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SINUN TARINASI
Vuonna 2011 tapahtui paljon. 

Historiallisissa eduskuntavaaleissa valtasuhteet muuttuivat ja Suomi sai kuuden 
puolueen hallituksen. 

Kuukautta myöhemmin kiekko-Leijonat ilmaveivasivat jääkiekon maailmanmes-
taruuden kotiin. Kuudentoista vuoden tauon jälkeen päästiin taas torille hurraa-
maan. Tunteita nostattivat myös Britannian kuninkaalliset häät, jotka pysäytti-
vät ihmiset televisioiden ääreen.

Uutisissa kerrottiin koko maailmaa koskettaneista tragedioista Norjassa ja Japa-
nissa. Talouskriisi jylläsi Kreikassa.

Onnellisempia säveliä kuultiin Helsingin Töölönlahdelta, kun kauan odotetun 
Musiikkitalon avajaisissa kajahti Sibeliuksen Finlandia. 

Loppuvuosi keskityttiin jännittämään presidentinvaalien tuloksia, kun kaksi kaut-
ta maata johtanut Tarja Halonen emännöi Linnan juhlia viimeisen kerran. 

Ympäri vuoden ihmisiä puhuttivat sään ääri-ilmiöt: runsas lumi, helle ja myrskyt.

Koskettavia tapahtumia, joita jokainen suomalainen on voinut seurata Yleisradion 
kanavilta. Se on meidän tehtävämme: välittää tietoa ja tunnelmia. Kertoa ihmis-
ten kokoisia tarinoita. Olla merkityksellinen juuri sinulle, joka päivä. 

Käsissäsi on uudistunut Ylen vuosikertomus. Kuvaamme siinä välähdyksiä ja lukuja menneestä vuodes-
ta. Vuosikertomukseen ja nettiin on koottu keskeiset faktat Ylestä. Kerromme mm.:

Tule käymään luonamme Yle yhtiönä -sivustolle. Kerromme siellä kanavien tarjonnasta, yleisö-
suhteesta ja henkilöstöstä enemmän kuin näiden kansien välissä.

→ yle.fi/yleisradio
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VISIO 
Yle haluaa olla suomalaisille merkityksellisin ja 

heidän omakseen kokema sähköisen viestinnän
sisällöntuottaja sekä rohkea ja luova 

suunnannäyttäjä journalismissa ja kulttuurissa.

MISSIO
Yle on olemassa, jotta kansanvalta ja suomalainen 

kulttuuri vahvistuvat. Yle on avoimen 
tietoyhteiskunnan rakentaja. Yle tuottaa ja 

tarjoaa luotettavaa tietoa, yhteisiä kokemuksia ja 
suomalaisten elämää rikastuttavia mediasisältöjä.
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JULKINEN PALVELU
Yle on suomalainen julkisen palvelun mediayhtiö. 

Se tarkoittaa sitä, että teemme ohjelmia ja palveluita 
kaikille suomalaisille. Se tarkoittaa myös sitä, että olemme 

kaupallisesti ja poliittisesti riippumaton yhtiö. Tätä tehtävää 
toteutamme vuonna 2011 kirkastetun strategian mukaisesti. 

Vuosi 2011 ja katse tulevaan →
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Yle on Suomen suurin luovan työn yhteisö ja sisältötalo. 
Tuotamme monipuolista, laadukasta ja luotettavaa sisältöä kai-
kille sähköisille kanaville. Olemassaolomme tarkoitus on, että 
Sinä löydät oman tarinasi – ne Ylen sisällöt, jotka palvelevat tar-
vettasi pysyä ajan tasalla, saada tietoa, sivistyä tai viihtyä. 

Strategiassamme olemme kiteyttäneet kolme lupausta. En-
sinnäkin haluamme tavoittaa jokaisen suomalaisen yhä parem-
min. Tämä on tarkoittanut kanavien uudistamista ja muutoksia 
ohjelmatarjonnassa. Lasten, varhaisnuorten ja nuorten aikuisten 
ohjelmia ja palveluja on kehitetty voimakkaasti. Tämä työ jatkuu, 
mutta näkyy jo Yle TV2- ja Yle Puhe -kanavilla. Myös panostuk-
set internetiin kasvavat. Yle Areenan remontti on tekeillä, oppi-
misen palvelua rakennetaan ja Elävä arkisto uudistettiin syksyllä.  

Toiseksi kehitämme, tehostamme ja muutamme toimintata-
poja. Tämä on nopeasti kehittyvällä alalla välttämätöntä, koska 
median käyttö ja teknologiat muuttuvat. Haluamme panostaa 
riittävään määrään raskasta tuotantoa, esimerkiksi kotimaiseen 
draamaan. Samalla olemme luoneet kevyitä tuotantomuoto-
ja päivittäis- ja viikoittaisohjelmiin. Uudistamme uutistuotan-
toa ja -studioita sekä päivitämme kalustoa ja tekemisen tapo-
ja teräväpiirtoaikaan. 

Kolmas lupaus liittyy taloudenpitoon, sillä Ylen taloutta on 

SINUN 
TARINASI
ON MEILLE
TÄRKEÄ

rasittanut jatkuva tv-maksukertymän lasku. Tähtäämme talou-
den tasapainoon tämän vuoden aikana. Toiminnan ohjausta ke-
hitetään joustavuutta ja nopeaa reagointikykyä tukevaksi. Meillä 
on oltava vuosittain 5–10 miljoonan euron varaus kehittämiseen 
ja uusiin avauksiin. 

Tehostaminen – yhtälailla kuin tarjonnan kehittäminenkin – 
ovat vaatineet yleläisiltä kovaa työtä. Säästäminen on näkynyt 
arjessa, tietotekniikan investoinneissa, esitysoikeuksien ja koti-
maisen sisällön hankinnassa. Mutta se on tuottanut tulosta ja 
olemme lähellä taloudellista tasapainoa. 

Kolme lupaustamme piirsivät vuodelle 2011 määrätietoisen 
kehittämisen kaaren. Toinen viime vuotta kuvaava kaari liittyy 
ratkaisuihin Ylen asemasta ja rahoituksesta. 

Periaatepäätös Ylen rahoituksesta, tehtävästä ja valvonnasta 
syntyi aivan vuoden lopulla. Se luo toteutuessaan vakautta Ylen 
toimintaan ja talouteen. Päätöstä odotettiin pitkään, se syntyi 
parlamentaarisessa prosessissa ja sai kaikkien eduskuntaryhmi-
en tuen. Yhteiskunnalla on vahva tahto taata julkisen palvelun 
median tulevaisuus Suomessa. 

Valtaosalle suomalaisista uusi Yle-vero merkitsee maksun ale-
nemista, yksin elävillä se puolittuu. Keskeistä meille on se, että 
ensi vuodesta alkaen käytännössä kaikki suomalaiset osallistuvat 

LAURI KIVINEN, toimitusjohtaja
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Ylen toiminnan rahoitukseen. Tämä tarkoittaa vahvaa ja velvoit-
tavaa sidettä yleisöömme. Meidän on tavoitettava ja palveltava 
kaikkia suomalaisia ja kuunneltava heitä entistä tarkemmin. Tä-
män tehtävän hoidamme mieluusti.

Kuunteluun aiomme kehittää uusia tapoja. Avaamme keskus-
telua julkisen palvelun mediasta ja Ylen tehtävästä ja haluamme 

Julkisen palvelun tehtävä on määritelty Yle-laissa. Tehtävä on 
laaja ja Ylellä on merkittävä kulttuurinen vastuu. Se tarkoittaa 
mm. seuraavia asioita: 

 Yle mahdollistaa tiedollisen tasa-arvon: luotettava ja runsas 
uutis-, ajankohtais- ja asiaohjelmisto sekä sivistyksen, tie-
teen ja oppimisen tarjonta.

 Yle mahdollistaa alueellisen ja yhteisöllisen näkyvyyden ja 
osallisuuden: koko maan kattava alueverkosto.

 Yle on kotimaisen draaman, dokumenttien, elokuvan ja mu-
siikin vahva tekijä ja välittäjä. Ylen arkistojen kautta avautuu 
näkymä historiaan.

 Yle huolehtii vähemmistö- ja erityisryhmien mediapalveluis-
ta ja tuottaa ainoana Suomessa kotimaisia lastenohjelmia.

 Yle takaa suomalaisten sisältöjen elinvoiman: Yle tekee yli 
70 % kotimaisista tv-ohjelmista ja 90 % toimitetuista radio-

JULKINEN PALVELU ON 
KULTTUURISTA VASTUUTA

Takaamme laadukkaita mediapalveluita 
niillekin, jotka kaupallinen ja 

kansainvälistyvä media unohtaa.  

kuulla, mistä Sinun tarinasi rakentuu. Yle on kaikkien suomalais-
ten yhteinen asia. Takaamme laadukkaita mediapalveluita niil-
lekin, jotka kaupallinen ja kansainvälistyvä media unohtaa. Sitä 
tarkoittaa julkinen palvelu. 

Me haluamme tehdä Ylestä maailman parhaan julkisen palve-
lun mediayhtiön – Sinulle ja kaikille suomalaisille! 

ohjelmista ja runsaasti merkittävää tarjontaa internetiin. 
Ohjelmatarjonnan kustannuksista 88 % käytetään kotimai-
seen sisältöön. 

 Yle on alan luovan talouden moottori: yli 50 miljoonaa eu-
roa Ylen tuloista menee vuosittain suoraan alan tekijöille ja 
tuotantoyhtiöille palkkioina.

 Yle on media-alan ja -teknologian kehittäjä: digitalisointi on 
lisännyt kanavatarjontaa ja Areena on netti-tv:n ja -radion 
uranuurtaja. 

Julkisen palvelun yleisradiot ovat edelleenkin merkittäviä 
sähköisen median tekijöitä ja yhteiskunnallisen keskus-
telun ja kulttuurin kulmakiviä monissa maissa, niin myös 
meillä Suomessa. Yle-laki uudistetaan kevään 2012 aikana. 
Uudistuksessa Ylen julkisen palvelun tehtävä halutaan säi-
lyttää laajana.

→ yle.fi /yleisradio
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Yleä ohjaa vahva toiminta-ajatus. Yle on olemassa, jotta kan-
sanvalta ja suomalainen kulttuuri vahvistuvat. Lisäksi Yle ha-
luaa olla avoimen tietoyhteiskunnan rakentaja. Visionsa mu-
kaisesti Yle pyrkii myös olemaan suomalaisille merkityksellisin 
sähköisen viestinnän sisällöntuottaja sekä rohkea ja luova jour-
nalismin ja kulttuurin suunnannäyttäjä. Kaikki nämä tavoitteet 
ovat upeita. Ne ovat myös haastavia ja niiden tulee ohjata Ylen 
toimintaa.

Yle onkin onnistunut varsin hyvin modernisoimaan tehtä-
vänsä julkisen palvelun mediayhtiönä. Yleisösuhde sekä radios-
sa että televisiossa on hyvä ja netti-tv:n ja -radion kehittäjinä 
olemme edelläkävijöitä. Ylen erityinen haaste on tavoittaa nuo-
ret ja nuoret aikuiset nykyistä paremmin. Tämä pyrkimys on kir-
jattu Ylen strategiaan, ja se on ohjannut ohjelmistojen kehittä-
mistä vuoden 2011 aikana. Toki Yle haluaa palvella erinomaisesti 
myös niitä yleisöjä, jotka jo nyt tavoitamme hyvin. 

Kaikki suomalaiset ovat Ylen asiakkaita. Suomalaisuus muut-
tuu ja suomalaiset ovat monenlaisia ja keskenään erilaisia. Jot-
kut innostuvat urheilusta, toiset seuraavat ajankohtaisohjelmia 
ja monet ovat kiinnostuneita kulttuurista. 

Vielä nyt enemmistö suomalaisista seuraa Ylen ohjelmia pe-
rinteisten radio- ja tv-kanavien kautta, mutta yhä useampi va-

VAHVA 
AJATUS – 
SELKEÄ
STRATEGIA

litsee internetin tai mobiililaitteen Ylen sisältöjen katseluun tai 
kuunteluun. Ylen on vastattava kaikkien suomalaisten media-
tarpeisiin sekä sisältöjen että median käytön osalta. 

Myös tulevina vuosina asiakaslähtöinen sisällöntuotanto, 
korkeatasoinen journalismi sekä monikanavaisuus jakelussa 
ovat Ylen menestystekijöitä. Osaava johto ja henkilöstö, jolla 
on halua ja kykyä uudistua ja toimia innovatiivisesti ja tehok-
kaasti, tekee menestyksen. Julkisen palvelun arvot ovat kaiken 
kivijalka. Ne lupaavat, että Yle on suomalaisille luotettu ja lä-
heinen arjen kumppani.

