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Berättelsen för 2020 behandlar en
mycket exceptionell tidsperiod. Coronaviruset dominerade nästan hela året och
tvingade även Yle att anpassa sin verksamhet till den exceptionella situationen.
Nyheter med anknytning till coronaviruset, statsrådets officiella presskonferenser och coronanyhetsartikeln nådde miljontals finländare.
Yles betydelse framhävdes också när
det gäller att tillhandahålla intressant
innehåll i människors vardag, eftersom
många var isolerade för att de insjuknat i corona, exponerats eller tillhör
någon riskgrupp. Under denna exceptionella period skedde också en betydande
ökning av tittarsiffrorna för televisionens del.
Coronatiden har medfört svårigheter för alla som på något sätt får sitt
levebröd från olika evenemang. Yle för-
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sökte för sin del göra det lättare för
musikerna genom att spela mer inhemsk
musik och skapa virtuella evenemang, till
exempel konceptet Yle Vardagsrum. Då
de internationella idrottsevenemangen
i hög grad flyttades till nästa år visade
Yle mer inhemsk idrott. Yle förmedlade
också ledda gymnastikstunder för alla där
hemma.
För Yles personal har coronatiden varit
ytterst exceptionell. Anställda har i mån
av möjlighet övergått till distansarbete
samt indelats i olika grupper för att nyckelpersoner inte ska insjukna eller exponeras samtidigt. Yle lyckades bra med detta
och kunde trygga en högklassig verksamhet under hela det exceptionella året. Ett
stort tack till personalen för detta.
2020 var ett utmanande år för medierna. De kommersiella mediernas reklamintäkter har minskat och deras eko-

nomiska ställning har därför försvårats.
Under ledning av Australien förs som
bäst en kamp om hur medieintäkterna i fortsättningen ska fördelas mellan inhemska medieföretag och globala
plattformar som Google och Facebook.
Denna debatt pågår också i Europa. Det
är en stor fråga eftersom den i mångt
och mycket definierar verksamhetsförutsättningarna för nationella kommersiella
medier på 2020-talet och därmed indirekt påverkar även Yles verksamhetsmiljö.
Enligt medborgarna är Yle Finlands
mest pålitliga medium och det medium
som man mest följer med. I slutet av året
lämnades en proposition till riksdagen
om ändring av Yle-lagen. Processen började med ett klagomål från Medieförbundet till kommissionen och kommer att
leda till en lagändring där Yles verksamhet i högre grad begränsas till förmedling av ljud- och bildmaterial och relaterat
innehåll i textform. Ett viktigt undantag
från detta är till exempel snabba nyhetsskeenden.
Förslaget till ändring av Yle-lagen har
fått ett tudelat mottagande. De kommersiella medierna tror att en minskning av
Yles innehåll i textform kommer att öka
användningen av avgiftsbelagda nyhetstjänster och prenumerationerna på digitala dagstidningar. En del medborgare
är däremot rädda för att deras tillgång
till information ska inskränkas. Riksdagen torde godkänna lagändringen och

dess detaljer under våren 2021. Utifrån
lagändringen kommer förvaltningsrådet
att fastställa verksamhetsanvisningar i
enlighet med den nya lagen.
Under coronatiden har sociala medier
spelat en egen roll. Detta har inte enbart
haft positiva effekter, utan det har också
lett till att motsättningarna har förvärrats, vilket internationella exempel har
visat.
Också i Finland finns ett behov att
höja nivån på den finländska samtalskulturen och inspirera människor att diskutera på ett sätt som respekterar andra
och värdesätter olika synsätt. Yle lanserade det femåriga projektet Hyvin sanottu
– Bra Sagt, som syftar till att stärka de
bästa sidorna av den finländska samtalskulturen och skapa trygga samtalsmiljöer.
I detta viktiga projekt har Yle tiotals samarbetspartner från medborgarorganisationer till statsledningen.
Yle når varje vecka 96 procent av finländarna och bolaget uppskattas. För
majoriteten av finländarna är Yle således
en viktig del av livet. Yle har fått en ännu
större betydelse under krisen. Under
coronaepidemin har Yle visat sig vara viktigare än någonsin.
Helsingfors den 13 april 2021 på Rundradion
Ab:s förvaltningsråds vägnar
Arto Satonen
ordförande
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Sammandrag
År 2020 var både framgångsrikt och
exceptionellt för Yle. Bolaget lyckades
bra med sina strategiska mål och publikrelationen förstärktes. 96 procent av finländarna använde minst en av Yles tjänster varje vecka.
När coronapandemin började sökte
sig finländarna i allt högre grad till Yles
innehåll. Detta syntes såväl på Yles linjära
radio- och tv-kanaler som på Yle Arenan
och de övriga webbtjänsterna.
Yle Radio Suomi var fortfarande den
radiokanal i Finland som hade flest lyssnare och Yle TV1 den tv-kanal som hade
flest tittare i Finland. År 2020 nådde Yle
varje vecka tre av fyra personer över 15 år
med sina webbtjänster, vilket var klart fler
än året innan. En ökning skedde särskilt
i den strategiskt viktiga gruppen personer under 45 år.
Coronapandemin och restriktionerna
i anslutning till den påverkade Yles verksamhet avsevärt från och med mars
2020. Bolaget reagerade snabbt på situationen och gjorde nödvändiga ändringar
i både programutbudet och den övriga
verksamheten.
Yles goda digitala beredskap säkerställde att verksamheten fortsatte smidigt i undantagssituationen och att
personalen flexibelt kunde övergå huvudsakligen till distansarbete. Funktionerna
som är viktiga för försörjningsberedskapen förlöpte normalt.
Yle kompletterade sitt utbud samt
omorganiserade både traditionella radiooch tv-kanaler och mobil- och webbtjänster, såsom Yle Arenan. I åtgärderna beak-
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tades allmänhetens förändrade behov,
de stora inställda idrotts- och kulturevenemangen samt situationen inom den
inhemska kreativa branschen.
Inom nyhets- och aktualitetsverksamheten omorganiserades arbetet vid alla
redaktioner i Böle på grund av coronaviruspandemin. Största delen av redaktörerna övergick till distansarbete. Vid alla
redaktioner infördes strikta skyddsåtgärder för att trygga nyhetsverksamheten.
När coronapandemin började och Finland övergick till undantagsförhållanden
förmedlade Yle statsrådets och myndigheternas presskonferenser i direktsändningar och erbjöd en sändningssignal
även för andra medier. Dessutom startade Yle specialnyhetssändningar på tv,
radio och Yle Arenan. Under året genomfördes sammanlagt 700 direkta nyhetssändningar, vilket är mer än dubbelt så
många som året innan.
Med hjälp av digitala metoder utvecklade Yle nya programformat som möjliggjorde virtuella engagerande evenemang
och skapade samtidigt arbetstillfällen för
aktörer inom den kreativa branschen – i
samarbete med kulturbranschen, läroanstalter och andra aktörer.
I stället för inställda program lanserade
Yle under våren med kort varsel bland
annat konceptet Yle Vardagsrum, som
erbjöd musik, underhållning och kultur
virtuellt i tv med hjälp av över 70 inhemska artister. För att svara på musikernas
nöd ökade Yle också den inhemska musikens andel på radiokanalerna avsevärt.
Under coronapandemin tillhandahöll

Yle ett mångsidigt spektrum av faktaoch kulturinnehåll, drama, helheter som
stöder lärande samt innehåll specifikt
riktat till barn och unga i enlighet med
public service-uppdraget. I planeringen
år 2020 beaktades särskilt coronapandemins inverkan på vardagen för finländare
i olika åldrar. Yle publicerade innehåll som
stöd för bland annat distansundervisning,
vardagsmotion och ork i vardagen.
Till årets största satsningar hörde
stora högtidliga evenemang, vilka krävde
betydande innehållsmässiga och tekniska ändringar av Yle på grund av coronarestriktionerna. Sådana produktioner
var bland annat den nya helheten Fest
på slottet på självständighetsdagen, som
engagerade finländarna i stor utsträckning, samt evenemangen under julen och
nyåret.
Inom idrotten lyckades Yle få flera viktiga avtal för de kommande åren. Yle
och MTV Oy skaffade för första gången i
samarbete rättigheterna till VM i fotboll
för herrar 2026.
Tillgängligheten integrerades i allt
högre grad i planeringen av Yles innehåll och tjänster. År 2020 gjorde Yle
ytterligare satsningar på tjänster för
special- och minoritetsgrupper, såsom
direkttextning, teckenspråkstolkning och
syntolkning.
Bolaget utökade ytterligare utbudet
av innehåll på Yle Arenan, som i den allt
hårdare konkurrensen behöll sin ställning
som Finlands mest använda strömningstjänst och återigen utsågs till det mest
uppskattade webbvarumärket. Ett annat

