
1. a) Yleisradio Oy

b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 99,98 % ·

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Yhtiön toimialana on julkisen palvelun yleisradiotoiminnan harjoittaminen.

Yhtiön tehtävänä on tuoda täyden palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen
jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Näitä ja muita julkiseen palveluun liittyviä sisältöpalveluja voidaan tarjota kaikissa
televerkoissa.

Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti:
1) tukea kansanvaltaa ja jokaisen osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla monipuolisia tietoja, mielipiteitä ja keskusteluja
sekä vuorovaikutusmahdollisuuksia;
2) tuottaa, luoda ja kehittää kotimaista kulttuuria, taidetta ja virikkeellistä viihdettä;
3) ottaa ohjelmistossa huomioon sivistys- ja tasa-arvonäkökohdat, tarjota mahdollisuus oppimiseen ja itsensä
kehittämiseen, painottaa lapsille suunnattuja ohjelmistoja sekä tarjota hartausohjelmia;
4) kohdella ohjelmatoiminnassa yhtäläisin perustein suomen- ja ruotsinkielistä väestöä, tuottaa palveluja saamen,
romanin ja viittomakielellä sekä soveltuvin osin myös maan muiden kieliryhmien kielellä;
5) tukea suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta sekä huolehtia ohjelmatarjonnasta myös vähemmistö- ja erityisryhmille;
6) edistää kulttuurien vuorovaikutusta ja ylläpitää ulkomaille suunnattua ohjelmatarjontaa;
7) välittää asetuksella tarkemmin säädettäviä viranomaistiedotuksia ja varautua televisio- ja radiotoiminnan hoitamiseen
poikkeusoloissa.

Yhtiö voi harjoittaa myös julkisen palvelun yleisradiotoimintaa tukevaa muuta toimintaa. Tällainen toiminta on
järjestettävä kirjanpidollisesti erilliseksi julkisen palvelun yleisradiotoiminnasta.

Yhtiö voi tarjota viestintämarkkinalaissa tarkoitettuja verkkopalveluja sille erikseen myönnettyjen toimilupien puitteissa.

Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita.

3. Tilikauden tuloslaskelma ja tase

Erillinen liite

4. Toimitusjohtaja ja muu johto, yhteensä 10 henkilöä, ovat tuloskorttijärjestelmän piirissä. Hallitus päättää vuosittain
järjestelmän rakenteesta. Nykyinen järjestelmä koostuu kahdesta osasta: vuositavoitteista (A) ja pitkän aikavälin
tavoitteista (2010).  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 ja mahdolliset palkkiot
maksetaan 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.



5. Toimitusjohtaja

a) Toimitusjohtaja Mikael Jungner (30.4.2010 asti)
b) Toimitusjohtajalle maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaismäärä oli vuonna 2009 yhteensä

223 243 €. Summa sisältää autoedun.
c) Toimitusjohtaja ei saanut palkkioksi osakkeita eikä osakeperusteisia oikeuksia
d) Muulle johdolle maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 1,469 M€; palkkioksi saatuja osakkeita tai

osakeperusteisia oikeuksia ei ollut
e) Toimitusjohtaja on yleisen TEL- järjestelmän piirissä
f) Toimitusjohtajalla oli viiden vuoden määräaikainen sopimus ja se päättyi 30.4.2010. Nykyisen

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

6. Hallitus

a) Kari Neilimo, puheenjohtaja
Maria Kaisa Aula, varapuheenjohtaja
Juhani Pekkala
Jouni Backman
Gunvor Kronman
Tuomo Raasio
Raija-Sinikka Rantala

b) Hallituksen palkkioista päättää hallintoneuvosto. Voimassa olevat tasot ovat: puheenjohtaja 25.000 € vuodessa,
varapuheenjohtaja 19.000 € vuodessa ja jäsenet 15.000 € vuodessa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.
Vuonna 2009 maksettiin hallitukselle palkkiota yhteensä 119 000 €.

7. Henkilöstön palkitsemisjärjestelmät

Koko henkilöstö kuuluu joko etukäteen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen liittyvän palkitsemisjärjestelmän piiriin
(tuloskortti) tai poikkeuksellisen hyviin työsuorituksiin reagoivan tulospalkkio-järjestelmän piiriin.

a) 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.

 b) 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.