Ylen johtamista ja jokapäiväistä toimintaa ovat viime vuosien 
ajan ohjanneet yhtiön hallituksen hyväksymät ja hallintoneu-
voston vahvistamat strategiset linjaukset. Linjaukset perustu-
vat Yle-lakiin. Strategiassa lähdetään siitä, että Yleä kehitetään 
julkisen palvelun radio- ja tv-toiminnan ykkösyrityksenä ja suo-
malaisena kulttuuri-instituutiona.

Yle on julkisen radio- ja televisiotoiminnan sisällöntuottaja-
na hyvässä iskussa. Strategiset linjauksemme ovat selkeät ja ky-
kenemme toteuttamaan ne. Tulevina vuosina Yle on nykyistä 
vahvempi ja entistäkin parempi sähköisen viestinnän sisällön-
tuottaja, joka tavoittaa kaikki suomalaiset. Me haluamme to-
teuttaa visiomme.

KARI NEILIMO, hallituksen puheenjohtaja
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YLEN STRATEGIAN YDIN

EROTTUVUUS
Ylen toiminta ja sisällöt erottuvat julkisen palvelun arvoihin pe-
rustuvalla otteellaan. Yle on suomalaisen kulttuurin, kotimais-
ten kielten ja kansalaisyhteiskunnan elinvoiman turvaaja. Yle 
haluaa huolehtia erityisryhmistä hyvin ja edistää palveluillaan 
kansalaisten yhdenvertaisuutta median käyttäjinä.

Ylen strategia → yle.fi/yleisradio 

ASIAKASLÄHTÖISYYS
Ylen sisältötuotanto ja palvelutarjonta perustuvat asiakasläh-
töisyyteen. Yle tuntee suomalaiset ja rakentaa yhdessä heidän 
kanssaan odotukset täyttävää sekä uutta luovaa mediasisältöä. 
Yle on suomalaisen luovuuden näyttämö ja aikaansaaja. Ylen 
tarjontaa ja siinä tehtäviä muutoksia arvioidaan jatkuvasti sen 
kansalaisille, yhteiskunnalle ja kulttuurille tuottaman kokonais-
arvon näkökulmasta.

AVOIMUUS
Yle toimii sekä sisäisesti että ulospäin avoimesti, on keskustele-
va ja perustaa tuotekehityksensä vuorovaikutukseen suomalais-
ten kanssa. Yle parantaa kykyään luoda sisältöjä ennakoiden asi-
akkuusodotuksia nopeastikin muuttuvassa käyttöympäristössä. 
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MEDIAN TRENDIT
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OMISTUSSUHTEET: MTV3 Media → Bonnier Ab / Nelonen Media → Sanoma Media Finland / 
SBS Media → ProSiebenSat1 -konserni / Metroradio Finland Oy → Communicorp. Group Ltd / 
NRJ Finland Oy → NRJ International 
LÄHTEET: TV-mittaritutkimus, KRT → Finnpanel Oy / TNS Metrix → TNS Gallup

* Eurosport, SuomiTV/FOX, MusicTV, Discovery jne.
** Paikallisradioita ja muita kuin FM-radioita, esim. MetroFM, Radio Helsinki, Rondo Classic jne.
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YLEN VUOSI LYHYESTI

VAALIOHJELMIEN KATSOJAMÄÄRÄ TUPLAANTUI
Eduskuntavaalien ennakko-ohjelmat keräsivät puolet enemmän 
katsojia kuin vuonna 2007. Suurta vaalikeskustelua katsoi par-
haimmillaan lähes miljoona ihmistä, ja se tavoitti myös nuoret 
aiempaa paremmin. Uudistettua tulosiltaa seurasi ennätyksel-
liset 1,9 miljoonaa katsojaa.  

TERÄVÄPIIRTOLÄHETYKSET ALKOIVAT
Teräväpiirtokanava Yle HD aloitti lähetykset toukokuussa. Yle 
TV1:n ja Yle TV2:n ohjelmista koostuvalla kanavalla nähtiin 
muun muassa Euroviisujen finaali ja jääkiekon MM-kisojen fi-
naali. Ylen oma draamatuotanto on nykyisin kokonaisuudes-
saan teräväpiirtotuotantoa.

YLE.FI:SSÄ OLI TUNGOSTA 
Ylen internetsivut keräsivät yhden viikon aikana kävijöitä yli 
2,2 miljoonalta eri selaimelta. Uuteen ennätykseen siivitti-
vät Eurovision laulukilpailut ja jääkiekon MM-kisat. Samalla 
Mikael Granlundin ilmaveivi pomppasi vuorokaudessa vuoden 
2011 katsotuimmaksi klipiksi Yle Areenassa.

YLE ISÄNNÖI EBU:N HUIPPUKOKOUSTA
Euroopan yleisradioliiton EBU:n korkein päättävä kokous järjes-
tettiin Helsingissä kesäkuun lopussa. Keskeisin teema oli julki-
sen palvelun asema muuttuvassa ja globalisoituvassa media-
maailmassa. Paikalla olivat julkisen palvelun yhtiöiden ylimmät 
johtajat yli viidestäkymmenestä maasta.

1926 
Yleisradio perustetaan 

1927 
Radion sinfoniaorkesteri RSO perustetaan 

1945 
Kuuntelulupien määrä kasvaa,   
500 000. lupa lunastetaan 

1958 
Säännölliset tv-lähetykset alkavat 

1969
Värilähetykset alkavat 

1975 
Ensimmäiset maakuntaradiot Ylen aikainen ja 
Radio Mellannyland aloittavat 

1981 
Tekstitelevisio aloittaa 

2011

ALKUVUOSI

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980

POHJOISMAINEN TV-YHTEISTYÖ KASVOI
Pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden ohjelmavaihto on kasvanut 
parina viime vuonna reilulla kolmanneksella. Tämä näkyy pää-
asiassa Yle Fem -kanavalla laatudraamoina ja -sarjoina. Kanavan 
ohjelmistosta yli 30 prosenttia on vaihto-ohjelmistoa.   
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RSO MUUTTI MUSIIKKITALOON JA KOTIKONEILLE
Radion sinfoniaorkesteri vaihtoi kotikonserttisalinsa 
Musiikkitaloon heti sen avauduttua elokuun lopussa. Samalla 
Yle aloitti konserttien suorat internetstriimaukset konserttisa-
lista kaikkien kansalaisten kotisohville.  

TOHLOPPIIN REMONTOIDAAN HD-KESKUS
Tampereen Tohloppiin rakennetaan fiktioon keskittyvä terävä-
piirto- eli HD-tuotannon keskus. Mittava studiouudistus käyn-
nistetään keväällä 2012. Sen jälkeen kaikki ohjelmat Tohlopissa 
tuotetaan teräväpiirtona. Toimitila- ja työympäristöstrategian-
sa mukaisesti Yle pyrkii vähentämään toimitilojaan 40 prosen-
tilla vuoteen 2016 mennessä.  

YLE FST5 JA SVT WORLD JAKAVAT KANAVAPAIKAN
Aiemmin maksullisen kanavan SVT Worldin ohjelmaa on voinut 
seurata Yle FST5:stä* syyskuun alusta lähtien. Kanavapaikalla 
viisi pyörii ohjelmaa nyt noin 20 tuntia vuorokaudessa ja poh-
joismainen ohjelmatarjonta tuplaantui.
*5.3.2012 alkaen Yle Fem

YLE AREENA UUDISTUU
Suomen arvostetuimmasta verkkomediasta, Yle Areenasta, teh-
dään entistä käyttäjäystävällisempi. Ohjelmien luokittelua sel-
keytetään ja kuvanlaatua parannetaan. Kehitysversio on jo käy-
tössä, ja varsinainen sivusto avataan vuoden 2012 aikana.

KOLMET SEURAAVAT OLYMPIALAISET YLELTÄ
Yle on hankkinut olympiakisojen mediaoikeudet vuoden 2012 
ja 2016 kesäolympialaisiin ja vuoden 2014 talviolympialaisiin. 
Lontoon 2012 kisoista on luvassa 450 tuntia tv-ohjelmaa, liki 
200 tuntia radiolähetyksiä ja runsaasti tarjontaa netissä.

YLE PUHEESTA TULI VALTAKUNNALLINEN KANAVA
Yle Puhe on kuulunut kautta maan vuoden 2012 alusta. Maan 
ainoa puheradio suunnattiin ruuhkavuosiaan eläville ihmisil-
le. Samalla tapahtumaurheilulähetykset siirtyivät kanavalle Yle 
Radio Suomesta.

RADIOTA KUUNNELTIIN ENNÄTYKSELLISEN PALJON
Yle jatkoi kuuntelun kärjessä, kun sen radiokanavien kuunte-
luosuus pysyi edelleen 53 prosentissa. Eniten kuunneltiin Yle 
Radio Suomea. 

1994 
Laki Yleisradio Oy:stä  
astuu voimaan 

1999
Ylen jakelutekniikasta  
tulee Digita Oy 

2000 
Tv-maksujen määrä nousee  
yli kahden miljoonan 

2001
Digitaalinen televisio aloittaa 

2004
Alueelliset tv-lähetykset 
kattavat koko maan 

2006
Yle täyttää 80 vuotta 

2007
Suomi siirtyy 
digitaaliseen televisioaikaan 

2011
Yle aloittaa 
HD-lähetykset

2012

1990 2000 2010

2011

LOPPUVUOSI
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VASTUULLINEN YLE
Koko toimintamme rahoitetaan tv-maksulla, jonka tuotto 
käytetään ohjelmien ja palveluiden tekemiseen. Jokainen 
suomalainen on omistajamme ja asiakkaamme. Jokaisella 

on oikeus tietää, mihin ja miten varat käytämme. 
Uuden rahoitusmallin Yle saa vuonna 2013.

→
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TALOUS

22 EUROLLA 
KUUKAUDESSA

TV
60 elokuvaa

90 musiikkiohjelmaa

87 tuntia kulttuuriohjelmia

150 tuntia lastenohjelmia

400 tuntia uutisia

RADIO
7 500 tuntia radio-ohjelmien 

ensilähetyksiä

3 800 tuntia musiikkia 

= 15 000 eri musiikkiteosta

NETTI
Uutispalvelu ympäri vuorokauden
12 000 videota ja 21 000 audiota 

Yle Areenassa ja Yle Elävässä 
arkistossa

yle.fi:ssä hyötyä ja huvia sekä 
1,5 miljoonaa kävijäkaveria

YLEN KUSTANNUSRAKENNE V. 2011
Yht. 434 milj. euroa (muutos -13 milj. euroa)

�  TV 

�  Radio 

�  Internet 

�  Ohjelmatoiminnan tuki*

�  Jakelu 

�  Teknologia ja infra

�  Yhteiset toiminnot**

*  Tuotanto, ohjelmistokeskus, arkisto-, medianhallinta- ja tietopalvelut,  
yhteistuotannot,  kv-hankinta, kääntäminen ja versiointi 
** HR, talous, strategia, lakiasiat, viestintä, turvallisuus 

SISÄLTÖALUEIDEN OSUUDET KUSTANNUKSISTA
V. 2011

17

14

24

11
34

� Uutiset ja ajankohtaiset 
(2010: 31 %)

� Kulttuuri  (2010: 22 %)

� Viihde  (2010: 18 %)

� Asia (2010: 13 %)

� Urheilu (2010: 16 %)

%

12

17

15

8
38

5

5

Vuonna 2011 tv-maksu oli 244,90 euroa. Tv-maksutuotot olivat 415,4 milj. euroa, mikä oli 96,1 % Ylen tuotoista.

%
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RAHAA KOTIMAISEEN SISÄLTÖÖN
Ylen ohjelmatarjonnan kustannuksista käytetään 88 % kotimais-
ten sisältöjen tekemiseen. Yle vaalii suomalaista mediakulttuu-
ria tilaamalla 20 prosenttia tv:n kotimaisesta sisällöstä tuo-
tantoyhtiöiltä ja sijoittamalla suomalaiseen luovaan talouteen 
vuosittain noin 50 miljoonaa euroa.

Ohjelmatarjonnan kustannukset jakautuivat eri välineiden kes-
ken seuraavasti: 

televisio → 164 miljoonaa euroa
radio → 65 miljoonaa euroa
internet ja mobiilipalvelut → 21 miljoonaa euroa.

