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Palkitsemistiedot_Yle 2012

3.5.2013

Tiedot:

1. a) Yhtiön nimi
Yleisradio Oy

b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus

99,98 %

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan harjoittaminen

3. 31.12.2012 päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase.

Ks. Adobe Document

Yleisradio
tuloslaskelma ja tase 2012.pdf

4. Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle suunnatun
palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys,
kuten palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kiinteään ja
muuttuvaan osaan, sekä keskeiset tiedot palkan ja palkkioiden
muuttuvien osien määräytymisestä, osake- ja osakeperusteisista
palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläkejärjestelmistä.

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2012
Kivinen Lauri Toimitusjohtaja
Silvo Ismo Johtaja, Julkaisut
Jääskeläinen Atte Johtaja, Uutis- ja ajankohtaistoiminta
Björkesten af Marit Direktör, Svenska Yle
Yli-Äyhö Johtaja, Tuotannot
Vilen Ville Petteri Johtaja, Luovat Sisällöt
Hyvärinen Reija Viestintäjohtaja
Ohls Gunilla Strategiajohtaja
Olmo Katri Lakiasioiden johtaja
Nummi-Aho Päivi Markkinointijohtaja
Westerberg Katri Talousjohtaja
Laiho Jorma Teknologiajohtaja (30.9.2012 asti)
Ojala-Walker Liisa Henkilöstöjohtaja
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Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet, ovat
tuloskorttijärjestelmän piirissä. Hallitus päättää vuosittain
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä järjestelmän ja
siihen liittyvän palkkiomallin. Nykyinen järjestelmä on vuosittain
päätettävä tuloskortti, jossa on neljä tavoitealuetta.
Järjestelmän tuottama maksimipalkkio on kuluvana vuonna 1,9
kk:n palkka eli noin 15 % vuosipalkasta. Vuonna 2012
maksimipalkkio oli 3 kk:n palkka.

Hallitus päättää erikseen kunakin vuonna mahdollistaako yhtiön
liiketulos palkkioiden maksamisen.

Toimitusjohtajan ja muun johdon eläkkeet määräytyvät
Yleisradion Eläkesäätiön sääntöjen mukaisesti. Tällöin heillä,
jotka ovat tulleet palvelukseen ennen vuotta 1992, on oikeus A-
osaston mukaiseen lisäeläkkeeseen, mikä tarkoittaa 63 vuoden
eläkeikää ja 30 palveluvuoden jälkeen yhteensä 66 %:n
kertymää. Muut johtajat ovat yleisen työeläkejärjestelmän
piirissä.

5. a) Toimitusjohtajan nimi
Lauri Kivinen

b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu

1. Palkka: 368 998,96

2. Vuosibonukset: 35 490 €

3. Muut etuudet:

Puhelinetu 240,00€

c) Muut etuudet

Ei ole

d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin
palkitseminen

Ei ole

e) Päättyneet palkitsemisohjelmat
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Hallitus on tehnyt päätöksen vuoden 2012 tulosten perusteella
maksettavista tulospalkkioista. Johdon palkkiot olivat keskimäärin 47
% maksimista (3 kk:n palkasta) eli noin 11 % vuosipalkasta.

f) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle
maksetut palkat kokonaissummana ja muut etuudet
kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat osakkeet ja
osakeperusteiset oikeudet

1. Muulle johdolle maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä

1.558 646,67 euroa

2. Palkkioksi saatuja osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia
ei ollut

g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet
sekä lisäeläkkeestä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset

Toimitusjohtaja on yleisen TEL- järjestelmän piirissä

h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja
muita mahdollisia irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia
koskevat ehdot.

Molemmat sopimuksen osapuolet ovat oikeutettuja
irtisanomaan sopimuksen ilman erityistä perustetta.
Irtisanomisaika on molemmilla osapuolilla kolme kuukautta.
Sopimuksen päättyessä Yleisradion suorittamaan
irtisanomiseen, maksetaan toimitusjohtajalle kuuden
kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus. Samoin
maksetaan kuuden kuukauden palkkaa vastaava
erokorvaus, mikäli sopimus päätetään yhteisellä
sopimuksella Yleisradion aloitteesta. Mikäli Yleisradio
purkaa sopimuksen toimitusjohtajasta johtuvasta erittäin
painavasta syystä, ei erokorvausta makseta. (5h-kohdan
tietoa on täydennetty 27.11.2013, sopimukseen ei ole tehty
muutoksia.