fokusområde var också nya audioformat,
som poddar.
En viktig etapp med tanke på HD-övergången uppnåddes i juni 2020, då synligheten för högupplösningssändningarna
på Yles tv-kanaler i antennätet utvidgades till att omfatta hela Finland.
Finländarnas uppskattning för Yles
public service stärktes och förtroendet
för bolaget förblev på en hög nivå. Detta
framgår av de årliga publikundersökningarna. Överlag anser finländarna att
Yle har lyckats väl med sitt public service-uppdrag.
Förvaltningsrådet godkände våren
2020 Yles nya strategi, som betonar det
samhälleliga värdet av Yles public service
och dess betydelse i olika finländares vardag. Yle flyttar tyngdpunkten till digital publicering och utvecklar samtidigt
sina traditionella kanaler. I enlighet med
strategin riktas ytterligare satsningar till
bland annat tjänster för barn och unga.
Yle har systematiskt ökat inköpen av
innehåll av externa parter och inlett samarbetsprojekt med inhemska mediebolag, i enlighet med de riktlinjer som lagts
fram av en parlamentarisk arbetsgrupp
och som föreskrivs i Yle-lagen. Bolagets
ekonomi förblev stabil under ett år som
var exceptionellt med tanke på verksamheten.
Yles public service-uppdrag behandlas i kapitlen 1–4 och bolagets verksamhetsutveckling, personal och ekonomi i
kapitlen 5–6.
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YLES UPPDRAG
Lag om Rundradion Ab,
7 §, Allmännyttig verksamhet
Bolagets uppgift är att tillhandahålla ett mångsidigt och omfattande allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud med tillhörande
special- och tilläggstjänster för alla på lika villkor. Dessa och andra
allmännyttiga innehållstjänster ska tillhandahållas i allmänna kommunikationsnät både riksomfattande och på landskapsnivå.
DEN PROGRAMVERKSAMHET SOM BEDRIVS I ALLMÄNNYTTIGT
SYFTE SKA SÄRSKILT
1) stödja demokratin och enskildas möjlighet att påverka, genom att tillhandahålla ett mångsidigt utbud av fakta, åsikter och diskussioner
samt en möjlighet till växelverkan;
2) producera, skapa, utveckla och bevara inhemsk kultur, konst och stimulerande underhållning;
3) i programutbudet beakta synpunkter som har att göra med allmänbildning och jämställdhet, erbjuda en möjlighet till lärande och självutveckling, lägga vikt vid program avsedda för barn och ungdomar
samt tillhandahålla andaktsprogram;
4) behandla den finskspråkiga och svenskspråkiga befolkningen på lika
grunder i programverksamheten samt tillhandahålla tjänster på samiska, romani och teckenspråk och i tillämpliga delar även för andra
språkgrupper i landet;
5) stödja bevarandet av det finländska kulturarvet, tolerans, jämlikhet,
jämställdhet och kulturell mångfald samt sörja för programutbud
även för minoriteter och specialgrupper;
6) främja växelverkan mellan olika kulturer och upprätthålla ett programutbud som riktar sig utomlands;
7) förmedla myndighetsmeddelanden som anges närmare genom förordning och ha beredskap för att sköta televisions- och radioverksamheten under undantagsförhållanden.

7 a §, Samarbete
Bolaget ska genom sin verksamhet främja yttrandefriheten, högklassig journalistik och mångfald inom medierna.
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Rundradions public
service-uppdrag och
strategi

1

Yles strategi förnyades under året.
Yle satsar på pluralism, publikdialog och god personlig service.
Yle fortsätter med de digitala förnyelserna i sin verksamhet.
1.1 YLES UPPDRAG
Rundradion Ab (Yle) är ett public service-rundradiobolag. Dess verksamhet bygger på lagen om Rundradion (1993/1380).
Det allmännyttiga specialuppdrag, som
här behandlas, fastställs i 7 § i Yle-lagen.
Yle ska tillhandahålla ett mångsidigt
och omfattande allmännyttigt utbud
för alla på lika villkor. Bolaget ska stödja
demokratin och yttrandefriheten samt
bildningen och lärandet, stärka den nationella och regionala kulturen och i programutbudet även beakta specialgruppers och minoriteters behov. Yle har
också specialuppgifter när det gäller att
trygga kommunikationen i undantagsförhållanden.
Den som bedriver rundradioverksamhet ska vara oberoende av politiska, ekonomiska och andra intressegrupper, så att
utbudet ger en mångsidig och tillförlitlig
bild av de olika rådande opinionerna och
värderingarna i samhället.
Grunderna för public service-rundradioverksamhet definieras i en protokollbilaga till Amsterdamfördraget (1997),
som är en del av EU-fördraget, samt
i EU-kommissionens meddelande om
offentlig finansiering av rundradioverksamhet (2009). Enligt Amsterdamprotokollet har systemet för radio och tv i all-

mänhetens tjänst i medlemsstaterna ett
direkt samband med de demokratiska,
sociala och kulturella behoven i varje
samhälle och med behovet att bevara
mångfalden i medierna.
Under år 2020 bereddes en ändring av
7 § i Yle-lagen så att publicering av innehåll i textform definieras i Yles uppgifter.
Regeringen lämnade i december ett lagförslag om detta. Innehållet i lagförslaget
behandlas närmare i kapitel 2.1.

1.2 YLES STRATEGISKA
RIKTLINJER OCH MÅL

1.1

1.2

Yle har lyckats bevara sin starka publikrelation och åtnjuter ett stort förtroende.
Via radio, tv och webben når Yle ut till
merparten av finländarna, vilket avspeglar dels det höga anseendet som public
service har bland medborgarna, dels bolagets förmåga att svara på förändringar i
omvärlden. Detta framhävdes år 2020
under coronapandemin, då bolaget i en
exceptionell situation svarade på samhällets och publikens förändrade behov
genom att förnya public service-utbudet.
Trots de verksamhetsrelaterade utmaningarna fortsatte Yle att satsa på att
utveckla innehåll och tjänster, införa ny
teknik och se över verksamhetssätten i
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enlighet med den tidigare godkända strategin. Samtidigt beredde bolaget en ny
strategi, som godkändes av förvaltningsrådet i maj 2020. I samband med strategiarbetet hördes både externa intressentgrupper och personal.
Yle har som mål att stärka gemenskapen genom att lyssna, engagera och förena olika finländare, producera högklassigt innehåll och tjänster och göra dem
lättillgängliga, modigt förnya sig samt
säkerställa att bolaget har relevant kompetens och användbara samarbetsnätverk.
På basis av strategin fattar bolagets
styrelse beslut om de årliga tyngdpunktsområdena och de viktigaste förnyelseprojekten. De ansvariga redaktörerna, som
utsetts i enlighet med lagen om yttrandefrihet, har ansvaret för innehållsbesluten.
Den nya strategin, Gemensamt för alla,
unikt för mig, betonar det samhälleliga
värdet av Yles public service och dess
betydelse i människors vardag. Strategin
styrs av bolagets syfte och värderingar:
Yle stärker förståelsen och det finländska
samhället och kulturen på ett ansvarsfullt och tillförlitligt sätt med respekt för
människan.
I enlighet med den nya strategin strävar Yle efter att stärka de pluralistiska
rösterna och sin relation till olika finländare, öka närvaron bland människor och
skapa nya partnerskap. Yle svarar på den
allt mångsidigare medieanvändningen
genom att satsa på ännu bättre personlig service och en bättre användarupplevelse i sina tjänster.
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Yle flyttar tyngdpunkten till digital publicering och utvecklar samtidigt
sina traditionella kanaler. I enlighet med
strategin riktas ytterligare satsningar till
tjänster för barn och unga. Bolaget anser
att det är viktigt att utveckla dessa, för
att public service-innehållet ska förbli
intressant även för kommande generationer när medieanvändningen förändras.
Yle och de andra finländska medierna
spelar en mycket viktig och ansvarsfull
roll i att trygga en tillförlitlig mediemiljö
och kvalitetsjournalistik. Medborgarnas
behov av trovärdig och mångsidig information är synnerligen viktigt i en tid som
präglas av falska nyheter och desinformation som sprids på internet.
Yle har en central betydelse som främjare av finländsk kultur och arbetsgivare
inom den kreativa sektorn. Bolaget har
under de senaste åren ökat inköpen från
inhemska produktionsbolag samt utvecklat nya samarbetsformer med de kommersiella medierna i enlighet med den
parlamentariska arbetsgruppens förslag
och bestämmelserna i Yle-lagen. Under
det exceptionella coronaåret genomförde Yle flera projekt som stöder kulturbranschen och utvecklade samarbetet med andra aktörer inom branschen.
Under år 2020 behandlade förvaltningsrådet regelbundet genomförandet
av Yles specialuppgifter som definieras
i lagen om rundradion. Förvaltningsrådet fick en översikt av bolagets ledning
om åtgärderna under coronapandemin
och uppfyllandet av de strategiska målen
i enlighet med riktlinjerna.

Yles syfte
Vi ökar förståelsen för varandra och omvärlden, vi stärker samhället och kulturen
i Finland.

Yles värderingar
Vi är pålitliga och ansvarstagande – vi utför vårt uppdrag oberoende.
Vi inspirerar till kreativitet – vi ger modigt utrymme för nya idéer.
Vi har respekt för människan – tillsammans åstadkommer vi någonting bättre.

Yles riktning
Yle går mot de kommande hundra åren som en stark förnyare inom public service.
Yle är gemensamt för alla och unikt för mig – för det finländska samhällets bästa.
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Förändringar
i omvärlden

2

Lagförslaget om Yles innehåll i textform framskred till riksdagen.
Medieanvändningen blir allt mångsidigare. Globala konkurrenter
utmanar inhemska mediebolag.
Coronapandemin satte fart på de digitala tjänsternas genombrott.
2.1 KOMMUNIKATIONSPOLITIK
OCH REGLERING AV
KOMMUNIKATIONEN
Under året beredde kommunikationsministeriet ändringar i 7 § i rundradiolagen
beträffande Yles allmännyttiga verksamhet och innehåll i textform. Regeringen
lämnade den 17 december 2020 en proposition till riksdagen om en ändring av
7 § i Yle-lagen (RP 250/2020 rd), enligt
vilken paragrafen ska definiera i vilken
omfattning Yle kan publicera innehåll i
textform på nätet.
Enligt förslaget ska tyngdpunkten
i Yles innehållstjänster ligga på publikationer som innehåller rörlig bild eller
ljud. Innehållet i textform ska med vissa
undantag fortsättningsvis hänföra sig till
bolagets publikationer som innehåller
rörlig bild eller ljud. Undantagen är korta
nyhetsinnehåll från nyhetsbyrån STT eller
någon motsvarande nationell nyhetsbyrå,
innehåll i textform om snabba nyhetshändelser, myndighetsmeddelanden och
innehåll om beredskap för undantagsförhållanden, innehåll i textform på minori-