AVAINLUKUJA TALOUDESTA

X 100

2011 2010 2009 2008     2007
TOIMINNAN LAAJUUS (milj. € / %)

Liikevaihto 415,4 398,4 388,0 376,2 375,7
muutos % 4,3 2,7 3,1 0,1 3,3

Liiketoiminnan muut tuotot 17,0 21,7 23,3 21,3 33,3*
muutos % -21,3 -6,9 9,4 -36,0 2,5

Kulut ja poistot 433,9 447,1 414,1 401,3 418,7
muutos % -3,0 8,0 3,2 -4,2 0,5

Taseen loppusumma 312,9 302,3 313,1 312,5 304,6
Bruttoinvestoinnit, aineelliset ja aineettomat 

hyödykkeet
32,7 29,7 31,1 22,4 25,5

% liikevaihdosta 7,9 7,5 8,0 5,9 6,8

KANNATTAVUUS (milj. € / %)
Käyttökate 27,1 -0,7 22,4 20,4 13,7

% liikevaihdosta 6,5 -0,2 5,8 5,4 3,7
Liikevoitto/-tappio -1,4 -27,1 -2,9 -3,8 -9,6

% liikevaihdosta -0,4 -6,8 -0,7 -1,0 -2,6
Tilikauden voitto/tappio -0,3 -26,5 1,9 0,7 -6,4

% liikevaihdosta -0,1 -6,6 0,5 0,2 -1,7

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA
Quick ratio 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6

Omavaraisuusaste % 40,4 41,9 48,9 48,4 49,5
Korollinen vieras pääoma 17,4 13,4 4,5 4,5 4,5

HENKILÖSTÖ
Vakinaisen henkilöstön lukumäärä 31.12. 3 092 3 180 3 307 3 243 3 278

Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä 31.12. 403 475 446 430 477
Henkilöstön lukumäärä yhteensä 3 495 3 655 3 753 3 673 3 755

Palkat 163,7 166,5 162,3 150,9 154,6
Palkkiot 12,8 13,3 13,3 13,8 13,5

Palkat ja palkkiot yhteensä 176,5 179,8 175,6 164,7 168,1

*sisältää toimilupamaksuja
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Kaikki, mitä Ylessä tehdään, tähtää laatuun ja luotettavuuteen. 
Hyvä toimituskulttuuri ja kestävät eettiset periaatteet ovat 
olennainen osa julkisen palvelun ohjelmatyötä ja journalismia. 

Ohjelmatoiminta perustuu Ylen arvoihin – suomalaisuuteen, 
luotettavuuteen, riippumattomuuteen, monipuolisuuteen ja 
ihmisen arvostamiseen. Journalismin lähtökohtia ovat puolu-
eettomuus, totuudenmukaisuus ja monipuolisuus. Näihin pe-
rusperiaatteisiin Yle nojaa, kun pyritään olennaiseen tiedonvä-
litykseen ja vuorovaikutukseen kansalaisten kanssa. 

Ylen ohjelma- ja sisältötuotantoa koskevan eettisen ohjeis-
tuksen uudistustyö käynnistyi vuonna 2011 (aiemmin: OTS eli 
Ylen ohjelmatoiminnan säännöstö). Uusi ohje valmistuu ja ote-
taan käyttöön vuoden 2012 aikana. Tekijät saavat eettisestä oh-
jeesta tukea päivittäisten journalististen valintojen tekemiseen. 
Kaikkien tekijöiden tulee olla tietoisia mm. siitä, millaisia peri-
aatteita tietojen hankinnassa tai haastattelussa noudatetaan ja 
mitkä ovat yksilön oikeudet.

Ylen eettinen säännöstö pohjaa vahvasti alan itsesäätelyn pe-
ruskirjaan eli journalistin ohjeisiin. Ylen säännöstö on kuitenkin 
journalistin ohjeita laajempi ja yksityiskohtaisemmin ohjeistava.

Kaikki talon hyvää toimituskulttuuria ylläpitävät erikoisoh-
jeet nojaavat Ylen eettiseen säännöstöön. Erikoisohjeita ovat 
laaja uutis- ja ajankohtaistoimituksen arvokirja sekä pari vuot-
ta sitten tehty sosiaalisen median ohje. 

Eettisen ohjeen valmistelua pohjustettiin Ylen hyvä tapa 
-hankkeen keskustelukahviloissa, joissa yleläiset pohtivat jour-
nalismia eri välineissä.

VASTAAVAT TOIMITTAJAT V. 2011
Lain mukaan vastaavan toimittajan tehtävänä on muun muassa 
johtaa ja valvoa toimitustyötä sekä päättää ohjelman tai verk-
kojulkaisun sisällöstä ja julkaisemisesta.

Uutis- ja ajankohtaistoiminta
Suomenkieliset uutis-, ajankohtais-, urheilu- ja alueelliset sisäl-
löt (tv, radio, internet, teksti-tv), saamen-, englannin-, venäjän- 
ja viittomakieliset uutis- ja ajankohtaisohjelmat ja -sisällöt.
Uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtaja Atte Jääskeläinen

Svenska Yle
Ruotsinkieliset sisältökokonaisuudet (tv, radio, internet, teksti-tv):
Svenska Ylen johtaja Annika Nyberg Frankenhaeuser

Muiden sisältöjen osalta vastaavat toimittajat
Radio
Radiokanavat, radio-ohjelmat yle.fi-palvelussa ja radiokanavien 
verkkosivut. Radiopäällikkö Marja Keskitalo

Televisio
Tv-kanavat, tv-ohjelmat yle.fi-palvelussa ja tv-kanavien verkkosivut.
Televisiopäällikkö Riitta Pihlajamäki

Yle.fi-palvelu
Yle.fi-palvelun sivustot ja sisällöt, siltä osin kuin vastuuta ei 
edellä ole erikseen määritelty. Internetpäällikkö Jari Lahti

Yleisradio päivitti vastaavien toimittajien tehtäviä johtaja-
valintojen jälkeen 15.3.2012 alkaen.

JOURNALISMI

LAATUA JA 
LUOTETTAVUUTTA

→ yle.fi/yleisradio/organisaatio/vastaavat-toimittajat 
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TEKIJÄNOIKEUDET

Tekijänoikeudet vaikuttavat moniin toimituksellisessa 
työssä tehtäviin valintoihin. Ne säätelevät esimerkik-
si sitä, mitä ohjelmia Yle Areenaan voidaan laittaa ja 
kuinka pitkäksi aikaa.

 Yle pyrkii edistämään monipuolista tekijänoikeus-
politiikkaa, jotta kaikki sisällöt olisivat entistä laajem-
min saatavilla. Yle pyrkii siihen, että

↑
Uudistuneet A-ohjelmat arkisin aina yhdeksältä: 
keskiviikkoisin taloutta ja politiikkaa käsittelevät 

A-studion Heikki Ali-Hokka ja Katri Makkonen.
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Lisää yleisöstä → yle.fi/yleisradio

Ylessä tutkitaan medioita ja niiden käytössä tapahtuvia muu-
toksia, jotta suomalaiset saavat parhaita mahdollisia ohjelmia 
ja palveluja. Miten yleisöt tavoitetaan? Miten kiinnostavina ja 
merkityksellisinä suomalaiset tarjontaa pitävät? Tästä Yle on 
kiinnostunut, tätä tutkitaan säännöllisesti. 

Markkinaosuuksien sijaan Ylen keskeiset strategiset mittarit 
ovat jatkossa tavoittavuus ja kiinnostavuus. Tavoittavuus ker-
too siitä, miten Yle onnistuu tehtävässään palvella yhtäläises-
ti kaikkia suomalaisia. Kiinnostavuus kertoo siitä, miten Ylen 
tarjonta puhuttelee ihmisiä. Uusia asiakkuustavoitteita kuvaa 
lukusarja 100–90–80. Yle pyrkii siihen, että vuoden 2013 lop-
puun mennessä:

 100 % suomalaisista käyttää jotain Ylen palvelua 
(vuositasolla).

 90 % pitää jotakin Ylen ohjelmaa tai palvelua kiinnostavana.

 80 % käyttää jotakin Ylen palvelua päivittäin. 

Vuoden 2011 päättyessä kyseiset tunnusluvut olivat 97–82–73. 
Tällä hetkellä alle 30-vuotiaista tavoitetaan päivittäin noin 40 %, 
kun yli 60-vuotiaista tavoitetaan lähes kaikki. 

Suomalaisista 70 % pitää Yleä vähintään melko merkityksel-
lisenä omassa mediankäytössään. Yhteiskunnallisesti Yleä pi-
tää erittäin tai melko merkityksellisenä peräti 86 % suomalai-
sista. Vaikka Ylen palveluja ei siis itse käyttäisikään päivittäin, 
Ylen yhteiskunnallista merkitystä arvostetaan. 

Ylen yleisöjä tutkitaan monella tapaa. Määrälliset asiakkuus-
tutkimukset kertovat päätrendejä, keskiarvoja ja yleistyksiä, jot-
ka ovat arvokasta tietoa ohjelmia ja ohjelmistoja suunniteltaessa. 

YLEISÖ

TAVOITTAVUUTTA
JA MERKITYKSIÄ

Laadullinen tutkimus erottelee yksilöt massasta. Ihmiset ar-
vostavat erilaisia asioita, elävät omalla tavallaan ja haaveilevat 
tyystin erilaisista asioista. Laadullisessa tutkimuksessa ihmisten 
kanssa keskustellaan ohjelmista, kanavista, median käytöstä ja 
muun muassa siitä, miten media voi yllättää. Selvitetään myös 
sitä, mistä ei osata kertoa ja mitä ei osata vielä edes haluta.

Näistä vastauksista tehdään johtopäätöksiä ja niiden pohjal-
ta kehitetään ohjelmaideoita. Kukaan ei haastattelussa kerro, 
että ”haluaisi nähdä animaatiosarjan poliiseista, ja päähenkilö 
voisi imeä tuttia”. Sen sijaan tutkimushaastattelussa selvisi, et-
tä yhteiskunnallisten asioiden puntarointi huumorin ja animaa-
tion keinoin kiinnostaisi. Pasila-sarjan suosiossa on kyse tästä.

Tutkimusten lisäksi suora yleisöpalaute, sosiaalisen median 
keskustelut sekä tietysti ohjelmien ja palveluiden suosio anta-
vat tietoa ohjelmiston kehittämiseen.

AVAINLUKUJA
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YLEN MERKITYKSELLISYYS SUOMALAISESSA 
YHTEISKUNNASSA V. 2011

Ylen asiakastyytyväisyystutkimus 2011: TNS Gallup – Yle

47

39

11
2

� Erittäin merkityksellinen    � Melko merkityksellinen    � Melko vähän merkityksellinen    � Ei lainkaan merkityksellinen

YLEN MERKITYKSELLISYYS OMASSA 
MEDIANKÄYTÖSSÄ V. 2011

25

45

22

8

väestöstä väestöstä

↓
Musiikkitalon avajaiset 31.8.2011 lähetettiin 

suorana Ylen kanavilla tv:ssä, radiossa ja 
netissä osoitteessa yle.fi/klassinen. 

% %
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Yle on yhtä kuin sen ihmiset. Moni heistä on suomalaisille tut-
tu: Arto Nyberg, Bettina Sågbom, Pikku Kakkosen Eila-täti ja 
Politiikkaradion Sakari Sirkkanen. Yle on Merisään lukijaääni, 
Linnan juhlien kommentaattori ja Uuden päivän Vilma.  

Ylessä työskentelee hieman yli 3 000 ihmistä, joista kaikkien 
ääni ei kuulu suoraan kotisohville, mutta joiden työpanos tekee 
Ylen toiminnasta mahdollista. He kuvaavat, leikkaavat, etsivät 
tietoa ja tuottavat tapahtumia. Ammattinimikkeitä on valtava 
määrä äänitarkkailijasta soolotrumpetistiin, mutta ylivoimaises-
ti yleisin on toimittaja.  

Kaikille yleläisille yhteistä on se, että he tulevat mielellään 
töihin. Ylessä tehdään pitkiä uria, yhtiöön sitoudutaan ja siellä 
viihdytään. Tämä selviää kaksi kertaa vuodessa tehtävästä työ-
ilmapiirimittauksesta, joka on yksi tapa kehittää Yleä työpaikka-
na. Kokonaistyytyväisyys on pysynyt samana jo pitkään.  

Yle tähtää alansa halutuimmaksi työpaikaksi. Henkilöstö on 
alansa huippua, mutta kenenkään ei oleteta olevan valmis. Esi-
miehiä valmennetaan ja journalisteja koulutetaan. Uraa moni-
puolistetaan työkierrolla. Työn tavoitteita kirkastetaan henki-
lökohtaisissa kehityskeskusteluissa ja laajemmissa hankkeissa.