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten
nimet
Kari Neilimo, puheenjohtaja
Gunvor Kronman, varapuheenjohtaja
Laura Kolbe
Juhani Pekkala
Tuomo Raasio
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Kirsi-Marja Laitinen
Henkilöstön edustaja: Raino Hurme

b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten
palkkojen ja palkkioiden määräytymisperusteet
(yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tilikauden aikana maksettujen
palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät

Hallintoneuvoston päätös 11.12.2012 hallituksen palkkioiksi:

puheenjohtaja 25 000 euroa
varapuheenjohtaja 19 000 euroa
jäsen 15 000 euroa

Hallitukselle ei makseta erillistä kokouspalkkiota.

Maksetut palkkiot yhteensä: 103.995,96

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja
tuloksellisuuspalkkioista, henkilöstörahastosta sekä mahdollisista
muista palkitsemismekanismeista

Koko henkilöstö kuuluu joko etukäteen asetettujen tavoitteiden
saavuttamiseen liittyvän palkitsemisjärjestelmän piiriin (tuloskortti tai
tiimikortti) ja poikkeuksellisen hyviin työsuorituksiin reagoivan
erityispalkkiojärjestelmän piiriin.

1. Tuloskorttijärjestelmä

Järjestelmää sovelletaan johtajiin ja sellaisissa
päällikkötehtävissä toimiviin, jotka tuloksellaan vaikuttavat
merkittävästi yksikön tulokseen ja joissa konkreettisten
tulostavoitteiden asettaminen etukäteen on mielekästä.
Tavoitteet asetetaan kalenterivuodeksi.

Palkkion maksimisuuruus on nykyjärjestelmässä 1
kuukauden palkkaa vastaava palkkio (noin 8 %)
vuosipalkasta.

2. Tiimikorttijärjestelmä

Järjestelmän piiriin voi päästä mikä tahansa tiimi, mutta
sinne pitää koko tiimin haluta. Järjestelmään liittyminen on
siten vapaaehtoista. Tulostavoitteita on kaikkiaan neljä ja
maksimipalkkio on kaikille tiimin jäsenille sama, 1 200 €.

3. Erityispalkkio
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Järjestelmän piiriin kuuluvat kaikki yhtiön työntekijät.
Palkitseminen perustuu jälkikäteisarviointiin.
Erityispalkkion saamisen edellytyksenä on poikkeuksellisen
merkittävä suoritus. Palkkio on korkeintaan puolen
kuukausipalkan suuruinen.

8. a) Hallintoneuvoston jäsenten nimet

Ilkka Kantola, puheenjohtaja
Pekka Ravi, varapuheenjohtaja
Mikko Alatalo
Maarit Feldt-Ranta
Tarja Filatov
Pekka Haavisto
Leena Harkimo
Kalle Jokinen
Kimmo Kivelä
Katri Komi
Mika Lintilä
Päivi Lipponen
Silvia Modig
Tapani Mäkinen
Jaana Pelkonen
Jouko Skinnari
Maria Tolppanen
Reijo Tossavainen
Mirja Vehkaperä
Pertti Virtanen
Ulla-Maj Wideroos

b) Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot

Kuukausipalkkiot:
Hallintoneuvoston puheenjohtaja 370 €
Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 265 €
Hallintoneuvoston jäsen 205 €

Kokouspalkkio 85 €
Palkkiot maksetaan kerran vuodessa joulukuussa.

Maksetut palkkiot yhteensä: 39 675,00 €
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Yleisradio Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.5.2012 päätettiin palkkioista
seuraavasti:

Yleisradion hallintoneuvoston palkkiojärjestelmä päätettiin muuttaa
kokouspalkkioperusteiseksi. Päätöksen pohjana on valtioneuvoston kanslian
suosituksen mukainen erityistehtäväyhtiössä suositettu palkkion määrä.
Kokouspalkkioiksi päätettiin 950 euroa puheenjohtajalle, 750 euroa
varapuheenjohtajalle ja 650 euroa jäsenelle kokoukselta.

Työvaliokunnan kokouspalkkioksi päätettiin 800 euroa puheenjohtajalle, 600
euroa varapuheenjohtajalle ja 500 euroa jäsenelle kokoukselta.

Vuonna 2012 maksetut palkkiot yhteensä:

€

Alatalo Mikko 3710

Feldt-Ranta Maarit 3060

Filatov Tarja 4360

Haavisto Pekka 3710

Harkimo Leena 4445

Jokinen Kalle 4445

Kantola Ilkka 8370

Kivelä Kimmo 4445

Komi Katri 2495

Lintilä Mika 3645

Lipponen Päivi 4445

Modig  Silvia 2410

Mäkinen Tapani 3145

Pelkonen Jaana 3795

Ravi Pekka 6445

Skinnari Jouko 3145

Tolppanen Maria 3145

Tossavainen Reijo 4295

Vehkaperä Mirja 4445

Wideroos Ulla-Maj 4145

Virtanen Pertti 4445