→

Näsdagen 2020 ordnade igen en imponerande
show för världens barn. Coronasäkerheten
beaktades i alla Yles produktioner.
Bild: Sanna Hautamäki / Yle

tetsspråken samt innehåll med anknytning till kultur och lärande.
Bakgrunden till lagändringen är ett
klagomål som Medieförbundet, som
representerar kommersiella medieföretag, lämnade in år 2017. I klagomålet
bad Medieförbundet EU-kommissionen
undersöka om den offentliga finansieringen som Yle erhåller för innehåll i
textform är sådant statligt stöd som är
förbjudet enligt EU-reglerna. Lagförslaget grundar sig på diskussioner mellan
EU-kommissionen och Finlands regering.
Riksdagen förväntas fatta beslut om en
ändring av Yle-lagen under våren 2021.
Riksdagen godkände i december 2020
ändringar i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, vilka trädde i
kraft i början av 2021. Ändringarna kommer att höja kraven på Yle gällande tillgängligheten av tjänster, med andra
ord öka den lagstadgade mängden programtextning för döva och personer med
nedsatt hörsel i direktsändningar och på
Yle Arenan. Lagändringarna grundar sig
på ändringarna i direktivet om audiovisuella medietjänster (AVMS-direktivet)
och direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (telekomdirektivet), vilka har godkänts av EU.
Undervisnings- och kulturministeriet
beredde ändringar i upphovsrättslagen,
med anledning av EU:s upphovsrättsdi-
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2.2

rektiv (DSM-direktivet) som antogs 2019.
Direktivet förpliktar medlemsstaterna att
bland annat föreskriva om plattformsbolagens (till exempel Google, Facebook)
ansvar för användning av upphovsrättsskyddat material i bolagens webbtjänster. I början av 2021 förväntas statsrådet
lämna en proposition till riksdagen med
förslag till ändring av upphovsrättslagen.
EU-lagstiftarna behandlade flera av
EU-kommissionens lagstiftningsförslag,
som om de förverkligas kan ha direkta
eller indirekta konsekvenser för Yles verksamhet. Dataskyddsförordningen för
elektronisk kommunikation, det vill säga
ePrivacy-förordningen, kan påverka Yles

möjligheter att personifiera internetinnehåll och mäta antalet användare med
hjälp av kakor. I december 2020 publicerade kommissionen två stora förordningsförslag, Digital Services Act (DSA)
och Digital Markets Act (DMA), med vilka
EU strävar efter att skärpa i synnerhet
regleringen som gäller stora globala plattformsbolag på den inre marknaden.

2.2 UTVECKLING AV
MEDIEMARKNADEN
På mediemarknaden har konkurrensen
om såväl publik och annonsörer som

Omsättningen för centrala medieaktörer och en jämförelse
med public service-bolag 2019, miljarder euro
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sin omsättning ytterligare. De innehar
också en allt större del av webbreklamen
i Finland, över 60 procent.
I Finland har koncentrationen av ägandet i lokala och regionala medier fortsatt
då medieföretag förenar sina krafter för
att svara på konkurrensen och klara av de
satsningar som digitaliseringen kräver. De
stora mediehusen har flyttat fokus från
tidningar och tidskrifter till nya sektorer, bland annat handelsplatser online,
lärande, musik och underhållning.
Som en följd av coronapandemin
minskade mediereklamen kraftigt på
våren, vilket för sin del ledde till uppsägningar, permitteringar och till och med

innehåll skärpts ytterligare. De internationella strömningstjänsterna blev populärare under coronapandemin och nya
tjänster lanseras fortfarande på marknaden. Teleoperatörerna har i högre grad än
tidigare blivit verksamma inom innehållsproduktion genom företagsförvärv, men
har också utökat sin egen produktion.
Amerikanska och kinesiska teknologijättar strävar efter en allt större spridning. Myndigheterna i EU och USA har
börjat utreda hur man borde ingripa i
plattformsbolagens dominerande ställning på marknaden. Under coronapandemin ökade världens största internetbolag,
såsom Google, Facebook och Amazon,

Webbtjänsternas veckoräckvidd hösten 2020
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till att vissa specialtidningar avslutade
sin verksamhet. År 2020 sjönk det totala
antalet mediereklam i Finland med 11
procent till drygt 1,12 miljarder euro. I
tryckta medier minskade reklamen med
cirka 25 procent, på radio med 20 procent och på tv med 9 procent. Endast
webbreklamen ökade något. Mot slutet
av året förbättrades situationen i sin helhet och låg nära föregående års nivå.
År 2020 förväntades bli ett stort
idrottsår, vilket också hade synts i mediernas utbud, men coronapandemin flyttade idrottsevenemangen till framtiden.
Det är ännu omöjligt att bedöma hur
pass bestående förändringar pandemin
har orsakat på mediemarknaden.

2.3

2.3 UTVECKLING INOM
MEDIEANVÄNDNING
Den globala pandemin ledde till en avsevärd ökning av medieanvändningen och
människors behov av information. När
krisen började våren 2020 observerades

en pik i konsumtionen av nyheter, som
jämnades ut något på sommaren, men
även under hösten följde man med nyheterna klart mer än året innan. Tillväxten
var stark även i andra genrer, i synnerhet
drama, då coronapandemin förändrade
människors tidsanvändning och ökade
tiden som tillbringades hemma.
Utbudet av medieinnehåll och andra
tjänster som konkurrerar om människors
tid är större än någonsin. Man kan välja
mellan otaliga möjligheter och i princip
ta till sig innehåll på den plattform och
vid den tidpunkt som man själv önskar.
Indelningen av medieanvändningen i traditionella, nya digitala och sociala medier
innebär att det finns färre medier som
skapar sammanhållning.
Den traditionella linjära tv:n och
radion har fortfarande en stark ställning,
men under de senaste åren har tittar- och
lyssnartrenden varit nedåtgående. Digitala sätt att använda innehåll har blivit
vanligare både bland unga och i allt större
utsträckning också bland äldre åldersgrupper.

Massmediemarknadens värde i Finland, miljoner euro
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År 2020 tittade finländarna på tv tre
procent mer än året innan, dvs. 2 timmar
och 47 minuter per dag (2019: 2 timmar 42 minuter). Radiolyssnandet minskade med cirka fyra procent. Detta förklaras delvis av att pendlandet minskade
på grund av coronan, radiolyssnandet
hemma ökade. Finländarna lyssnade på
radio i genomsnitt 2 timmar 34 minuter per dag (2019: 2 timmar 40 minuter).
Yle-kanalernas andel av allt radiolyssnande var 51,2 procent. Vid sidan av
FM-radion har det också kommit nya
audiotjänster, såsom poddar och ljudböcker, som har blivit allt populärare.
Fenomen som falska nyheter, desinformation och förfalskade videofilmer
(så kallade deepfakes) rubbar förtroendet för de traditionella medierna. I Norden och Finland litar invånarna ännu på
de traditionella medierna, och finländarnas tilltro till nyhetsmedierna är högst i
världen. Även denna tilltro har minskat
något, vilket är i linje med den globala
trenden sedan några år.

sin verksamhet punktvis i tätorter. Konsumenterna erbjuds redan ett större utbud
av enheter med 5G-teknologi, såsom
smarttelefoner och surfplattor.
Utvecklingen av näten tillsammans
med molnteknologin möjliggör i fortsättningen lättare och mer decentraliserade produktionslösningar. Yle har också
testat detta och resultaten har varit uppmuntrande.
Det pågår också en omvälvning av
mediegränssnitten som ger människor
tillgång till nya sätt att använda medieinnehåll och andra tjänster i anslutning
till tidsfördriv och vardag. Sådana är till
exempel röststyrning, virtuell teknik (VR),
förstärkt verklighet (AR) och andra innovationer inom syntetiska medier som
utnyttjar artificiell intelligens. Artificiell
intelligens integreras i de tekniska processerna och väcker också frågor om den
artificiella intelligensens etik och algoritmernas funktionsmekanismer, vilket
har skett bland annat i fråga om globala
plattformsbolag.

2.4 UTVECKLING INOM
MEDIETEKNIK

2.5 UTVECKLINGSTRENDER
I EUROPEISKA
RUNDRADIOBOLAG

Coronaåret påskyndade ibruktagandet
och utvecklingen av digitala tjänster
och ny teknologi i hela världen. Användningen av distansarbetslösningar som
varit i bruk i liten utsträckning eller på
försöksbasis ökade explosionsartat. Distans- och decentraliserade produktioner
blev vanligare bland aktörer som utnyttjar medieteknologi.
Utvecklingen av kommunikationslösningar främjar digitaliseringen i samhället och säkerställer att medietjänster är tillgängliga för medborgarna i stor
omfattning på ett tillförlitligt sätt. Den
ökade medieanvändningen till följd av
pandemin testade kommunikationsnätens kapacitet, vilket näten klarade bra.
5G-teknologi blir gradvis vanligare i
kommunikationsnäten. I Finland har de
första kommersiella 5G-mobilnäten inlett

2.4
2.5

Samma fenomen skedde i de flesta europeiska länder som i Finland då coronapandemin började: människor sökte sig
i allt högre grad till public service-innehåll, vilket också syntes bland de unga
åldersgrupperna. Förtroendet för rundradioverksamheten stärktes också i många
länder.
Samtidigt står rundradiobolagens
verksamhet under tryck på olika håll i
Europa. Det pågår diskussioner om såväl
public service-finansieringen och public
service-uppdraget som rundradioverksamhetens betydelse i samhället.
Bakomliggande faktorer är för sin del
de kommersiella mediernas situation när
den globala konkurrensen ökar, nya teknologier och omvälvningen av mediefältet samt förändringarna i medievanorna.
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I många länder har det också förekommit politiska försök att begränsa rundradiobolagens verksamhet.
Samtidigt har differentieringen av
mediefältet, de globala plattformsbolagens ökade inflytande samt fenomen
som falska nyheter och desinformation
understrukit de ansvarsfulla mediernas
roll i samhället. Detta har också stärkt
diskussionen om betydelsen av en mångsidig och pålitlig rundradioverksamhet
som stärker yttrandefriheten och demokratin.
Pandemin har för sin del medfört ekonomiska svårigheter i synnerhet för de
rundradiobolag vars verksamhet inte
bara finansieras med licensavgifter utan
också delvis med reklamintäkter, såsom
i Irland, Italien, Österrike och Nederländerna. Europeiska rundradioförbundet

EBU bedömde sommaren 2020 att de
europeiska rundradiobolagens finansiering minskar med cirka tre procent jämfört med året innan på grund av inkomstbortfall. Det är dock ännu för tidigt att
bedöma pandemins långsiktiga ekonomiska konsekvenser.
De europeiska rundradiobolagens
sammanlagda kumulativa finansiering
har under åren 2015–2019 hållits på
ungefär samma nivå eller minskat något,
medan de största kommersiella mediebolagens omsättning har ökat. Plattformsbolag och mediekoncerner utanför
Europa har samtidigt ökat sin omsättning mångfaldigt, vilket framgår av tabellen på sidan 16.
Rundradiobolagen spelar en viktig roll
som producenter och finansiärer av europeiskt originalinnehåll. Medlemsbolagen i