Viime vuonna aloitettiin journalismin etiikkaan ja käytäntöi-
hin keskittynyt Ylen hyvä tapa, esiintymisen ammattilaisia spar-
raava Be A Star sekä verkkoviestintätaitojen monenlaiset koulu-
tukset. Työkulttuurin kehittäminen on keskeinen tavoite myös 
Ylen toimi- ja työtilojen uudistushankkeessa, joka jatkuu lähi-
vuosien ajan. 

Palkoissa ja palkitsemisessa halutaan entistä enemmän pai-

HENKILÖSTÖ

YKSILÖSUORITUKSIA 
JA TIIMITYÖTÄ

nottaa suoritukseen perustuvaa yksilöllisyyttä. Hyvien yksilösuo-
ritusten lisäksi yleläiset tekevät paljon innovatiivista tiimityötä. 
Vuoden 2012 alusta Ylessä on otettu käyttöön tiimikortit. Tii-
mit luovat itse omalle työlleen konkreettisia tavoitteita. Kun ne 
saavutetaan, onnistumisesta palkitaan joko vapaalla tai rahalla.

AVAINLUKUJA

Lisää henkilöstöstä → yle.fi/yleisradio
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�  Vakituinen, lkm   

�  Aikapalkkainen, htv

↓
Television historiasta kertova Rouva 
Ruutu -sarja kuvattiin sinistudiossa 

tietokoneohjatulla teleskooppikameralla. 

YLEN HENKILÖSTÖ V. 2000-2011

2000  2001  2002  2003  2004   2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0



22

Vastuu ympäristöstä kuuluu Ylen arvoihin ja arkeen. Siksi Yle
edistää ympäristön kannalta kestäviä käytäntöjä ja kehittää 
aktiivisesti uusia toimintatapoja vähentääkseen ympäristö-
kuormitusta. 

Ylen ympäristövastuuohjelma kannustaa yleläisiä päivittäi-
siin ekotekoihin ja asettaa yhtiön toiminnalle ympäristötavoit-
teita. Niiden onnistumista seurataan säännöllisesti. 

Ympäristövaikutuksia pienennetään parantamalla energia-
tehokkuutta ja säästämällä energiaa. Ylessä onkin vähennet-
ty matkustusta, tehostettu jätteiden lajittelua, materiaalien ja 

YMPÄRISTÖ

TEHOKKUUTTA
JA VALINTOJA

laitteiden kierrätystä sekä lisätty vähäpäästöisten ajoneuvojen 
osuutta kalustossa. Tämä kaikki tuo myös kustannussäästöjä.

Ympäristötyössään Yle pyrkii pitkäjänteisyyteen ja tulokselli-
suuteen. Tätä tukee koko henkilöstön sitoutuminen ympäristö-
strategian tavoitteisiin. Se näkyy toiminnan suunnittelusta ar-
jen valintoihin.

Yle toivoo myös yhteistyökumppaniensa noudattavan ympä-
ristöperiaatteita. Yhteistyökumppanin ympäristöjärjestelmä tai 
hyvän ympäristönhoidon tason täyttävä toiminta voidaan ottaa 
huomioon kilpailutuksessa.

ENERGIATEHOKKUUTTA

kiinteistöjen sähkönkulutus 
pieneni lähes 100 omakoti-
talon vuosikulutuksen verran 
Pasilan it-konesalin ener-
giankäyttöä tehostettiin ja 
tarjonnan pyörittämiseen 
tarvittiin 130 palvelinta 
vähemmän

Tohlopissa energiansäästö-
investointi pienensi sähkön-
kulutusta 13 % ja lämmön 
kulutusta 38 % 

Pasilan Lähetyskeskus liittyi 
ympäristöystävällisen kauko-
jäähdytyksen piiriin 

LIIKENTEESSÄ

vuoden loppuun mennessä 
Ylellä oli 21 vähäpäästöistä 
hybridiautoa
taksien ja omien autojen 
käyttö työajossa vähentyi
kotimaanlentoja oli 11 % 
edellisvuotta vähemmän, 
mutta ulkomaanlennot 
lisääntyivät viidenneksel-
lä muun muassa Etelä-
Koreassa pidettyjen yleis-
urheilun MM-kisojen takia

TYÖTILOISSA

Yle noudattaa 
WWF:n Green Office 
-ympäristöjärjestelmää 
sähköinen asiointi on lisään-
tynyt ja kaksipuolinen tulos- 
tus pienentää kopiopaperin 
kulutusta

kertakäyttöastioiden tilalla 
on kestoastioita 
jätettä syntyy aiempaa  
vähemmän ja tehokkaan 
lajittelun ansiosta yhä  
suurempi osa päätyy 
hyötykäyttöön

YMPÄRISTÖTEKOJA VUONNA 2011

HYVÄ KIERTOON

henkilöstölle järjestetään 
pari kertaa vuodessa pien-
tavaroiden kierrätystori
lokakuussa Yle järjesti  
Pasilassa yleisölle avoimen 
laitekirpputorin

yhteensä 700 käytettyä  
tietokonetta lahjoitettiin  
Afrikkaan tai myytiin uusio- 
käyttöön  
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Lisää ympäristövastuusta → yle.fi/yleisradio

SÄHKÖNKULUTUS YLEN AUTOT

litraa

↑
Ylen luonto-ohjelmat kuten Avara luonto ja 
Luontoilta ovat suosittuja vuodesta toiseen. 

Kuvassa muikun talvinuottausta Säkylän 
Pyhäjärvellä sarjassa Järviemme helmet.

kWh





NÄIN ME SEN TEEMME
Yle on tuhansien tarinoiden talo. Tarjoamme paikan 

yhteiskunnalliselle keskustelulle, journalismille ja kulttuurille. 
Tuotamme luotettavaa tietoa, rikastuttavia elämyksiä ja yhteisiä 

kokemuksia. Televisioon, radioon ja verkkoon. 

→
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Vaalipäivän aamuna äänestyspaikan ovi käy vilkkaasti. Katselen 
ihmisiä ja mietin ennakoiko tämä uutista merkittävästä muu-
toksesta eduskunnan kokoonpanossa.

Muutaman tunnin kuluttua Pasilan tv-studiolla käymme il-
lan kulkua läpi Sami Borgin ja Risto Uimosen kanssa, jotka ovat 
arvioimassa vaalituloksia tulospalveluillassa. Tunnelma on rau-
hallinen ja keskittynyt. 

”Tuli iso jytky!”, ”Tänään on tilipäivä!”, perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Timo Soini huudattaa kannattajiaan Ostrobotni-
alla. Illan uutiskuvat jäävät poliittiseen 
historiaan. Soinin puolue nousee kol-
manneksi suurimmaksi ja 39-vuotiaas-
ta Jyrki Kataisesta tulee 72. hallituksen 
pääministeri. 

Ylelle vaali-ilta on menestys. Lähes vii-
situntista tulosiltaa seuraa parhaimmil-
laan 1,9 miljoonaa katsojaa. Tekijöille se 
on luottamuksen osoitus ja paras kii-
tos. 

Rakenteita ravisteleva vaalivoitto on merkki demokratian 
toimivuudesta, pohdimme studiossa. On äänestäjien tilipäivä. 
Suomalaisen konsensuksen jälkeläiset oppivat, että äänestä-
mällä voi vaikuttaa. 

Vaali-iltana emme voi kuitenkaan edes aavistaa, kuinka vai-
keaa hallituksen muodostamisesta tulee. 

Seuraamme neuvotteluja kahdessa vuorossa. Tietoa tihkuu 
niukasti, mutta valmiudessa on oltava jatkuvasti.

RIIKKA UOSUKAINEN, päällikkö, politiikan toimitus, Yle Uutiset 

Kesäkuun ensimmäisenä päivänä olen matkalla pääministe-
rin päivittäiseen infotilaisuuteen, kun puhelin soi. ”Neuvottelut 
ovat katkenneet, avustajat kantavat laatikoita ulos”, kertoo yl-
lättynyt kollega. Dramaattisesta päivästä kirjoitetaan vielä kir-
joja. Käännän auton kohti Pasilaa.

Enemmistöhallitus kasataan lopulta kuudesta puolueesta. 
Eduskunnan syksy alkaa hämmennyksen merkeissä. Opposi-
tioon jättäytynyt perussuomalaisten 39 edustajan ryhmä saa 
suuremmat tilat ja uudet edustajat opettelevat työtään. 

Uutisotsikoita hallitsee ryhmän vähem-
mistö kommentteineen: puhutaan neeke-
riukoista ja somaleista, tankeista Kreikan 
kaduille ja homojen passittamisesta Ahve-
nanmaalle. Kansakunta katsoo parlament-
tia ihmeissään. Minne katosi arkijärki?

Vuosi päättyy niin kuin alkoi. Lähestyvi-
en presidentinvaalien teema on sama kuin 
eduskuntavaalien, Euroopan velkakriisi. Po-
liittiset puheet kovenevat. Pääministeri ja 

valtiovarainministeri ovat joutuneet uransa kovimpaan stressi-
testiin ja istuvat eurooppalaisten kollegoiden kanssa kriisikoko-
uksissa. Millaisen presidentin he saavat tuekseen?

Tätä luettaessa Suomi on saanut uuden presidentin. Emme 
kuitenkaan pysty ennustamaan huojuvaa ympäristöä. Mutta 
epävarmuus siivittää työtä: se saa etsimään vastauksia. Se on 
meidän osaamistamme.  

POLIITTISEN
MURROKSEN VUOSI

Epävarmuus saa 
etsimään vastauksia. 
Se on meidän 
osaamistamme.



kunniaksi.

 * Verkkobrändien arvostus Suomessa 2011 -tutkimus, Taloustutkimus Oy
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Ette voi olla täysjärkisiä! On mahdotonta uudistaa niin monta 
asiaa yhdellä kertaa! 

Tällaisia reaktioita kuulimme, kun kerroimme mitä olemme 
tekemässä. Me halusimme uudistaa tavan, jolla Svenska Ylen 
nettiä tehdään. Halusimme uuden teknisen julkaisualustan, uu-
den nettisisältöjä tuottavan organisaation, uuden tavan tehdä 
nettijournalismia ja uuden palvelukonsep-
tin uusine ilmeineen. 

Pitkä lista, paljon asioita, myönnetään. 
Mutta mahdotontako? Jos niin, niin ehkä 
juuri mahdottomuus inspiroi meitä!

Kun vuoden 2011 alussa aloitin ruotsin-
kielisen nettitoiminnan vastaavana, päi-
vitimme ensi töiksemme strategiamme. 
Nostimme esiin kolme teemaa.

Meidän mielestämme nettitoiminta on yhtä tärkeää kuin lä-
hetystoiminta. Sisällöt ja asiakkaat ovat ensisijainen lähtökohta, 
eivät organisaatiorajat. Töitä on tehtävä avoimesti niin sisäises-
ti kuin ulospäinkin. Se tarkoittaa, että kerromme tekemisistäm-
me aktiivisesti ja kutsumme käyttäjiä mukaan työhön. 

Lähdimme toteuttamaan uudistusta kolmella rinnakkaisel-
la polulla. Ensinnäkin sisältöjen tekotapaa päivitettiin netin eh-
doilla toimivaksi. Toiseksi julkaisujärjestelmä rakennettiin tu-

SAMI KALLINEN, internetpäällikkö, Svenska Yle

kemaan yllämainittuja strategisia tavoitteita. Ja kolmanneksi, 
organisaatiomalli järjestettiin tukemaan samoja tavoitteita. 
Kaikki tehtiin siten, että palaset pelaavat yhtäaikaisesti. 

Testasimme omaa osaamistamme epätavallisilla rekrytointi-
ilmoituksilla. Haimme ”parrakasta kehittäjää” ja ”visionääristä, 
empaattista ja vain hivenen kusipäistä esimiestä”. Molemmat 

ilmoitukset lähtivät kiertämään sosiaalisessa 
mediassa, kuten oli tarkoituskin. Toinen nos-
tettiin esiin iltapäivälehdissäkin. Joukkoistami-
nen onnistui yli odotusten: saimme juuri oike-
at ihmiset taloon. 

Viime vuosi on ollut nettiuudistusten aikaa 
muuallakin Ylessä, sillä mediamaiseman man-
nerlaatat ovat juuri nyt liikkeessä. Huippusuosi-

tut Yle Areena ja Yle Elävä arkisto uudistettiin. Molempia on sel-
keytetty ja sisältöjä tehty helpommin löydettäviksi. Myös Ylen 
uutispalvelua on parannettu entisestään. 

