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Tiedot:

1. a) Yhtiön nimi
 Yleisradio Oy

b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus

 99,98 %

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

3. 31.12.2010 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja tase.

 erillinen liite

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

Johto 31.12.2010
Kivinen Lauri (1.5.2010-) Toimitusjohtaja
Heinonen Olli-Pekka Johtaja, Ohjelmistoalue
Jääskeläinen Atte Sakari Johtaja, Ohjelmistoalue
Kaivonen Marja-Riitta Johtaja, Talous
Laiho Jorma Kalevi Tekninen johtaja
Nummi-Aho Päivi Viestintä- ja markkinointijohtaja
Nyberg Frankenhaeuser Annika  Programenhetsdirektör, Svenska Yle
Ojala-Walker Liisa Päivikki Johtaja, Henkilöstö
Silvo Ismo Olavi Strategia- ja kehitysjohtaja
Vilen Ville Petteri Johtaja, Ohjelmistoalue

 Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet, ovat tuloskorttijärjestelmän piirissä.
Hallitus päättää vuosittain järjestelmän rakenteesta. Nykyinen järjestelmä koostuu
kahdesta osasta: vuositavoitteista (A) ja pitkän aikavälin tavoitteista (2011–2013).
Tavoitteet on johdettu yhtiön strategiasta. A-osassa voi kynnystavoitteiden toteuduttua
saavuttaa 1 kuukauden palkkaa vastaavan palkkion (7,8 % vuosiansioista) ja
huipputavoitteiden toteuduttua 3 kuukauden palkkaa vastaavan palkkion (23,6 %
vuosiansioista). Pitkän aikavälin tavoitteiden toteutuminen arvioidaan jakson lopussa.
Maksimipalkkio on tällöin 3 kk.

 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 ovat yleisen
työeläkejärjestelmän piirissä.
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5. a) Toimitusjohtajan nimi
 Lauri Kivinen - 1.5.2010 lähtien

b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu

1. Palkka: 176050,00€ (1.5.2010 lähtien)

2. Vuosibonukset: ei bonuksia

3. Muut etuudet:

 Puhelinetu 140,00€

c) Toimitusjohtajan tilikauden aikana palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset
oikeudet

 Toimitusjohtaja ei saanut palkkioksi osakkeita eikä osakeperusteisia oikeuksia

d) 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 1 448 974,51€

2. Palkkioksi saatuja osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia ei ollut

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

 Toimitusjohtaja on yleisen TEL- järjestelmän piirissä

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

 Toimitusjohtajan sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Irtisanomisaika on
molemmilla osapuolilla 3 kuukautta.

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet
Kari Neilimo, puheenjohtaja
Maria Kaisa Aula, varapuheenjohtaja
Juhani Pekkala
Jouni Backman
Gunvor Kronman
Tuomo Raasio
Raija-Sinikka Rantala

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

Hallituksen palkkioista vuodelle 2010 päätettiin hallintoneuvostossa 8.12.2009.
Puheenjohtajan palkkio on 25 000, varapuheenjohtajan 19 000 euroa ja jäsenen 15 000
euroa vuodessa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.
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c) Jos kohdassa 6 a mainittu henkilö on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön (executive
chairman; executive director) tai toimii yhtiön neuvonantajana, yhtiön on selostettava
tästä tehtävästä tilikaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet
eriteltyinä.

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 poikkeuksellisen hyviin työsuorituksiin reagoivan
tulospalkkio-järjestelmän 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 2 kuukauden palkkaa vastaava
palkkio (16 %) vuosipalkasta.

2. Tulospalkkiojärjestelmä
Järjestelmän piiriin kuuluvat kaikki yhtiön työntekijät lukuun ottamatta niitä, jotka
kuuluvat tuloskorttijärjestelmän piiriin. Palkitseminen perustuu jälkikäteen suoritettavaan
tulosarviointiin.
Tulospalkkion saamisen edellytyksenä on, että työtulos ylittää selvästi varsinaisella
palkalla korvattavan tason. Maksettavan palkkion suuruusluokka on ½ - 1
peruskuukausipalkka.