Yle och MTV Oy skaffade i samarbete rättigheterna till VM i fotboll för herrar 2026. Det är första gången i Finland som ett kommersiellt tv-bolag och Yle skaffar tv-rättigheter till stora idrottsevenemang
tillsammans.
Bild: Tomi Hänninen / Yle

20

EBU använder årligen sammanlagt cirka
19 miljarder euro på innehållsproduktion.
Av denna summa går 84 procent till att
producera europeiskt innehåll. Public service-bolagen producerar totalt 41 procent
av det audiovisuella innehållet i Europa.
År 2020 skedde inga betydande förändringar i finansieringen eller regleringen av rundradiobolagen i Norden.
I Norge infördes i början av 2020 den
nya finansieringsmodellen för rundradiobolaget NRK som bereddes året innan
och som i huvudsak liknar Yleskatten. En
motsvarande public service-avgift som
påminner om Yleskatten trädde i kraft i
Sverige ett år tidigare. Koncessionerna för
de tre rundradiobolagen i Sverige (SVT,
SR, UR) är i kraft under åren 2020–2025
och inga förändringar i bolagens public
service-uppdrag är att vänta. I samband
med koncessionerna fick både Sveriges
och Norges rundradiobolag vissa til�läggsskyldigheter som gäller bland annat
tjänster på minoritetsspråk och regional
nyhetsverksamhet.
Danmark befinner sig i ett övergångsskede då den nuvarande medielicensen
avfasas och ersätts med skattefinansiering 2022. Den nya danska regeringen
och de parlamentariska partierna som
stöder regeringen kommer att inleda förhandlingar om ett nytt femårigt mediepolitiskt avtal som kommer att fastställa
riktlinjer för både kommersiella och
public service-medier för de kommande
åren.
År 2020 beslöt den danska regeringen
att upphäva en del av de tidigare fastställda nedskärningarna i finansieringen
av rundradiobolaget DR för att stärka
bolagets ställning. I och med beslutet
besparas DR från ytterligare nedskärningar på cirka 35 miljoner euro år 2022.
Detta motsvarar åtta procentenheter av
sparskyldigheten på totalt 20 procent,
vilken ingick i det mediepolitiska avtalet
för åren 2019–2023 som den föregående
regeringen godkände.
Redan tidigare infördes lättnader i
public service-kontraktet som faststäl-

ler DR:s uppdrag genom att stryka vissa
begränsningar, såsom kravet att undvika
publicering av långa och fördjupade artiklar på webben. Dessutom tilldelades DR
tilläggsfinansiering som gav två nedläggningshotade radiokanaler en förlängning
på viss tid.
Den danska regeringen vill också
stärka rundradiobolaget DR:s oberoende
genom att besluten om antalet radiooch tv-kanaler hädanefter ska fattas av
mediemyndigheten Radio- og tv-nævnet
och inte av Kulturministeriet.
I många EU-länder söker både public
service-bolag och kommersiella mediebolag nya samarbetsmöjligheter och
-partner för att kunna svara på den allt
hårdare konkurrensen från globala strömnings- och videotjänster.
Många europeiska mediebolag har
också meddelat om ökade satsningar
på originalproduktioner. Genom samarbete mellan den kreativa sektorn, medierna och tekniksektorn vill man hitta nya
metoder för att förbättra konkurrenskraften inom den kreativa branschen i
Europa.

KÄLLOR:
•
•
•
•
•
•
•

EBU
Finnpanel
IAB Finland
Kantar TNS
Statistikcentralen
Reuters Institute
Omvärldsrapporter (Yle)
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Yles innehåll och tjänster 3
Yle svarade på coronaåret med ett mångsidigt utbud och nya
projekt.
Yle Arenan behöll sin ställning som Finlands populäraste
webbvarumärke.
Yle fortsatte att arbeta för bättre tillgänglighet till innehåll och
tjänster.
3.1 YLE PÅ RADIO, TV OCH PÅ
WEBBEN
Det exceptionella året krävde stora förändringar i utbudet av Yle. Coronapandemin och restriktionerna i anslutning
till den påverkade bolagets verksamhet
avsevärt från och med mars 2020. Bolaget reagerade snabbt på situationen och
gjorde nödvändiga ändringar i både programmen och den övriga verksamheten.
Coronapandemin ökade behovet av
såväl tillförlitlig information som innehåll
i anslutning till lärande, trivsel och hantering av vardagen. Yle svarade framgångsrikt på detta med ett mångsidigt public
service-utbud som även inkluderade nya
innehållsprojekt för olika målgrupper.
Finländarna sökte sig i allt högre grad
till Yles innehåll. Detta syntes såväl i Yles
linjära radio- och tv-kanaler som på Yle
Arenan och de övriga webbtjänsterna. En
särskilt betydande ökning observerades
på våren efter att pandemin börjat.
Yle kompletterade sitt utbud samt
omorganiserade både traditionella radiooch tv-kanaler och mobil- och webbtjäns-

→

Den mycket populära internationella
samproduktionen Jägarliv: Från Alperna
till Arktis följde den första säsongens
huvudpersoner i deras försök att bestiga det
farliga berget Matterhorn.
Bild: Eemeli Hepola / Yle

ter, såsom Yle Arenan. I åtgärderna beaktades allmänhetens förändrade behov,
de stora inställda idrotts- och kulturevenemangen samt situationen inom den
inhemska kreativa sektorn.
För att svara på musikernas trängda
situation ökade Yle under våren 2020
andelen inhemsk musik på radiokanalerna i avsevärd grad, över fem timmar
per dag jämfört med under början av året
och under våren året innan. I Yle Radio
Suomi ökade graden av inhemsk musik
från 63 procent till 71 procent och på
spellistan på ungdomskanalen YleX från
45 procent till 60 procent.
Bolaget utökade fortsättningsvis utbudet på Yle Arenan, som har en allt större
betydelse som en av Yles huvudtjänster.
Under coronaåret ökade användningen
av Yle Arenan avsevärt. I den allt hårdare
konkurrensen behöll Yle Arenan fortsättningsvis sin ställning som Finlands mest
använda strömningstjänst, och finländarna valde återigen Arenan till det mest
uppskattade webbvarumärket i en jämförelse mellan 150 inhemska och utländska
webbtjänster.
Av tv-kanalerna hade coronarestriktionerna störst inverkan på programutbudet i Yle TV2, som modifierades nästan
helt bland annat på grund av de inställda
idrottsevenemangen. Programmen kompletterades med snabb tidtabell med
inhemska och utländska fakta-, dokumentär- och dramaserier, av vilka en del

3.1
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hade planerats att visas senare. Inhemska
drama- och komediserier från Yle Arkivet,
som tidigare varit populära, lades också
till på kanalen och publicerades även på
Yle Arenan.
Yle fortsatte att utveckla audioinnehållet och publicerade fler poddar om
olika ämnesområden för både unga och
vuxna. Yle har också prövat och utvecklat nya sätt att publicera audiomaterial,
såsom röststyrda och virtuellt assisterade tjänster, vilka används till exempel
i smarta högtalare och bilar. Svenska Yle
är en föregångare inom utvecklingen av
röststyrda tjänster i Finland.
Yle förnyade under året sin organisation för att svara på förändringarna i
medieanvändningen. Målet är att stödja
en övergripande planering av innehåll och
tjänster, förståelse för kundernas behov
och bättre personlig service. Bolagets mål
är att erbjuda public service-innehåll som
är mer behovs- och situationsanpassat
än tidigare.
Den nya enheten Kreativt innehåll och
medier ansvarar för en betydande del av

Yles produktion av eget innehåll, uppbyggandet och drivandet av Yles kanaler
och tjänster, programanskaffningen, programmarknadsföringen samt arkivet och
försäljningen.
Bolaget inrättade den nya enheten
Strategi och publikrelationer, som ansvarar för bolagets strategiska planering och
styrning, riktlinjerna för helhetsutbudet,
kundupplevelsen och den nya funktionen
samhällsrelationer.
Bolaget började förnya styrningen av
utbudet och verksamhetsmodellen som
stöd för ett allt mer träffsäkert utbud.
Syftet är att förtydliga den övergripande
planeringen av innehåll och tjänster samt
dra upp riktlinjer för publiceringen på
Yles egna och externa plattformar. Detta
arbete fortsätter även under 2021.
Yle publicerar primärt sitt innehåll på
sina egna plattformar. Utöver det utnyttjar bolaget också externa plattformar
- efter noga övervägande - då det är
ändamålsenligt med tanke på publiken.
Sociala medieplattformar möjliggör nya
uttrycksformer och nytt berättande med

Den framgångsrika serien Logged in handlar om fem unga mäns liv utan att försköna något. Logged in
hör till årets mest sedda program på Yle Arenan.
Bild: Theofanis Kavvadas
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YLES KANALER OCH TJÄNSTER

Yle ger ut program- och tjänsteutbud i sex riksomfattande FM-radiokanaler, som
digitalradio samt i fyra tv-kanaler och på webben.