Suurin osa tekemästämme työstä tulee näkyväksi tämän 
vuoden aikana. Avoimuusstrategiamme ei ole tarkoitus olla 
pelkkiä koukeroisia korulauseita, joten pyydänkin: kommentoi-
kaa, kokeilkaa ja kritisoikaa! Kaikki ideat teiltä, arvon käyttäjät, 
ovat lämpimästi tervetulleita. 

Ei uudistaminen tähän lopu. 

KUN  MAHDOTON

INSPIROI

Nettitoiminta on 
yhtä tärkeää kuin 
lähetystoiminta



klassinen
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Kevätaurinko lämmittää Musiikkitalon vip-lämpiötä. Matala tila 
kuhisee lehtiväkeä. Radion sinfoniaorkesterin ja Helsingin kau-
punginorkesterin ylikapellimestarit ja intendentit kohtaavat leh-
distön rintarinnan. Nyt paljastetaan Musiikkitalon ensimmäisen 
konserttisyksyn ohjelma. 

”Tämä on suomalaisen musiikkielämän historiallisin hetki”, 
summaa kapellimestari Sakari Oramo. ”Syksyllä lähetämme 
kaikki RSO:n konsertit myös kuvallisena striiminä verkossa”, in-
tendentti Tuula Sarotie lupaa. 

Nyt se on sanottu. Tunnen kuinka 
paineet kasvavat. 

Kesän kynnyksellä RSO pääsee 
Musiikkitaloon ensimmäisen kerran. 
Pianisti Jouko Laivuori vinkkaa mu-
kaansa pääsaliin. ”Eikö olekin hieno!”, 
hän henkäisee kaikkein pyhimmässä. 
Muusikot vaeltavat ihmetellen ympä-
ri valkoista lavaa. Tumma, viinitarha-
mallinen sali avautuu kaikkiin suun-
tiin. Katto kaartuu tähtitaivaana. 

Sakari Oramo nousee korokkeelle ja aloittaa Nielsenin neljän-
nen. Ihmeellinen hetki. Jännitys häviää. 

Oramo onnittelee akustikko Yasuhisa Toyotaa mestariteok-
sesta. Kun HKO soittaa salissa pari päivää myöhemmin, kapelli-
mestari John Storgårds hehkuu: ”Tästä alkaa uusi aikakausi suo-
malaisessa musiikissa!”

Tästä alkaa uusi aikakausi myös Ylelle. Otamme Musiikkita-
lon haltuun. Näytön paikka koittaa elokuun viimeisenä, kun Yle 

TIINA-MAIJA LEHTONEN, tuottaja, Yle Kulttuuri, klassinen musiikki

tarjoaa Musiikkitalon avajaiset laajasti ja monipuolisesti radios-
sa, televisiossa ja netissä. 

Avajaisten jälkeen lunastetaan intendentin lupaus. Suo-
ra kuvallinen lähetys verkossa toteutetaan pienellä tiimillä, te-
hokkaasti ja nopeasti. Kun konsertin kuvaaminen on aiemmin 
vaatinut suuren tekijäjoukon ja useita tuotantopäiviä, nyt Mu-
siikkitalon robottikamerat mullistavat kaiken. Haemme ohjaaji-
en, tuotantokoordinaattorien ja kuvaajien kanssa yhdessä uut-
ta työtapaa. Kokeilemme, petymme ja innostumme.

Syyskuussa on ensimmäinen julki-
nen striimaus. Kun kapellimestarile-
genda Kurt Masur johtaa Bruckneria, 
radion musiikkitarkkailijoiden teke-
mä äänitys yhdistyy ohjaajan valitse-
maan kuvaan, etenee Pasilan kytken-
täkeskukseen ja verkkoon. 

Konserttiyleisö ympäri maailmaa 
voi seurata kotikoneellaan radiotoi-
mittajan selostamaa suoraa kon-

serttia osoitteessa yle.fi/klassinen. Samalla voi tutustua käsi-
ohjelmaan, taiteilijoiden videohaastatteluihin ja kommentoida 
Facebookissa. Konsertin vielä jatkuessa ilmestyy aloitusnume-
ro katsottavaksi Areenaan.

Musiikkitalon ensimmäisenä syksynä konsertteja on striimat-
tu yksi viikossa, kolme parhaassa. RSO:n ohella on striimattu 
myös HKO:n ja Sinfonia Lahden konsertteja. Keväällä kehitämme 
striimauksia edelleen; tapaamme kansainvälisiä muusikoita, kur-
kistamme taiteilijalämpiöön, tapaamme faneja. Haasteita riittää!

KONSERTTIAITIO
KOTONANNE

Suora kuvallinen lähetys 
verkossa toteutetaan 
pienellä tiimillä, 
tehokkaasti ja nopeasti.
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� Uutiset ja ajankohtaiset
(2010: 16 %)

� Urheilu  (2010: 7 %)

� Asia (2010: 23 %)

� Kulttuuri (2010: 41 %)

� Viihde (2010: 13 %)

SISÄLTÖALUEIDEN OSUUDET TV:N TUNNEISTA V. 2011

� Uutiset ja ajankohtaiset
(2010: 27 %)

� Urheilu (2010: 2 %)

� Asia (2010: 12 %)

� Kulttuuri (2010: 21 %)

� Viihde  (2010: 38 %)

SISÄLTÖALUEIDEN OSUUDET RADION TUNNEISTA V. 2011

29

2
11

24

34

14 17

2439

6

TV-LÄHETYKSET YHTEENSÄ V. 2011

*OHJELMATUNNIT

KOTIMAISET
ENSILÄHETYKSET

KOTIMAISUUSASTE

EUROOPPALAISUUSASTE

**RIIPPUMATTOMIEN
OHJELMANTUOTTAJIEN
OSUUS

2011 muutos vuodesta 2010

-2,4 % (-477 tuntia)

-8,0 % (-379 tuntia)      

2,3 prosenttiyksikköä

1,1 prosenttiyksikköä

ei muutosta

19 669

4 349

 51 %

85 %

20 %

* Ei sisällä Alue-tv:n rinnakkaistunteja 
** Uudet kotimaiset ohjelmat, poislukien uutiset ja urheilu. 

2011 muutos vuodesta 2010
VALTAKUNNALLISET
LÄHETYKSET (tuntia)

- ohjelmistosta ensilähetyksiä

- ohjelmiston musiikkipitoisuus

ALUEELLISIA LÄHETYKSIÄ (tuntia)

*ERITYISPALVELUJA (tuntia)

ULKOMAANLÄHETYKSET (tuntia)

 +0,5 % 

 -1 prosenttiyksikkö

+1 prosenttiyksikkö

-11 %

ei muutosta

ei muutosta

49 961

81 %

 45 %

40 602

19 800

37 579

RADIOLÄHETYKSET YHTEENSÄ V. 2011

* Erityispalvelut: Saamen radio, Yle Mondo, Yle Klassinen. Radiolähetykset ovat 
kuunneltavissa simultaanilähetyksinä internetissä (Yle Mondoa lukuunottamatta). 

OHJELMATARJONTA

%

%

Sisältöalueiden osuudet radio- ja tv-kanavien tunneista → yle.fi/yleisradio
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� Uutiset ja ajankohtaiset
(2010: 17 %)

� Urheilu (2010: 12 %)

� Asia (2010: 25 %)

� Kulttuuri (2010: 10 %)

� Viihde  (2010: 36 %)

SISÄLTÖALUEIDEN OSUUDET YLE AREENAN
JA YLE ELÄVÄN ARKISTON TUNNEISTA V. 2011

35

17
613

29

INTERNET-TARJONTA YLE AREENASSA JA 
YLE ELÄVÄSSÄ ARKISTOSSA VUONNA 2011 

VIDEOITA

AUDIOITA

11 882 tuntia

20 520 tuntia

←
Yle Fem -kanavan ja SVT:n yhteistuotanto 
Bettina i Stockholm oli ensimmäinen 
suomalainen talk show, jossa keskityttiin 
Ruotsissa asuviin suomalaisiin. -Kuvassa 
Bettina Sågbom-Ek. 

↑
Kjell Westön romaaniin perustuva Missä  
kuljimme kerran oli Yle Fem -kanavan 
yhteistuotanto, ja se esitettiin 6-osaisena  
tv-sarjana. Kuvassa Lucie (Jessica 
Grabowsky) ja Allu (Andreas af Enehielm).

%
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YLE KOTIMAASSA JA MAAILMALLA

INARI

ROVANIEMI

KEMI

OULU

KAJAANI

KUOPIO
JOENSUU

MIKKELI

JYVÄSKYLÄJYVÄSKYLÄ

LAPPEENRANTA

KOUVOLA

KOTKA

KOKKOLA
PIETARSAARI

VAASA

SEINÄJOKI

PORI

TURKU
LAHTILAHTI

HÄMEENLINNAHÄMEENLINNA

TAMPERETAMPERE

LOHJA PORVOO

HELSINKI
TAMMISAARI

KIRJEENVAIHTAJAT JA AVUSTAJAT
Berliini: Pauli Lahti, Pertti Rönkkö  Bryssel: Susanna Turunen, Dan Ekholm  Istanbul: Lotta Nuotio  Kairo: Aleksi Kalliomäki  Lontoo: Nora Kajantie
Madrid: Jyrki Palo  Moskova: Marja Manninen, Kalle Schönberg  Pariisi: Raine Tiessalo  Peking: Kari Ahlberg  Tartto: Risto Vuorinen
Tukholma: Tom Kankkonen, Bengt Östling  Washington: Paula Vilén (→ 31.12.2011), Olli-Pekka Sulasma (1.1.2012 →), Mette Nordström

YLEN ALUETOIMITUKSET

Yle Etelä-Karjala

Yle Etelä-Savo

Yle Helsinki

Yle Häme

Yle Kainuu

Yle Keski-Pohjanmaa

Yle Keski-Suomi

Yle Kymenlaakso

Yle Lahti

Yle Lappi

Yle Oulu

Yle Perämeri

Yle Pohjanmaa

Yle Pohjois-Karjala

Yle Satakunta

Yle Savo

Yle Tampere

Yle Turku

ALUEELLISET TV-UUTISET 

� Yle Uutiset Pohjois-Suomi

� Yle Uutiset Pohjanmaa

� Yle Uutiset Lounais-Suomi

� Yle Uutiset Itä-Suomi

� Yle Uutiset Häme

� Yle Uutiset Keski-Suomi

� Yle Uutiset Kaakkois-Suomi

� Yle Uutiset Uusimaa

← Alueellisten tv-uutisten näkyvyysalueet



↑
Tunne sää perustui ihmisten kertomuksiin 
sääilmiöistä ja niiden herättämistä tunteista. 
Kuvassa juontaja Tom Nylund ja sääilmiöiden 
asiantuntija Juha Föhr.

→
Marja Hintikka ja Mikko Kekäläinen juontavat 
hyväntuulista Puoli seitsemän -asiamakasiinia 
Yle TV1:ssä tiistaista perjantaihin.  



36

Yle Radio Suomi
Koko maassa lähellä ja aina läsnä oleva 
aikuisten radio.  

Yle Radio 1
Kulttuurin, taiteen, tieteen ja asiapuheen 
kanava. Musiikkia klassisesta ja hengelli-
sestä jazziin. 

YleX
YleX on nuorison ykkösmedia sekä radi-
ossa että netissä. Kanava panostaa erityi-
sesti uuteen musiikkiin.

Yle Puhe
Suomen ainoa puheradio. Tarjoaa koo-
tusti Ylen kiinnostavimmat puhesisällöt 
ja tapahtumaurheilua.

Yle X3M
Nuorten ruotsinkielinen asennekanava 
radiossa ja verkossa. 

Yle Radio Vega
Osa arkea. Aikuisten radio ruotsin kielellä.

Yle TV1 
Pitää suomalaiset ajan tasalla laajalla 
uutis-, ajankohtais- ja asiatarjonnallaan. 
Rohkeasti kyseenalaistava kanava suurel-
le yleisölle.  

Yle TV2
Ylen monipuolisin tv-kanava, jonka paris-
sa viihtyy ja rentoutuu. Lasten, nuorten ja 
perheiden kanava.

Yle Teema
Ohjelmasisältöjä ennakkoluulottomasti 
yhdistelevä kulttuurikanava, joka vapaut-
taa katsojansa ajattelemaan. 

