Motivan ja Energiaviraston energiatehokkuussopimuksissa, ja raportoimme energiatehokkuustoimistamme.
telia.fi/yritysvastuu