YLES TV-KANALER
• Yle TV1 – kanalen för nyheter, aktualiteter och fakta
• Yle TV2 – kanalen för sport och underhållning, speciellt för barn, unga och familjer
• Yle Teema – kanalen för kultur, historia och vetenskap (på den gemensamma
kanalplatsen Yle Teema & Fem)
• Yle Fem – ett brett utbud för finlandssvenskar samt för personer med intresse
för svenskt och nordiskt utbud (på den gemensamma kanalplatsen Yle Teema &
Fem)
• Yles tv-kanaler finns också tillgängliga som HD

YLES RADIOKANALER OCH -TJÄNSTER
• Yle Radio 1 – kanalen för kultur och klassisk musik på finska
• Yle Radio Suomi – kanalen för nyheter, aktualiteter och regionala program på
finska
• YleX – kanalen för populärkultur på finska
• Yle Puhe – kanalen för talprogram och även sportevenemang på finska
• Yle Vega – kanalen för nyheter, sport, regionalt, kultur och aktualitetsprogram
på svenska
• Yle X3M – ungdomskanalen på svenska
• Yle Mondo – flerspråkig digital radiosändning i tv-distributionsnätet
• Yle Klassinen – klassisk musik utan avbrott
• Yle Sámi Radio – radiokanal på tre samiska språk

YLES WEBBTJÄNSTER
• Yle Arenan – radio- och tv-program som inspelningar, förhandsvisningar, poddar
samt strömning (direktuppspelning) av Yles radio- och tv-kanaler
• Yle.fi – webbtjänst för gemensamma innehåll på finska. Aktiverande och
engagerade tjänster för barn. Innehåll i Yle Oppiminen för både undervisning och
självstudier
• Nyhetskollen – personliga nyhetsrekommendationer och smarta aviseringar
• Svenska.yle.fi – motsvarande webbtjänst på svenska, BUU-klubbens barnwebb
samt material för lärande
• Yle teksti-tv/Yle text-tv – nyheter, sport och programtablå
• Yle Sápmi – innehåll på tre samiska språk

25

3.2

vilka Yle vill locka bland annat unga och
unga vuxna, som är den mest utmanande
målgruppen för Yle och som inte nödvändigtvis använder Yles andra tjänster.
År 2020 nåddes 65 procent av under
45-åringarna varje vecka av Yles innehåll
via sociala medier. Yle lyckades också
styra betydande publikmängder från sociala medieplattformar till Yles egna tjänster.
En viktig etapp med tanke på HD-övergången uppnåddes i juni 2020, då synligheten för högupplösningssändningarna i
Yles tv-kanaler i antennätet utvidgades
till att omfatta hela Finland.

3.2 YLES UTBUD ENLIGT GENRE
Yle siktar på hög kvalitet, mångsidighet
och en egen profil i utvecklingen av innehåll och tjänster i enlighet med public
service-uppdraget och strategin. Coronapandemin påskyndade utnyttjandet av
nya innehållskoncept och digitala verktyg på Yle.
Yle utvecklade nya programformat
som möjliggjorde virtuella, engagerande evenemang och samtidigt skapade
arbetstillfällen för aktörer inom den kreativa sektorn – i samarbete med kulturbranschen, läroanstalter och andra aktörer.

Innehållens andel av programtimmarna i tv 2020,
totalt 18 914 timmar
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Drama
Barn och unga

TV-SÄNDNINGAR 2020 (2019)
• Programtimmar totalt 18 914 timmar (18 922). Av dessa var 6 864 timmar
förstasändningar. I detta ingår 392 timmar parallella förstasändningar av regionala nyheter och aktualiteter.
• Inhemska förstasändningar: 4 143 timmar (5 024). Siffran omfattar också
sportprogram som grundar sig på internationella signaler, vilka åtminstone
innehåller referat och en studiodel.
• Andelen inhemskt innehåll: 50 procent (53).
• Andelen europeiskt innehåll: 89 procent (90).
• Yle Fem: 2 630 timmar (2 608), varav 856 timmar (893) förstasändningar.
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Under året genomförde Yle flera samhälleligt viktiga innehållsprojekt samt
förnyade berättelse- och publiceringsformerna för innehåll, för att kunna svara på
medborgarnas informationsbehov och
göra vardagen smidigare under de exceptionella förhållandena.

Yle Elävä Arkisto – Yle Arkivet ansvarar för att lägga ut Yles digra arkivmaterial på webben. Arkivet redigerar, sammanställer bakgrundsmaterial och lägger
ut hela program eller utdrag ur program i
deras historiska kontext. Det äldsta filmmaterialet är över hundra år gammalt.

YLE ELÄVÄ ARKISTO – YLE ARKIVET – PUBLICERINGAR 2020 (2019)
• Video: 964 st., 524 timmar (804 st., 510 timmar)
• Audio: 1 096 st., 450 timmar (818 st., 380 timmar)
• Bakgrundsartiklar: 130 st. (315 st.)

Innehållens andel av programtimmarna i radio 2020,
totalt 47 725 timmar
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RADIOSÄNDNINGAR 2020 (2019)
• Sändningstid: 100 227 timmar (103 380). Siffran omfattar alla markbundna sändningar,
inklusive programtimmar som lånats från Yles andra radiokanaler, med undantag för lån
från Yle Sámi Radio.
• Programtimmar: 89 748 timmar (92 693). Siffran omfattar inte program som lånats från
andra radiokanaler.
• Svenska Yles programtimmar: 18 117 timmar (18 004).
• Riksomfattande programtimmar: 45 111 timmar (44 754), varav 81 procent (82) var
förstasändningar.
• Regionala programtimmar: 27 886 timmar (31 126), varav 3 620 timmar (3 909) var
svenskspråkiga.
• Yle Mondos programtimmar: 8 784 timmar (8 760).
• Andelen musik i det riksomfattande utbudet: 48 procent (48).
• Andel inhemskt utbud i radio: 99 procent.
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I audiotjänsten i Arkivet på Yle Arenan
kan man lyssna på audioinnehåll från
gångna decennier. Även innehållet i den
tidigare nätradion har flyttats till audiotjänsten. Ingen annan tjänst i Finland
tillhandahåller video- och audiomaterial
med bakgrundsartiklar i samma omfattning.

Nyhets- och aktualitetsinnehåll
Inom nyhets- och aktualitetsverksamheten omorganiserades arbetet vid alla

redaktioner på grund av pandemin. Merparten av de anställda övergick till distansarbete. De största förändringarna
gällde den riksomfattande nyhetsredaktionen i Böle, men strikta skyddsåtgärder
infördes också vid Yles övriga redaktioner
för att trygga nyhetsverksamheten.
När coronapandemin började och Finland övergick till undantagsförhållanden
förmedlade Yle statsrådets och myndigheternas presskonferenser i direktsändningar och erbjöd en sändningssignal
även för andra medier. Dessutom star-

Antal timmar för inspelade tv-program och direktsändningar
på Yle Arenan 2013–2020
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VIDEO OCH AUDIO PUBLICERADE PÅ YLE ARENAN 2020 (2019)
• Video: 41 950 st., 15 039 timmar (44 469 st., 16 401 timmar)
• Audio: 94 724 st., 29 308 timmar (104 739 st., 34 165 timmar)
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2019

2020

tade Yle specialsändningar av nyheter på
tv, radio och Yle Arenan samt öppnade en
chat-tjänst där medborgarna kunde ställa
frågor om coronaviruset.
Under året genomfördes sammanlagt
700 direktsändningar, nästan två och en
halv gånger fler än året innan. På våren
hade nyhetssändningarna på tv i genomsnitt 1,4 miljoner tittare.
Även Yles nyheter på webben visade
sig vara en viktig informationskälla. Tiden
som publiken använde på dem ökade
med en tredjedel jämfört med året innan.
Ökningen var störst i den strategiskt vik-

tiga gruppen personer under 45 år, över
70 procent.
Nyhetsredaktionen lanserade som en
ny tjänst en ständigt uppdaterad coronanyhetsartikel, som under året lästes cirka
1,4 miljoner timmar och laddades 48 miljoner gånger. Yles uppdaterade artikel var
den åttonde mest engagerande uppdaterade artikeln på det internationella medieanalyshuset Chartbeats globala lista.
Yle rapporterade om coronasituationen inte bara på finska och svenska
utan också på teckenspråk, på lätt finska, samiska, ryska och engelska samt på

YLES REGIONALREDAKTIONER

ENARE

� Finskspråkig redaktion
� Svenskspråkig redaktion
� Finsk- och svenskspråkig redaktion
� Samiskspråkig redaktion

ROVANIEMI
KEMI
ULEÅBORG
KAJANA

KARLEBY
JAKOBSTAD
VASA
SEINÄJOKI
KRISTINESTAD

KUOPIO
TAMMERFORS

BJÖRNEBORG

LAHTIS

TAVASTEHUS
ÅBO
EKENÄS
HELSINGFORS

JYVÄSKYLÄ

JOENSUU
S:T MICHEL

VILLMANSTRAND
KOUVOLA
KOTKA
BORGÅ

Yles korrespondenter utomlands
• 7 korrespondenter och 12 medhjälpare
• Aten, Barcelona, Berlin, Bryssel, Istanbul, London, Los Angeles, Montevideo, Moskva,
Nairobi, Paris, Peking, Sankt Petersburg, Rom, Tallinn, Stockholm, Washington.

29

våren som en ny tjänst även på arabiska,
kurdiska, somaliska och persiska för att
få ut informationen till så många olika
befolkningsgrupper som möjligt. Dessutom förmedlade Yle Institutet för hälsa
och välfärd THL:s informationsinslag som
riktade sig till medborgare på finska och
svenska på både radio och tv.
Ytterligare satsningar gjordes på
nyhetstjänsten för barn och unga vuxna.
Yle grundade en ungdomsredaktion för
15–29-åringar där 15 journalister arbetar
från och med början av 2021. Projektet
för mediefostran, Yle Nyhetsskolan, blev
en del av ungdomsredaktionen. Dessutom grundades den nya nyhetstjänsten
Yle Mix för barn i lågstadieåldern.
Presidentvalet i USA hörde till de
största satsningarna i slutet av året. Yle
förstärkte sin utrikesredaktion under valbevakningen så att två reportrar, utöver
de två USA-korrespondenterna, var på
plats i USA under en längre tid för att
följa händelserna och väljarnas åsikter på
olika håll i landet.
På hösten inledde nyhetsverksamheten omfattande förberedelser inför
kommunalvalet våren 2021.
Inga organisationsförändringar skedde
i den regionala verksamheten. Från och
med mars 2020 övergick de regionala
redaktionerna nästan helt till distansarbete. Under coronaåret utvecklades den
digitala innehållsproduktionen i regionerna och antalet direktsändningar från
fältet ökade. Genom samarbete mellan
redaktioner på olika håll i Finland producerades också fler riksomfattande
nyhetshelheter för olika sändningar.
Förtroendet för Yles nyhetsverksamhet
förblev starkt. Enligt en årlig enkät har 86
procent av finländarna förtroende för Yles
nyheter (2019: 89). Andelen som förhåller sig kritiskt till tillförlitligheten ökade
något, från fem procent till sju procent.
Yles nyhetsvarumärke stärktes och en
allt större del av finländarna, 60 procent,
betraktade Yle som den främsta nyhetsaktören i Finland (2019: 54). Yles tv-nyheter och webbnyheter var enligt enkäten
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de viktigaste nyhetskällorna. (Nyhetsvärderingar 2020, IRO Research Oy)
Under den senare delen av året lät Yle
göra en utomstående oberoende utredning om bolagets journalistiska beslutsfattande och arbetskultur. I utredningen
granskades praxis för att ingripa i ökade
trakasserier som redaktörer upplever,
hatretorik och externa påverkansförsök.
Resultaten inklusive åtgärder gås igenom
under 2021.