Yle Fem (ent. Yle FST5)
Utelias ja hyväntuulinen pohjoismainen 
kanava. Sillanrakentaja suomen- ja ruotsin-
kielisten sekä Suomen ja Pohjoismaiden 
välillä.

Yle HD
Nähtävissä päivittäin klo 17–24: maanan-
taista perjantaihin Yle TV2:n ja viikonlop-
puisin Yle TV1:n ohjelmisto simulcastina. 

YLEN KANAVAT
 JA PALVELUT

yle.fi 
Internetin edelläkävijä Suomessa. Yhdistää 
suomalaiset verkossa.

svenska.yle.fi 
Suomen johtava ruotsinkielinen nettipal-
velu, joka tarjoaa ajankohtaista ja moni-
puolista sisältöä.

Yle Areena
Suomen suurin ja suosituin netti-tv ja -radio.

Yle Elävä arkisto 
Yhteistä historiaa äänin ja kuvin. 

Yle Teksti-tv / Yle Text-tv
Uutisia, urheilua, palvelusivustoja ja ohjel-
matiedot.
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ALUEELLISET PALVELUT 

ALUETOIMITUKSET
20 suomenkielistä ja 5 ruotsinkielistä aluetoi-
mitusta Yle Radio Suomen ja Yle Radio Vegan 
taajuuksilla ja Yle Areenassa.

ALUEELLISET TV-UUTISET 
Uutisia kahdeksalta alueelta Yle TV2 -kanaval-
la. Ođđasat – saamenkieliset uutiset Yle Fem- 
ja Yle TV1 -kanavilla. 

YLE SAAMEN RADIO 
Ohjelmistoa pohjoissaameksi, inarinsaameksi ja 
koltansaameksi, myös internetissä.

ERITYISPALVELUT 

VIITTOMAKIELISET UUTISET 
Lähetykset arkisin klo 16.55 ja viikkokatsaus 
sunnuntaisin klo 11.05 Yle TV1:ssä. 

OHJELMATEKSTITYS 
Ylen kotimaisia ohjelmia (suomi/ruotsi) teksti-
tetään kuulovammaisia varten. Ks. teksti-tv:n 
s. 331 ja 786 tai yle.fi/ohjelmaopas.

ÄÄNITEKSTITYS 
Muuntaa ruudun suomen- ja ruotsinkieliset 
käännöstekstit synteettiseksi puheeksi. Tv-
vastaanottimen äänen kielivalinta hollanti.

SELKOUUTISET 
Uutisia helpolla suomen kielellä radiossa ja 
netissä. 

YLEN KLASSINEN  
Digitaalinen klassisen musiikin 24h-kanava 
kuunneltavissa tv:stä tai Yle Areenassa.  

YLE MONDO 
Monikielinen palvelu ympäri vuorokauden. 
Omaa ohjelmistoa englanniksi ja venäjäksi. 
Lisäksi uutisia selkosuomeksi. Kuunneltavissa 
tv:stä ja pääkaupunkiseudulla ULAna. 

↑
Lauantaiprojektin juontajat Arman Alizad 
ja Joona Kortesmäki marssittivat studioon 

Suomen kiinnostavimmat tähdet, jotka 
pääsivät juontotehtäviin.

TV FINLAND  
TV Finland on ulkosuomalaisia palveleva satelliit-
tikanava, jonka ohjelmisto koostetaan Yle TV1:n, 
Yle TV2:n ja MTV3:n ohjelmista. Näkyvyysalue 
kattaa Euroopan aina Kanariansaarille ja Lähi-
itään asti. 

RADIOPALVELUT ULKOMAILLA
Radiokanavat Ylesat1 ja Ylesat2 kuuluvat edel-
leen Euroopassa TV Finlandin katselualueel-
la. Ylesat1 lähettää Yle Puheen ohjelmistoa. 
Ylesat2 on kooste Yle Radio Suomen, Yle Radio 
1:n ja Yle Radio Vegan ohjelmistoista.
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Elämykset syntyvät siitä, miten katsoja kohdataan: kuinka oh-
jelman idea rakennetaan kuviksi, ääniksi ja kerronnan rytmiksi. 
Yle haluaa tuottaa teräväpiirtoajan vaativalle yleisölle myös tekni-
sesti laadukkaita sisältöjä, olipa sitten kyse jättiruutujen tai käm-
mennäyttöjen käyttäjistä. Tarkkuus ei ole vain katsojan silmäs-
sä, se on myös kuvan laadussa. Siksi laatua kehitetään jatkuvasti. 

Yle HD -kanava aloitti lähetyksensä keväällä 2011. Noin vii-
si kertaa tavallista tarkempaa kuvaa lähettävällä kanavalla on 
näytetty arki-iltaisin Yle TV2:n ja viikonloppuiltaisin Yle TV1:n 
ohjelmistoa. Suurten urheilutapahtumien aikaan kanavan kaa-
vio muuttuu. Teräväpiirtotuotannon ja -tarjonnan määrä kas-
vaa koko ajan. 

Tampereen Tohloppiin rakennetaan yksi Euroopan moderneim-
mista HD-tuotannon keskuksista. Koko studioalue ohjaamoista jäl-
kikäsittely-yksikköön muuttaa uudistettuihin tiloihin keväällä 2013. 
Vuoden kestävä remontti aloitettiin maaliskuussa 2012. 

Muun muassa Uusi päivä -draamasarjaa, lastenohjelmia ja 

TEKNOLOGIA

KOHTI
TERÄVÄPIIRTOAIKAA

suosittua koko perheen Tartu mikkiin -ohjelmaa tehdään jo nyt 
teräväpiirtona. Studiouudistuksen jälkeen kaikki muutkin Toh-
lopissa tehtävät ohjelmat tuotetaan HD-laatuisina. 

Teknologian ja laitteiden myötä uudistuu myös koko teke-
misen tapa. Tilojen käyttö ja työnkulut tehostuvat. Tampereen 
Tohloppiin luodaan media-alan ekosysteemi, joka edistää ver-
kostomaisia kumppanuuksia ja vahvistaa koko media-alaa.

Seuraavaksi teräväpiirtoaikaan siirtyvät Pasilan tv-studiot 
vuosina 2013–2014. Pasilan uutisstudioiden uusiminen alkoi 
vuonna 2011, ja helmikuussa 2012 A-ohjelmien perhe startta-
si tuliteräkuntoon remontoidulta A5-studiolta. Pohjoismaiden 
uusin studiotekniikka mahdollistaa lavasteiden vaihdon lähes 
nappia painamalla. 

Teräväpiirto on tämän päivän tv-tekniikkaa. Tuotannon uusi-
minen takaa sen, että pystymme vastaamaan ajan laatuvaati-
muksiin – ja viemään niitä eteenpäin. 

Media muuttuu, teknologia kehittyy. Elämys pysyy.

↗
Yle.fi/bofori on koululaisille suunniteltu, 

turvallinen nettipeli. Kuvassa agentit Puuma 
(Tomi Alatalo) ja Kleopatra (Hanna Salo).

→
Uusi päivä -draamasarjassa seikkailevat myös 

Tero (Lari Halme) ja Marika (Helena Rängman).

→→
Yleisurheilukesä huipentui Etelä-Korean 

Daegussa käytyihin MM-kisoihin, joista Yle 
välitti ohjelmia televisiossa 80 tuntia ja 

radiossa saman verran.
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FIPA-FESTIVAALI, RANSKA 

MIEHEN KUVA
Silver FIPA-palkinto, kansainväliset luovat dokument-
tielokuvat
Ohjaus: Visa Koiso-Kanttila
Tuotanto: Guerilla Films ja Yle

CINÉ JUNIOR -FESTIVAALI, RANSKA

SUKUNSA VIIMEINEN
Grain à Demoudre -nimikkopalkinto
Ohjaus: Markku Lehmuskallio ja Anastasia Lapsui
Tuotanto: Illume Oy ja Yle

VISIONS DU RÉEL -DOKUMENTTIELOKUVA-
FESTIVAALI, SVEITSI

IKUISESTI SINUN
Paras ohjaus, pitkät elokuvat
Ohjaus: Mia Halme
Tuotanto: Avanton Productions ja Yle

ARANDA
Kunniamaininta, lyhyet ja keskipitkät elokuvat
Käsikirjoitus ja ohjaus: Anu Kuivalainen
Tuotanto: Filmimaa Oy ja Yle

MINIMALEN-LYHYTELOKUVAFESTIVAALI, 
NORJA

LUMIKKO
Paras elokuva, pohjoismainen kilpailusarja
Käsikirjoitus ja ohjaus: Miia Tervo 
Tuotanto: TaiK ja Yle

ERÄÄN HYÖNTEISEN TUHO
Kunniamaininta
Käsikirjoitus ja ohjaus: Hannes Vartiainen ja  
Pekka Veikkolainen
Tuotanto: Pohjankonna Oy ja Yle

TORONTON KANSAINVÄLISET 
LYHYTELOKUVAFESTIVAALIT
ERÄÄN HYÖNTEISEN TUHO
Paras kokeellinen lyhytelokuva
Ohjaus: Hannes Vartiainen ja Pekka Veikkolainen
Tuotanto: Pohjankonna Oy ja Yle

CHEBOKSARYN KANSAINVÄLISET 
ELOKUVAFESTIVAALIT, VENÄJÄ

POSTIA PAPPI JAAKOBILLE
Pääpalkinto sekä palkinnot näyttelijäntyöstä ja ku-
vauksesta
Ohjaus: Klaus Härö
Tuotanto: Kinotar Oy ja Yle 

KIELLETTY HEDELMÄ
Paras ohjaus
Ohjaus: Dome Karukoski
Tuotanto: Helsinki-filmi ja Yle

REYKJAVIKIN KANSAINVÄLISET 
ELOKUVAJUHLAT, ISLANTI

LE HAVRE
Yleisöpalkinto
Ohjaus: Aki Kaurismäki
Tuotanto: Sputnik Oy ja Yle

EUROOPPALAISEN ELOKUVAN FESTIVAALI, 
SERBIA

NAPAPIIRIN SANKARIT
Taiteellisen johdon palkinto

ODESSAN ELOKUVAJUHLAT, UKRAINA

NAPAPIIRIN SANKARIT
Kansainvälisten elokuvakerhojen liiton erikoispalkinto
Ohjaus: Dome Karukoski
Tuotanto: Helsinki-filmi ja Yle

PRIX ITALIA -FESTIVAALI, TORINO

BOHEEMI ELÄÄ – MATTI PELLONPÄÄ
Prix Italia -palkinto, musiikki- ja taidedokumentit
Ohjaus: Janne Kuusi
Tuottaja: Jaana Semeri
Tuotanto: Yle Kulttuuri

HÄNEN TÄYTYY OLLA ERILAINEN – 
BALLADI HALLIN JANNESTA
Paras radiodokumentti
Käsikirjoitus ja ohjaus: Harri Huhtamäki
Tekninen toteutus: Pekka Lappi
Tuotanto: Ylen Radioateljee 

PALKINTOJA
MATSALUN KANSAINVÄLISET 
LUONTOELOKUVAFESTIVAALIT, VIRO

TUNTEMATON SELKÄMERI
Paras ohjaus
Ohjaus ja kuvaus: Jouni Hiltunen
Tuotanto: Katharsis Films ja Yle

CHICAGON KANSAINVÄLISET ELOKUVAJUHLAT

LE HAVRE
Pääpalkinto, kansainväliset elokuvat
Ohjaus: Aki Kaurismäki
Tuotanto: Sputnik Oy ja Yle

HYVÄ POIKA
Pääpalkinto, uudet ohjaajat
Ohjaus: Zaida Bergroth
Tuotanto: Bufo Oy ja Yle

CHICAGON KANSAINVÄLISET 
LASTENFILMIFESTIVAALIT

UTMANAD
Lapsituomariston palkinto, 10–15-vuotiaille suun-
natut tv-tuotannot
Tuotanto: Svenska Yle Barn

POHJOISMAIDEN NEUVOSTO
SOVINTO 
Elokuvapalkinto
Ohjaus: Pernilla August
Kansainvälinen yhteistuotanto

VIIKKO ENNEN VAPPUA
Paras lyhytelokuva
Ohjaus: Hamy Ramezan
Käsikirjoitus: Ilmari Aho ja Hamy Ramezan
Tuotanto: Oy For Real Productions ja Yle

CROSS MEDIA FORUM, LONTOO
LOVE & ENGINEERING
The Pixel Pitch Prize
Käsikirjoitus ja ohjaus: Tonislav Hristov
Tuotanto: Making Movies Oy ja Yle
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↑
Yle on yhteistuottajana kolmessa neljästä 

kotimaisesta elokuvasta. Yksi niistä oli Dome 
Karukosken ohjaama, monesti palkittu elokuva 

Napapiirin sankarit. Kuvassa Pikku-Mikko 
(Kari Ketonen).  