Sport och evenemang
Yles strategiska mål är att öka närvaron,
dialogen och olika sociala evenemang
bland finländarna. Enheten Sport och
evenemang, som bildades föregående år,
beredde under året flera projekt i anslutning till detta i fråga om programutbudet
under både coronaåret och kommande
år. Beredningen skedde i samarbete med
bolagets övriga enheter.
För att ersätta inställda evenemang
lanserade Yle i snabb takt under våren
det nya innehållskonceptet Yle Vardagsrum på TV2, som tre dagar i veckan mitt
under coronarestriktionerna bjöd publiken, som befann sig hemma, på musik,
underhållning och kultur. Yle Vardagsrum
skapade ersättande framträdanden för
över 70 inhemska artister.
I stället för de inställda idrottsevenemangen sammanställde Yle ett Nostalgiveckoslut om idrottsprestationer som
berörde finländarna. Sändningarna samlade hundratusentals tittare.
Yle genomförde i samarbete med
Helsingfors stad programmet Gymnastikstund, som under coronarestriktionerna uppmuntrade till daglig motion
och omsorg om funktionsförmågan. Programmet publicerades under våren på
TV2 och Yle Arenan.
Till årets största satsningar hörde
stora högtidliga evenemang, vilka krävde
betydande innehållsmässiga och tekniska ändringar av Yle på grund av coronarestriktionerna. I samarbete med presidentens kansli genomförde Yle på

självständighetsdagen en ny Fest på slottet-helhet, som engagerade finländarna
i stor utsträckning. Interaktivt innehåll
som engagerade finländarna genomfördes också i samband med jul- och nyårsevenemang.
Som ett nytt samhällsinriktat projekt lanserade Yle i slutet av året projektet Hyvin sanottu – Bra sagt som främjar
en konstruktiv diskussionskultur. I projektet deltar över hundra finländska samarbetsaktörer. Målet är att öka den ömsesidiga förståelsen genom att skapa nya
möjligheter till möten med olika slags
människor och gemensam diskussion.
Det praktiska genomförandet av det femåriga projektet inleds 2021.
Inom idrotten lyckades Yle få flera
viktiga avtal för de kommande åren. De
olympiska spelen visas på Yles kanaler
även vintern 2022 och sommaren 2024.
Yle och MTV Oy skaffade i samarbete
rättigheterna till VM i fotboll för herrar
2026. Det är första gången i Finland som
ett kommersiellt tv-bolag och Yle skaffar
tv-rättigheter till stora idrottsevenemang

tillsammans.
Yle innehar genom avtalet rättigheterna till alla stora fotbollstävlingar för
herrar på 2020-talet. Även fotbolls-EM
för damer 2022 och VM-finalen 2023
visas på Yle. Avtal för de kommande åren
ingicks också om bland annat skidgrenar
och bilsport.
Sommarens friidrottstävlingar kunde
genomföras nästan som planerat. Under
sommaren visade Yle bland annat Kalevaspelen, Finland-Sverige-landskampen
och Paavo Nurmi Games-spelen.

Drama, fakta och kultur samt
utbud för barn och unga
Under coronapandemin tillhandahöll Yle
ett mångsidigt spektrum av fakta- och
kulturinnehåll, drama, helheter som stöder lärande samt innehåll specifikt riktat
till barn och unga i enlighet med public
service-uppdraget. I innehållsplaneringen
år 2020 beaktades särskilt coronapandemins inverkan på vardagen för finländare
i olika åldrar.

Dramaserien Fredsmäklaren, som beskriver de internationella fredsförhandlingarnas värld,
vapenhandeln och de mångfacetterade förhållandena mellan makthavarna, fick åtskilliga Gyllene
Venla-nomineringar.
Bild: MRP Matila Röhr Productions / Yle
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När det gäller produktionen av dramainnehåll var året ytterst utmanande.
Fyra serieproduktioner och alla hörspelsproduktioner avbröts under våren för tre
månader. Efter sommaren kunde de startas på nytt och förseningarna påverkar
sannolikt inte Yles program under de
kommande åren. När det gäller publiceringen av nya filmer kan man däremot
vänta sig en fördröjning om ett par år.
Yle tog i bruk en ny verksamhetsmodell i undantagssituationen - ersättande
innehåll utvecklades med hjälp av distansförbindelser och lätt produktionsteknik. På detta sätt genomfördes tillsammans med samarbetspartner bland
annat dramaserien Social distancing som
baserar sig på mobilvideor. För att ersätta
hörspelsproduktionerna skapades audioserien Karantänmonologerna (Karanteeni
monologit) som erbjöd över 60 manusförfattare, skådespelare och regissörer
arbetstillfällen.
Vid sidan av inhemskt drama skaffade Yle fler internationella program än
planerat för att ersätta inställda evenemang. Även beställningarna av audio-

innehåll utökades på grund av förändringar som orsakats av corona. År 2020
köpte Yle program från produktionsbolag i Finland för sammanlagt 35,8 miljoner euro (2019: 43,8), alltså i enlighet
med målsättningen. Beloppet är mindre
än året innan, eftersom bolaget under de
två föregående åren gjorde fler programanskaffningar än vanligt. Yle skaffade
främst faktainnehåll, dokumentärer och
drama av inhemska produktionsbolag.
Bland de dramaserier som visades på
Yles kanaler väckte vissa även internationellt intresse, bland annat den finsk-spanska samproduktionen Paradiset, Fredsmäklaren som belyser fredsmäklarnas
utmanande verksamhetsmiljö och White
Wall som var en samproduktion med Sveriges rundradiobolag SVT. Alla tre nominerades till tv-priset Gyllene Venla i sin
serie.
I Yles faktainnehåll behandlades ett
brett spektrum av aktuella fenomen
samt teman med anknytning till historia, vetenskap, hälsa, välfärd och lärande.
I utbudet ingår ett mångsidigt urval av
dokumentärer inom olika ämnesområ-

Dokumentärserien Blod, svett och T-tröjor samlade flest Gyllene Venla-nomineringar av programmen
2020. I serien besökte fyra kända, unga modeinfluencers klädindustrins ursprungskälla i Myanmar.
Avsnitt av Blod, svett och T-tröjor användes också som distansundervisningsmaterial i skolorna.
Bild: Toni Sillanpää

32

den samt naturprogram från Finland och
utlandet.
Så fort pandemin började inleddes
ett omfattande dokumentärprojekt som
under hela året följde det finländska samhällets funktion och beslutsfattare i den
nya situationen. Dokumentärserien Ett
tungt år visas våren 2021. Dokumentärredaktionens arbetsgrupp Fjärrlinjen följde
coronasituationen även internationellt,
till exempel på Kanarieöarna och i Sverige.
Utöver coronasituationen betonades
i valet av teman och innehåll också förändringen i det finländska samhället och
närhistorien, med regionala och kulturella särdrag. Exempel på en sådan approach är bland annat tv-serien Finland är
landsbygd, dokumentärserien Dröm Ab
som berättar om företagande samt den
multimediala och inkluderande serien
Avlöningsdagen, som behandlade förändringen i arbetslivet och genomfördes i
samarbete med nyhets- och aktualitetsverksamheten.
När det gäller faktainnehållet på tv
lockades många tittare på samma sätt
som året innan till bland annat serien Vid
liv 24 h, som belyser den finländska sjukvården, Soffpotatisarna, diskussionsprogrammet Arto Nyberg och den internationella samproduktionen Jägarliv: Från
Alperna till Arktis. Populära program
bland personer under 45 år var bland
annat Au pairerna, Kvinnor i försvaret som
berättar om kvinnor i armén samt som
en ny infallsvinkel Blod, svett och T-tröjor som berättar om arbetsförhållandena
inom klädindustrin och där fyra kända
unga modeinfluencers besökte Myanmar.
Avsnitt av Blod, svett och T-tröjor användes också som distansundervisningsmaterial i skolorna. Serien samlade flest Gyllene Venla-nomineringar av alla program
2020.
Även på radion sänds ett omfattande
faktainnehåll, allt från diskussionsprogram till vetenskap och historiska dokumentärserier. Utöver den omfattande
radiorepertoaren satsade Yle 2020 på ett

intressant poddutbud, särskilt för personer under 45 år. Av årets nya program har
till exempel Antti Holman oopperajuhlat,
Viimeinen johtolanka som behandlar kriminalitet samt Pieleen mennyt historia,
som funderar på mänsklighetens historia, varit framgångsrika.
När coronarestriktionerna började
stödde Yle skolor och lärare genom att
erbjuda sitt innehåll som stöd för distansundervisningen. Helheten Distansskolan erbjöd innehåll på tv, Yle Arenan och
i Triplet-appen, och innehållet utnyttjades i stor utsträckning i finländska skolor
och läroanstalter. I samband med planeringen av helheten hördes också lärarnas
önskemål.
På webbsidorna för Yle Oppiminen
fördubblades antalet besökare under
våren och tjänsten användes av 300 000
olika användare varje vecka. Webbtjänsten erbjuder stöd för självutveckling och
språkinlärning samt för främjande av
digitala färdigheter och medieläskunnighet som är till nytta i vardagen.
I tjänsten ingår också Abitreenit för
gymnasieelever, som varje år används av
merparten av eleverna som skriver studentexamen. Direktsändningarna, som
förbereder inför studentskrivningarna,
kunde genomföras enligt tidtabellen
trots förändringar på grund av coronapandemin. Yle utvecklade också ett nytt
utbud för abiturienter på nätet, bland
annat i form av YouTube-dokumentärer.
Yle fortsatte precis som tidigare år
att utveckla innehållet och tjänsterna för
barn och unga. Barnprogram lades till på
Yle Arenan. Under pandemiåret framhävdes behovet av innehåll som stöder småbarnspedagogiken och undervisningen i
barnens och barnfamiljernas vardag, vilket Lilla Tvåan svarade på med sina program.
Lilla Tvåan inledde i mars en live-sändning för barn i skolåldern på Yle Arenan, där Jyrki och Neponens nödhjälpsbyrå
erbjöd aktiviteter för barn i hemvård och
samtidigt stöd för föräldrar som arbetade
på distans. I vårens sändningar beskrevs
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också pandemin på ett sätt som barnen
förstod.
Lilla Tvåan tillhandahöll en omfattande innehållshelhet på Yle Arenan som
stöd för olika läroämnen i klasserna 1-6.
Lilla Tvåans app Eskari betjänade förskoleundervisningen med sina spel, och på
webbplatsen yle.fi/lapset hade lärarna
möjlighet att hitta innehållstips och uppgifter som stöd för sitt eget läroämne.
Yle genomförde en ny dramaserie i
tolv delar för barn i skolåldern, Barnens
republik. Serien hade som mål att öka
barnens förståelse för samhällets och
demokratins verksamhetssätt och på ett
insiktsfullt sätt inspirera dem att delta i
beslutsfattandet.
För unga och unga vuxna erbjuder Yle
drama, dokumentärer, spelinnehåll samt
faktaprogram och musik. I dessa behandlas ämnen som berör de ungas liv samt
samhällsrelaterade teman. Yle har satsat särskilt på innehåll som intresserar
15–29-åringar samt på innehållets berättarformat och kvalitet.
Ett exempel på framgångsrika nya
innehåll 2020 var dokumentärserien Logged in, som lyfte fram marginalisering av
unga män och var en av årets mest sedda
serier. Som ett aktuellt tillägg beställde
Yle på våren dokumentärserien Friställda,
som berättar om coronatiden och arbetslösa ungas upplevelser under restriktionerna. Serierna, som visades på Yle,
samlade åtskilliga Gyllene Venla-nomineringar.
Komediserien för unga Justimus presenterar: Duo2 var också under sin andra
säsong mycket framgångsrik och var
årets mest sedda program bland under
30-åringar på Yle Arenan.
Ungdomsmedierna YleX och Yle Kioski
fortsatte att utveckla befintliga kanaler
och innehåll samt nya publiceringssätt
för 15–29-åringar. Innehåll publiceras
på plattformar som är populära bland
unga och unga vuxna, såsom YouTube
och sociala medier samt Yle Arenan och
YleX:s radiosändningar.
Enligt en enkätundersökning nådde
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Yle Kioski varje vecka över en halv miljon
15–29-åringar, det vill säga. 53 procent av
målgruppen, vilket är mer än året innan.
YleX ersatte traditionella publikevenemang och konserter med virtuella evenemang, där ett mångsidigt urval av
Finlands främsta artister och kända programledare deltog. Till dessa hörde bland
annat YleXPop-konserterna och det tre
dagar långa radioveckoslutet Mökkifestarit.
Under året behandlades erfarenheterna från coronatiden också i Summern
för högstadieelever, som samlar ungdomsinnehåll från olika ämnesområden, allt
från kortvideor till ungdomsdrama, och
publicerar dem på Yle Arenan och i sociala medier.
Som en del av det mångsidiga kulturutbudet förmedlade Yle konserter och
musikprogram som ersatte de inställda
kulturevenemangen. Yle tillhandahöll
också på samma sätt som tidigare år
ett brett spektrum av kulturinnehåll från
olika konstarter och nya kulturfenomen.
Yle kompletterade och omorganiserade sina program för att ersätta många
direktsändningar och inspelningar från
inhemska kulturevenemang, musiktävlingar och konsertfestivaler. Innan coronarestriktionerna började ordnade Yle
den förnyade Tävlingen för ny musik, där
sex artister deltog i stället för de tidigare
årens inbjudningstävlingar. Finlands eurovisionskandidat valdes på basis av publikens och en internationell jurys röster.
I maj förmedlade Europeiska rundradioförbundet (EBU) helheten Europe
Shine a Light, i stället för den inställda
Eurovisionen. I anslutning till det bjöd
Yle på inhemskt innehåll som bestod av
exempelvis videor och finländarnas eurovisionsönskemål. I studion i Yle Vardagsrum blickade man tillbaka på bland annat
Lordis seger och eurovisionen i Helsingfors.
Under 2020 utvecklades också nya
kulturinnehåll, såsom den förnyade multimediala helheten Kulturcocktail, som
startade i början av 2021. I radion produ-

cerades kulturserier och diskussionsprogram om kultur året runt trots coronasituationen.
Radions symfoniorkesters konserter genomfördes huvudsakligen som distansproduktioner. Den sista konserten
med en fullskalig symfoniorkester för en
full sal spelades den 12 mars 2020. Därefter anpassades konsertverksamheten
enligt myndigheternas bestämmelser så
att alla konsertkvällar genomfördes med
varierande orkestersammansättning och
med säkerhetsavstånd. Vid sidan av sändningar på Yle Arenan och radion under
tidigare år, inledde Yle Teema hösten
2020 direktsändningar av konserter på
tv, vilket publiken har uppskattat.
RSO hade fortfarande en stark roll
som beställare och framförare av finländsk musik 2020. Av de nya kompositionerna som Yle beställde uruppfördes
bland annat verk av Lauri Kilpiö, Sampo
Haapamäki och Outi Tarkiainen.
Yle genomför också varje år mångmediala samhälleliga kampanjer där samarbetspartner deltar. Målet med kampanjerna är att öka medvetenheten om det
valda temat och göra medborgarna delaktiga.

Den stora mångmediala kampanjen
2020 var Rädda pollineraren av Yle Luonto,
som inföll på sommaren. Kampanjen uppmuntrade finländarna att skydda pollinerare och gav information om betydelsen
av biologisk mångfald. Kampanjen utsågs
till Finlands kandidat till Nordiska rådets
miljöpris.
På sommaren startade också den nya
kampanjen Donera tal, som samlar talad
finska för att artificiell intelligens och
tjänster för taligenkänning ska förstå finska bättre i framtiden. I samarbetet deltar Yle, Statens utvecklingsbolag Vake Ab
och Helsingfors universitet. Målet är att
samla 10 000 timmar tal för att utveckla
artificiell intelligens.

Inhemska producenters roll i Yles
utbud
Samarbete med inhemska produktionsbolag utgör ett viktigt element i Yles
public service-uppdrag. Yle både köper
in och visar färdiga tv- och radioprogram
samt idkar innehållssamarbete med produktionsbolag. Dessutom finansierar och
utvecklar Yle i samarbete nya program
och programformat. Programinköpen och

I serien Äventyrarna på Hemliga ön får två 6-8-åriga barn flyga luftballong mitt i en saga. Programmet
spelades in i inspelningshallen Factory i Tammerfors.
Bild: Jussi Pennanen / Yle
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att dela på kunskap bidrar till kontinuitet
och stöder sysselsättningen bland unga
förmågor.
Yle beställer innehåll av produktionsbolagen för olika målgrupper, företrädesvis för personer under 45 år i enlighet
med bolagets strategi. De köpta programmen består främst av drama, dokumentärer och faktaprogram. År 2020
beställde Yle till exempel fler dokumentärserier för unga än tidigare. Yle köper
kvalitetsdramaserier, animationer och
utvecklande faktainnehåll för barn.
Yle köper också visningsrätter för
inhemska filmer och är en betydande
finansiär av dessa filmer. Yles förköp av
visningsrätterna står ofta för 10–30 procent av den totala finansieringen. Nästan hälften av de inhemska långfilmerna
görs med stöd av finansiering från Yle. År
2020 tillhörde bland annat konstnärsporträtten Tove och Helene dessa filmer, och
de har redan sålts till tiotals länder.
När det gäller inhemska dokumentärer och kortfilmer spelar Yle en synnerligen viktig roll beträffande produktionen

och synlighet. År 2020 slöt Yle avtal om
nio långfilmer, 14 dokumentärer och 18
kortfilmer. Pandemisituationen har för
sin del bidragit till att en del av filmproduktionerna och avtalen har skjutits upp
till nästa år.
Under de senaste åren har Yle också
beställt allt mer radio- och audioinnehåll av inhemska produktionsbolag, från
talprogram till poddar. År 2020 behövde
inte en enda audioserie ställas in på
grund av coronasituationen.
I de program som Yle anskaffar presenteras i stor omfattning även finländsk
kultur, från olika konstarter och kulturhistoria till inhemsk komedi och populärmusik.

Svenska Yle – utbud och tjänster
på svenska
Svenska Yle ansvarar för Yles public service på svenska. År 2020 nådde Svenska
Yles innehåll och tjänster 74 procent av
finlandssvenskarna varje dag och 91 procent varje vecka. Räckvidden har hål-

MGP är en låtskrivartävling för 8-15-åringar som visas på kanalen Yle Fem och på webbtjänsten Yle
Arenan. Programmet har under årens lopp fungerat som en språngbräda för många musikaliska
förmågor. År 2020 vann Mirella Roininen tävlingen med låten Landet Ingenstans.
Bild: Jaakko Vuorenmaa
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lits på i stort sett samma nivå som året
innan. (2019: räckvidd per dag 70 procent, räckvidd per vecka 93 procent).
Enligt en enkät som mäter hur värdefullt Yle är anser svenskspråkiga och tvåspråkiga finländare – precis som under
tidigare år – att bolaget är betydelsefullt
för samhället och att det har lyckats i sitt
public service-uppdrag. I en undersökning som genomfördes i slutet av 2020
bedömdes Svenska Yle vara den mest
tillförlitliga bland sex medieaktörer. (Hur
värdefullt är Yle för finlandssvenskarna
2020, IRO Research Oy.)
På skalan 1–10 fick Yles betydelse för
samhället betyget 8,6 (2019: 8,7). Svenska
Yles betydelse i de svenskspråkiga finländarnas mediekonsumtion minskade
något och fick på samma skala betyget
7,04 (2019: 7,3). Resultatet är ändå bättre
än för två år sedan.
Finlandssvenskarna gav i likhet med
de två föregående åren Svenska Yle betyget 4,49 på skalan 1–5, för hur public service-uppdraget sköts.