→
Boheemi elää kertoi Matti Pellonpään elämästä 

ja työstä. Ohjaajat Matti Ijäs ja Janne Kuusi 
keskustelemassa näyttelijästä. 



↑
Kehitysvammaisten kaverusten elämästä 
kertonut Toisenlaiset frendit sai kiitosta 
yleisöltä ja erityisesti kehitysvammaisten 
järjestöiltä. Kuvassa Sonja ja Timo.

←
Yle oli mukana tuottamassa Hyvä poika 
-elokuvaa. Kuvassa Ilmari (Samuli Niittymäki)
 ja Leila (Elina Knihtilä).

↗
Le Havre sai Jussi-palkintoja kuudessa eri 
sarjassa ja oli Suomen Oscar-ehdokas.  
Kuvassa Marcel Marx (André Wilms) ja  
Idrissa (Blondin Miguel).
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LE KINO! -NUORISOELOKUVAFESTIVAALIT, 
PUOLA

VÄHÄN KUNNIOITUSTA
Puolalaisten elokuvantekijöiden liiton palkinto 
Käsikirjoitus ja ohjaus: Pekka Karjalainen 
Tuotanto: Meguru Productions ja Yle

LOUIS DELLUC -PALKINTO, RANSKA

LE HAVRE
Vuoden paras ranskalaiselokuva
Ohjaus: Aki Kaurismäki
Tuotanto: Sputnik Oy ja Yle

ELOKUVATAITEEN VALTIONPALKINTO
Palkinto ohjaajan ja tuottajan yhteistyöstä

RARE EXPORTS
Ohjaus: Jalmari Helander
Tuottaja: Petri Jokiranta
Tuotanto: Cinet Oy ja Yle

DOCPOINT-FESTIVAALI

TUOTTAJA IIKKA VEHKALAHTI
Apollo-palkinto kotimaisen dokumenttielokuvan 
puolesta tehdystä työstä

EUROOPAN PARLAMENTIN 
JOURNALISMIPALKINTO

TOIMITTAJA TERO KOSKINEN
TV-sarjan journalismipalkinto
Romanien paluu (A-studio)
Tuotanto: Yle Ajankohtaisohjelmat

VALTION TIEDONJULKISTAMISPALKINTO

TOIMITTAJA TIMO-ERKKI HEINO
Palkinto talouspolitiikasta kertovista dokumenteista

REINDEERSPOTTING – PAKO JOULUMAASTA
Palkinto työryhmälle väkevän dokumentin tekemisestä
Tuotanto: Bronson Club Oy ja Yle

VALTION JOURNALISTIPALKINTO
TOIMITTAJA HELENA ITKONEN
Inhimillinen tekijä (Yle TV2)
Pitkä ja merkittävä journalistinen ura

BONNIERIN SUURI JOURNALISMIPALKINTO

AJANKOHTAISEN KAKKOSEN HOMOILTA
Vuoden journalistinen teko
Tiimi: Salla Paajanen, Taina Kanerva, Jyrki Richt, 
Reeta Kivihalme

PITKÄT JÄÄHYVÄISET
Vuoden juttu
Toimittaja: Tiina Merikanto
Tuotanto: Yle Ajankohtaisohjelmat

KULTAINEN VENLA

PIKKU KAKKONEN, YLE TV2
Paras lasten- ja nuortenohjelma
Tuotanto: Yle Lapset

GÅRDSHUSET PÅ STRÖMSÖ, YLE FST5 
Paras lifestyle-ohjelma
Tuotanto: Yle Fakta och Fiktion

10 KIRJAA RAHASTA, YLE TV1
Paras keskusteluohjelma
Tuotanto: Yle Kulttuuri

TOISENLAISET FRENDIT, YLE TV1
Paras reality-ohjelma
Tuotanto: Metronome Film & Television Oy ja Yle

MIESTEN VUORO, YLE TV2
Paras ajankohtais- ja asiaohjelma
Tuotanto: Oktober Oy ja Yle

Lisää palkintoja → yle.fi/yleisradio





NÄIN YLE TOIMII
Ylen toiminnan ja ohjauksen kehittämisen tavoitteena  

on avoimuus ja läpinäkyvyys. Organisaatio on rakennettu 
tukemaan selkeää toimintamallia ja päätöksentekoa.

→



Ylen johtoryhmä vasemmalta: Ismo Silvo, Annika Nyberg Frankenhaeuser, Liisa Ojala-Walker, Ville Vilén, Jorma Laiho, Katri Westerberg, 
Lauri Kivinen, Gunilla Ohls, Olli-Pekka Heinonen, Reija Hyvärinen, Katri Olmo, Päivi Nummi-Aho ja Atte Jääskeläinen. Annika Nyberg 
Frankenhaeuser siirtyi EBU:n mediajohtajaksi helmikuussa ja Olli-Pekka Heinonen pääministerin valtiosihteeriksi maaliskuun alussa 2012. 
Marit af Björkesten nimitettiin Svenska Ylen johtajaksi, Ismo Sivo julkaisujohtajaksi ja 1.5. tuotantojohtajana aloittaa Janne Yli-Äyhö.
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ORGANISAATIO JA JOHTO
Ylen organisaatio uudistettiin vuoden 
2011 alusta. Tavoitteena oli selkeyttää yh-
tiörakennetta ja tehostaa toimintatapoja. 

Yhtiön hallitus päättää ohjelmatoi-
minnan linjauksista ja resursseista. Joh-
toryhmä vastaa strategisesta johtami-
sesta ja valmistelee asiat hallitukselle. 
Linjausten pohjalta yksiköt suunnittele-
vat vuosittaisen sisältötarjonnan. Suun-
nitelmissa täsmennetään Ylessä tuo-
tettavan ja ulkoa hankittavan sisällön 
osuudet.

Ylessä on julkaisuyksikkö, kolme sisäl-
töyksikköä, tuotantoyksikkö ja talon yh-
teiset toiminnot.

Julkaisut vastaa ohjelmatarjonnan ja 

julkaisukanavien profiloinnista ja tele-
vision, radion ja yle.fi:n sisältökokonai-
suuksien koordinoinnista. Radio, televi-
sio ja internet tilaavat pääsääntöisesti 
omat sisältönsä. Julkaisuille kuuluu myös 
käytännön työtä tukeva tuotekehitys, 
suunnittelu ja asiakkuustutkimus sekä 
markkinointi.

Uutis- ja ajankohtaistoiminta vas-
taa uutis-, urheilu- ja ajankohtaissisäl-
löistä, aluetoiminnasta sekä näiden sisäl-
töjen kehittämisestä tv:ssä, radiossa ja 
internetissä. 

Luovat sisällöt vastaa suomenkielisis-
tä sisällöistä ja niiden kehittämisestä. Si-
sältöalueita ovat: asiaohjelmat, kulttuuri 

Toimitusjohtaja Lauri Kivinen
Julkaisut, johtaja Olli-Pekka Heinonen*
Uutis- ja ajankohtaistoiminta,  
johtaja Atte Jääskeläinen 
Luovat sisällöt, johtaja Ville Vilén
Svenska Yle, johtaja Annika Nyberg 
Frankenhaeuser 31.1.2012 asti**

ja viihde, draama, lapset ja nuoret ja Ra-
dion sinfoniaorkesteri.

Svenska Yle suunnittelee ruotsinkie-
liset kaavio- ja kanavaprofiilit sekä vas-
taa sisällöistä ja julkaisusta kaikissa ruot-
sinkielisissä välineissä. Svenska Yle tilaa 
omat sisältönsä. 

Tuotannot vastaa oman ohjelma-
tuotannon toteutuksesta sekä joh-
taa tuotannon, tekniikan ja toimitilojen 
palvelutoimintoja.

Yhteiset toiminnot tukevat ohjelma-
toimintaa ja koordinoivat yhtiön resurs-
seja. Yhteisiä toimintoja ovat HR, Ta-
lous, Strategia, Lakiasiat, Viestintä ja 
Turvallisuus.

Tuotannot, johtaja Ismo Silvo***
Henkilöstöjohtaja Liisa Ojala-Walker
Talousjohtaja Katri Westerberg 1.4.2011 alkaen 
(Marja-Riitta Kaivonen 31.3.2011 asti)
Strategiajohtaja Gunilla Ohls
Lakiasiainjohtaja Katri Olmo
Viestintäjohtaja Reija Hyvärinen

Markkinointijohtaja Päivi Nummi-Aho
Teknologiajohtaja Jorma Laiho

* Julkaisujohtaja 1.3.2012 alkaen Ismo Silvo
** Svenska Ylen johtaja 15.3.2012 alkaen  
Marit af Björkesten
*** Tuotantojohtaja 1.5.2012 alkaen  
Janne Yli-Äyhö

YLEN JOHTORYHMÄ 2011

JULKAISUT
TV, Radio, Internet, Arkistot

UUTISET
AJANKOHTAIS- 

TOIMINTA
URHEILU

LUOVAT 
SISÄLLÖT

SVENSKA YLE
TUOTANNOT

YHTEISET TOIMINNOT
HR, Talous, Strategia,
Lakiasiat, Viestintä,

Turvallisuus↓ ↓ ↓

→ ←
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Yhtiötä johtavat hallintoneuvosto, hal- 
litus ja toimitusjohtaja. Ylen johtoryhmä 
vastaa operatiivisesta johdosta. 

JULKAISUT
Julkaisujohtaja Olli-Pekka Heinonen

1.3.2012 alkaen Ismo Silvo
Televisio, päällikkö Riitta Pihlajamäki
Radio, päällikkö Marja Keskitalo
Internet, päällikkö Jari Lahti
Markkinointijohtaja Päivi Nummi-Aho
Julkaisu- ja asiakkuuspäällikkö Ilkka Saari

UUTIS- JA AJANKOHTAISTOIMINTA
Johtaja Atte Jääskeläinen
Yle Uutiset,  
uutispäätoimittaja Jouni Kemppainen
Yle Urheilu, päällikkö Markku Jylhäsalo
Yle Ajankohtaistoiminta, päällikkö Jyrki Richt
Yle Alueet, päällikkö Teijo Valtanen
Uutiskeskus, päällikkö Hannele Muuronen
Internet-toimitus, päällikkö Mika Rahkonen

Uutis- ja ajankohtaistuotanto,  
päällikkö Ville Venell

LUOVAT SISÄLLÖT
Johtaja Ville Vilén
Yle Asia, päällikkö Ilkka Lehtinen
Yle Kulttuuri ja viihde,  
päällikkö Minna-Mari Parkkinen 
Yle Draama, päällikkö Tuire Lindström
Yle Lapset ja nuoret, päällikkö Teija Rantala
RSO, intendentti Tuula Sarotie
Sisältöpäällikkö Raimo Lång
Sisältöpäällikkö Satu Keto-Kantele
Asiakkuuspäällikkö Susanna Snell

SVENSKA YLE
Johtaja Annika Nyberg Frankenhaeuser
31.1.2012 asti

15.3.2012 alkaen Marit af Björkesten
Julkaisupäällikkö Mary Gestrin
Strategiapäällikkö Pirkka Aunola
31.12.2011 asti 

Fakta ja fiktio, päällikkö Jens Berg 30.9.2011 asti
1.10.2011 alkaen Carin Göthelid 

Uutiset, urheilu ja ajankohtaisohjelmat, 
päällikkö Mika Kosunen, 30.9.2011 asti

1.10.2011 alkaen Kerstin Häggblom 
Mediatuotanto, päällikkö Johan Sundström

TUOTANNOT
Johtaja Ismo Silvo 29.2.2012 asti

1.5.2012 alkaen Janne Yli-Äyhö
Yle Tuotanto, päällikkö Pihla Allos
Tuotantoalustat, päällikkö Kari Helminen
Tietohallinto, päällikkö Maarit 
Waskilampi-Kuikka
Lähetys ja siirto, päällikkö Mika Lavonen
Teknologiat, johtaja Jorma Laiho
Toimitilapalvelut, päällikkö Kari Haapamäki

YHTEISET TOIMINNOT
HR, henkilöstöjohtaja Liisa Ojala-Walker
Talous, talousjohtaja Marja-Riitta Kaivonen
31.3.2011 asti 

YLEN ORGANISAATIO 2012

TOIMITUSJOHTAJA

HRJULKAISUT

TV
Radio

Internet
Markkinointi

Julkaisu ja  
asiakkuus

Julkaisut
Strategia

Fakta ja fiktio
Uutiset, urheilu ja 

ajankohtais- 
ohjelmat

Mediatuotanto

Yle Tuotanto
→ Helsinki 
→ Tampere 
→ Design

Tuotantoalueet
Tietohallinto

Lähetys ja siirto
Teknologiat

Toimitilapalvelut

Yle Asia
Yle Kulttuuri ja 

viihde
Yle Draama

Yle Lapset ja nuoret
RSO

Kehitys ja  
prosessit

Suunnittelu ja  
koordinaatio
Tutkimus ja  

asiakkuusanalyysi

Yle Uutiset
Yle Urheilu

Yle Ajankohtais-
toiminta

Yle Alueet
Uutiskeskus

Internet-toimitus
Uutis- ja ajankoh-

taistuotanto

UUTIS- JA  
AJANKOHTAIS-

TOIMINTA

LUOVAT 
SISÄLLÖT

SVENSKA YLE TUOTANNOT

TALOUS

STRATEGIA

LAKIASIAT

VIESTINTÄ

TURVALLISUUS
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1.4.2011 alkaen Katri Westerberg
Strategia, strategiajohtaja Gunilla Ohls
Lakiasiat, lakiasiainjohtaja Katri Olmo
Viestintä, viestintäjohtaja Reija Hyvärinen
Turvallisuus, 
turvallisuuspäällikkö Simo Alho

Yleisradion ylin päättävä elin on 21-jäse-
ninen hallintoneuvosto. 

Hallintoneuvoston jäsenet valitsee 
eduskunta vaalikauden ensimmäisillä val-
tiopäivillä. Jäseniksi on valittava tiedettä, 
taidetta, sivistystyötä ja elinkeino- ja ta-
louselämää tuntevia sekä eri yhteiskun-
ta- ja kieliryhmiä edustavia henkilöitä. 
Lisäksi kahdella yhtiön henkilöstön ni-
meämällä edustajalla on läsnäolo- ja pu-
heoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Hallintoneuvosto nimittää hallituksen 
jäsenet, päättää yhtiön toiminnan ja ta-
louden suuntaviivoista sekä valvoo hal-
lintoa, taloudenpitoa ja sitä, miten julki-
sen palvelun ohjelmatoiminta toteutuu. 
Hallintoneuvosto on vastannut myös 
Ylen uusien palveluiden ennakkoarvioin-
nista. Lisäksi hallintoneuvosto antaa yh-
tiökokoukselle lausunnon tilintarkastus-
kertomuksesta ja kahden vuoden välein 
eduskunnalle kertomuksen Ylen julkisen 
palvelun tehtävien toteutumisesta.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENET 
30.6.2011 ASTI
Kimmo Sasi (kok), puheenjohtaja 
Elsi Katainen (kesk), varapuheenjohtaja 
Mikko Alatalo (kesk)
Sirpa Asko-Seljavaara (kok)
Risto Autio (kesk)
Maria Guzenina-Richardson (sd)
Anne Kalmari (kesk)
Ilkka Kantola (sd)
Timo Kaunisto (kesk) 
Päivi Lipponen (sd)
Tapani Mäkinen (kok)
Mikaela Nylander (rkp)
Erkki Pulliainen (vihr)
Lyly Rajala (kok) 
Jouko Skinnari (sd) 
Esko-Juhani Tennilä (vas)
Pentti Tiusanen (vas)
Tuulikki Ukkola (kok)
Mirja Vehkaperä (kesk)
Pia Viitanen (sd)
Ilkka Viljanen (kok) 
Henkilöstön edustaja Jukka Kuusinen
Henkilöstön edustaja Pekka T. J. Salo
Hallintoneuvoston sihteeri, 
lakiasiainjohtaja Katri Olmo

OHJELMAPÄÄLLIKÖT
Yle TV1 ja Yle Teema Airi Vilhunen
1.1.2012 alkaen
Yle TV2 Timo Järvi
Yle Teema Ulla Martikainen-Florath
31.12.2011 asti
Yle Radio 1 Kaj Färm
Yle Radio Suomi Saila Mattila
YleX Jyri Kataja-Rahko

Yle Puhe Riku Saaranluoma
Yle Fem Nicolina Zilliacus-Korsström
Yle Radio Vega Kerstin Häggblom
30.9.2011 asti

1.10.2011 alkaen Mika Kosunen 
Yle X3M Alex Fager.
yle.fi  Jari Lahti
svenska.yle.fi  Sami Kallinen

HALLINTONEUVOSTON JÄSENET 
30.6.2011 LÄHTIEN
Ilkka Kantola (sd), puheenjohtaja
Pekka Ravi (kok), varapuheenjohtaja
Mikko Alatalo (kesk)
Maarit Feldt-Ranta (sd)
Tarja Filatov (sd)
Pekka Haavisto (vihr)
Leena Harkimo (kok)
Kalle Jokinen (kok)
Kimmo Kivelä (ps)
Katri Komi (kesk)
Mika Lintilä (kesk)
Päivi Lipponen (sd)
Silvia Modig (vas)
Tapani Mäkinen (kok)
Jaana Pelkonen (kok)
Jouko Skinnari (sd)
Maria Tolppanen (ps)
Reijo Tossavainen (ps)
Mirja Vehkaperä (kesk)
Pertti Virtanen (ps)
Ulla-Maj Wideroos (rkp)
Henkilöstön edustaja Jukka Kuusinen 
Henkilöstön edustaja Pekka T. J. Salo 6.9.2011 asti
Aapo Parviainen 7.9.2011 alkaen 
Hallintoneuvoston sihteeri, 
lakiasiainjohtaja Katri Olmo

HALLINTONEUVOSTO



Hallituksen jäsenet v. 2011 ylhäältä vasemmalta:

Kari Neilimo
Gunvor Kronman 
Ilkka Wäck 
Tuomo Raasio 
Juhani Pekkala 
Laura Kolbe
Raija-Sinikka Rantala
Raino Hurme
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HALLITUS
YLEN HALLITUS 
Yleisradion hallitukseen tulee kuulua vä-
hintään viisi ja enintään kahdeksan jäsen-
tä. Hallituksen jäsenet eivät saa kuulua 
hallintoneuvostoon tai yhtiön muuhun 
ylimpään johtoon. Yhtiön hallituksen tu-
lee edustaa riittävän monipuolista asian-
tuntemusta ja molempia kieliryhmiä. 

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohta-
jan ja muun ylimmän johdon, vahvistaa 
heidän palkkansa sekä sopii muista toi-
miin liittyvistä ehdoista. Hallitus päättää 
yhtiön strategisista linjauksista ja talous-
arviosta. Se kutsuu koolle yhtiökokouksen 
ja valmistelee kokouksessa käsiteltävät 
asiat sekä antaa yhtiön toiminnasta vuo-
sittain kertomuksen Viestintävirastolle.

HALLITUKSEN JÄSENET 2011
Vuorineuvos, professori Kari Neilimo, 
puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Gunvor Kronman, 
varapuheenjohtaja 
Executive Advisor Jouni Backman
1.9.2011 asti
Professori Laura Kolbe
Toimitusjohtaja Kirsi-Marja Laitinen
1.1.2012 lähtien 
Toimitusjohtaja Juhani Pekkala 
Senior Partner, OTK Tuomo Raasio
Teatteriohjaaja Raija-Sinikka Rantala
31.12.2011 asti
Senior Partner Ilkka Wäck
4.10.2011 lähtien
Henkilöstön edustaja,  
toimittaja Raino Hurme
Hallituksen sihteeri,  
lakiasiainjohtaja Katri Olmo

Hallituksen nimeämiä valiokuntia on ollut 
kaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jä-
seniä olivat Gunvor Kronman (pj), Laura 
Kolbe, Juhani Pekkala ja Tuomo Raasio. Tar-
kastusvaliokunnassa toimivat Kari Neilimo 
(pj), Raija-Sinikka Rantala sekä Jouni Back-
man 1.9.2011 asti ja Ilkka Wäck 4.10.2011 
alkaen.

Tilintarkastajat
KHT Raija-Leena Hankonen
KHT Minna Riihimäki
KPMG Oy, KHT-yhteisö



52

Ylen vuosi 2011 -kertomuksen yhteydessä julkaistaan tilinpäätös ja 
hallituksen toimintakertomus. 

Yleisradion vuosikertomus julkaistaan painotuotteena suomeksi ja ruotsiksi, 
internetistä löydät sen myös englanniksi.

Internetissä vuosikertomusta täydentävät yleisö- ja henkilöstökertomukset, 
Ylen ympäristöraportti sekä selvitys Ylen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. 

Postitamme Ylen vuosi 2011 -julkaisun päättäjille, viranomaisille ja muille sidos-
ryhmillemme. Julkaisun voi tilata Ylen viestinnästä osoitteesta: yleinfo@yle.fi.

YLEISRADIO OY
Radiokatu 5

00024 Yleisradio
p. 09 14 801   

yle.fi/yleisradio
etunimi.sukunimi@yle.fi

VIESTINTÄ
Viestintäjohtaja Reija Hyvärinen

Tuotanto: Marja-Liisa Nordell, Marja Niemi

Valokuvat: Yle Kuvapalvelu/Jyrki Valkama, Seppo Sarkkinen, Laura Pohjavirta 
sekä  

Jukka Lintinen, Petteri Saario, Jussi Nahkuri, Mark Shearman, Jan Grandström, 
Anne Wahlström, Olli Karttunen, Marja-Leena Hukkanen, Kaapo Kamu

Ulkoasu: Heidi Grönroos, Ili Marttinen/Yle
Kirjapaino: Erweko Oy 4/2012



ARVOT
Suomalaisuus
Luotettavuus

Riippumattomuus
Monipuolisuus

Ihmisen arvostaminen

VISIO 
Yle haluaa olla suomalaisille merkityksellisin ja 

heidän omakseen kokema sähköisen viestinnän
sisällöntuottaja sekä rohkea ja luova 

suunnannäyttäjä journalismissa ja kulttuurissa.

MISSIO
Yle on olemassa, jotta kansanvalta ja suomalainen 

kulttuuri vahvistuvat. Yle on avoimen 
tietoyhteiskunnan rakentaja. Yle tuottaa ja 

tarjoaa luotettavaa tietoa, yhteisiä kokemuksia ja 
suomalaisten elämää rikastuttavia mediasisältöjä.



YLEN VUOSI
2011

Sinun tarinasi

SINUN TARINASI
Vuonna 2011 tapahtui paljon. 

Historiallisissa eduskuntavaaleissa valtasuhteet muuttuivat ja Suomi sai kuuden 
puolueen hallituksen. 

Kuukautta myöhemmin kiekko-Leijonat ilmaveivasivat jääkiekon maailmanmes-
taruuden kotiin. Kuudentoista vuoden tauon jälkeen päästiin taas torille hurraa-
maan. Tunteita nostattivat myös Britannian kuninkaalliset häät, jotka pysäytti-
vät ihmiset televisioiden ääreen.

Uutisissa kerrottiin koko maailmaa koskettaneista tragedioista Norjassa ja Japa-
nissa. Talouskriisi jylläsi Kreikassa.

Onnellisempia säveliä kuultiin Helsingin Töölönlahdelta, kun kauan odotetun 
Musiikkitalon avajaisissa kajahti Sibeliuksen Finlandia. 

Loppuvuosi keskityttiin jännittämään presidentinvaalien tuloksia, kun kaksi kaut-
ta maata johtanut Tarja Halonen emännöi Linnan juhlia viimeisen kerran. 

Ympäri vuoden ihmisiä puhuttivat sään ääri-ilmiöt: runsas lumi, helle ja myrskyt.

Koskettavia tapahtumia, joita jokainen suomalainen on voinut seurata Yleisradion 
kanavilta. Se on meidän tehtävämme: välittää tietoa ja tunnelmia. Kertoa ihmis-
ten kokoisia tarinoita. Olla merkityksellinen juuri sinulle, joka päivä. 

Käsissäsi on uudistunut Ylen vuosikertomus. Kuvaamme siinä välähdyksiä ja lukuja menneestä vuodes-
ta. Vuosikertomukseen ja nettiin on koottu keskeiset faktat Ylestä. Kerromme mm.:

Tule käymään luonamme Yle yhtiönä -sivustolle. Kerromme siellä kanavien tarjonnasta, yleisö-
suhteesta ja henkilöstöstä enemmän kuin näiden kansien välissä.

→ yle.fi/yleisradio
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