Innehåll och utgivning
År 2020 satsade Svenska Yle speciellt på
att nå ut till unga målgrupper genom att
utöka utbudet i den svenskspråkiga tjänsten Yle Arenan. Den når cirka hälften,
det vill säga 48 procent, av alla finlandssvenskar varje vecka (2019: 53 procent).
Den svenskspråkiga webbplatsen svenska.
yle.fi nådde fler användare än året innan,
48 procent varje vecka (2019: 43).
Radio och tv har fortfarande en stor
betydelse i finlandssvenskarnas medieanvändning, även om tittandet och lyssnandet håller på att sjunka något. Under
coronaåret 2020 var veckoräckvidden för
vuxenkanalen Yle Vega 57 procent och
för ungdomskanalen Yle X3M 31 procent
bland målgruppen. Yle Fem, som delar
kanalplats med Yle Teema, nådde ut till
65 procent av finlandssvenskarna varje
vecka. Publikrelationen i fråga om finlandssvenskarna beskrivs närmare i kapitel 4.2.

Hur väl har Svenska Yle lyckats i sitt public service-uppdrag 2018–2020
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Nyhetsverksamheten i anslutning till
coronapandemin präglade starkt även
Svenska Yles verksamhet under 2020.
Nyhetsinnehållet nådde fler finlandssvenskar än någonsin förut på radio, tv
och webben. Innehållet som publicerades
i Svenska Yles webbtjänst lockade nya
användare till tjänsten, även unga.
Under våren överförde Svenska Yle
resurser till nyhetsverksamheten för att
trygga försörjningsberedskapen och
sitt uppdrag under undantagsförhållandena. Detta möjliggjordes bland annat
av att många idrottsevenemang ställdes
in. Största delen av statsrådets direktsända presskonferenser och Yles aktuella
studiodiskussioner simultantolkades på
svenska. Under våren startade Svenska
Yle dagliga Hajbo Nyheter-sändningar
även för barn i Hajbo-tjänsten.
Det exceptionella året krävde också
ändringar i Svenska Yles programutbud och omfattande arrangemang till
exempel i samband med stora festligheter. Svenska Yle utvecklade nya virtuella metoder för innehållsproduktion
som gjorde det möjligt för medborgarna
att delta i gemensamma evenemang och
föra dialog under coronarestriktionerna.
Den nya tvåspråkiga helheten Fest på
slottet på självständighetsdagen var en av
årets största satsningar även för Svenska
Yle. Sändningen på självständighetsdagen tolkades för första gången också till
finlandssvenskt teckenspråk. Andra starkt
interaktiva evenemang var till exempel
den virtuella valborgsmässoafton för
unga på kanalen Yle X3M och skrattfesten Född i farstun i anslutning till Näsdagskampanjen, som sändes på Yle Arenan och delvis på Yle Fem.
För att stödja den finlandssvenska
musikbranschen ökade Svenska Yle den
finlandssvenska musikens andel på Yle
Vega till 20 procent.
För att ersätta inställda evenemang
ordnade Svenska Yle i sina kulturinnehåll
bland annat virtuella diskussioner där allmänheten kunde delta till exempel med
hjälp av en chattjänst eller meddelanden.
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Svenska Yles litteraturpris delades ut i en
direktsänd specialsändning. Den traditionella Luciakröningen i december genomfördes också på ett nytt sätt så att kören
uppträdde på distans.
Som stöd för distansarbetande barnfamiljer erbjöd Svenska Yle mer innehåll
i tjänsten Yle Arenan, till exempel Ut på
rast med Nora Gullmets för barn som gick
i distansskola.
BUU-dagen för små barn ändrades
från ett publikevenemang till ett ersättande innehåll på tv och tjänsten Yle Arenan. Dessutom förmedlades BUU-klubbens julhälsning virtuellt till daghemmen.
Svenska Yle utvecklade också nya
samarbetsformer till exempel med aktörer inom kultursektorn, för att erbjuda
virtuella evenemang och framträdanden
- som på grund av coronaläget inte hade
gått att uppleva - i tjänsten Yle Arenan.
Hangö Teaterträff ordnades i tjänsten
och publiken kunde via den följa bland
annat Åbo Svenska Teaters Kalevala-föreställning samt DuvTeaterns och Svenska
Teaterns pjäs I det stora landskapet.
På sommaren genomförde Svenska
Yle en interaktiv ljudinstallation i Gamla
kyrkoparken i Helsingfors centrum, där
allmänheten kunde delta på ett coronasäkert sätt. Med hjälp av modern ljudteknik kunde publiken resa 300 år tillbaka
i tiden, då pesten härjade i Helsingfors.
Svenska Yle fortsatte att satsa på
innehåll för unga, särskilt i den strategiskt viktiga målgruppen 15–29-åringar,
genom att utveckla utbudet i tjänsten
Yle Arenan. Nya lyckade öppningar var
bland annat dokumentärserien om den
finlandssvenska TikTok-stjärnan Jennifer
Erica samt dramaserierna Seriöst!?, Virala
genier och Jag kommer.
Under året förbättrade Svenska Yle
också tillgängligheten av sina innehåll
och tjänster. Sedan slutet av 2019 har
Yle erbjudit lättlästa nyheter även på
svenska. Innehåll har producerats med
hjälp av stödtecken och på finlandssvenskt teckenspråk. Även Svenska Yles
arbete med att utveckla röststyrda tjäns-

ter hjälper personer med nedsatt syn att
få tillgång till innehåll utan tangentbord
eller mus.
Svenska Yle har också utvecklat tillgängligheten på sina webbsidor. Det
svenskspråkiga förbundet för synskadade, Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, belönade 2020 Svenska Yle
för det målmedvetna och strategiska
arbetet för att förbättra tillgängligheten
för personer med nedsatt syn.

3.3 TJÄNSTER PÅ SAMISKA
Yle Sápmi ansvarar för Yles innehåll
och tjänster på samiska. Enheten tillhör
nyhets- och aktualitetsverksamhetens
organisation och är Yles nordligaste regionredaktion. Yle Sápmi har en viktig roll i
att stärka samernas kultur och identitet,
förmedla information och upprätthålla de
samiska språken.
Yle Sápmi är för närvarande det
enda mediet som regelbundet producerar audio-, video- och textinnehåll på
de tre samiska språk som talas i Finland,

det vill säga enaresamiska, skoltsamiska
och nordsamiska. Dessutom producerar
redaktionen i tillämpliga delar innehåll
även på finska.
I det samiska utbudet ingår nyheter,
aktualitetsinnehåll, kultur, program för
barn och unga samt andligt innehåll i
radio, på TV och på webben, inklusive Yle
Arenan och sociala medier.

Den samiska redaktionen 2020
Yle Sápmi har förutom redaktionen i
Enare även kontor i Utsjoki och Enontekis. Redaktörer arbetar också i huvudstadsregionen.
Under 2020 övergick redaktionen på
samma sätt som de andra regionredaktionerna huvudsakligen till distansarbete
som en försiktighetsåtgärd under coronapandemin. Det regelbundna distansarbetet krävde omorganisering av redaktionen,
men påskyndade samtidigt övergången
till nya produktionsredskap och -metoder,
såsom lätta mobilproduktioner.
I radion har mobiltekniken gjort det
möjligt att leda sändningar från flera

3.3

Den samiska redaktionen har fått beröm för sina nya former av berättande och sina direktsändningar
på webben. På bilden leder redaktör Linnea Rasmus Yle Ođđasat från fältet i stället för nyhetsstudion.
Bild: Vesa Toppari / Yle
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olika orter samtidigt. På den samiska
radiokanalen har detta produktionssätt
tillämpats från och med våren 2020 –
sändningen har letts från både Utsjoki
och Enare samtidigt som en reporter har
arbetat på fältet via en mobil anslutning.
Samiska Sámi Radio sänder radioprogram cirka åtta timmar om dagen. År
2020 sjönk det totala antalet radiotimmar något på grund av reformen av innehållet för unga lyssnare. Radioprogrammet Sohkaršohkka för unga vuxna slutade
sändas och redaktionen började producera videoinnehåll som publiceras på de
sociala medieplattformar som ungdomarna föredrar.

Man beslöt att genomföra reformen
med stöd av kundenkäter och -intervjuer
som genomfördes i början av 2020. Av
dessa framgick att unga samer inte lyssnade på radioprogrammet utan efterfrågade innehåll på sitt eget språk i sociala medier. Idag publicerar Sohkaršohkka
varje vecka flera samiska videor om
samisk kultur, till exempel på TikTok och
Instagram. Detta har aktiverat i synnerhet
15–29-åringar att använda Yles samiska
tjänster.
I radion hörs alla tre samiska språk och
de används dagligen som programledarspråk. Det finns mest innehåll på nordsamiska. Innehåll på enaresamiska och
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skoltsamiska hörs i eftermiddagssändningarna minst fyra dagar i veckan.
För samiska tv-tittare erbjuder Yle
Sápmi huvudsakligen nyhets- och aktualitetsinnehåll samt barnprogram.
Under 2020 ökade tv-tittandet avsevärt jämfört med året innan, särskilt i
början av coronapandemin. Till exempel
nådde programmet Yle Ođđasat i mars
som mest 800 000 tittare. Under hela
året hade Yle Ođđasats första sändning i
genomsnitt 231 000 tittare, vilket är cirka
100 000 fler än året innan. Däremot sjönk
den samnordiska Ođđasat-sändningens
tittarsiffror till cirka hälften, 38 000 tittare.
Våren 2020 testades ett nytt format i
tv-nyheterna på samiska, där programledaren regelbundet var ute på fältet i stället för i en tv-studio. Försöket fick positiv respons av tittarna och redaktionen
har ökat antalet direkta webbsändningar
och nya former av rapportering vid sidan
av de traditionella produktionssätten. Till
exempel har den samnordiska nyhetssändningen regelbundet direktsända
inlägg från tre nordiska länder.
Redaktionen sände dessutom evenemang som är viktiga för samekulturen via
webben. Dessa kunde således ses även
utanför det samiska området. Webbsändningar genomfördes både som Yles egna
produktioner och i samarbete med andra
nordiska rundradiobolag.

År 2020 lästes Yle Sápmis webbartiklar i dubbelt större utsträckning än
året innan, i genomsnitt 1 328 timmar
per vecka. Artiklarna som publiceras på
webbplatsen är i regel multimediala, dvs.
de innehåller förutom text och bild även
videor och ljudfiler. Personer under 45
år använde i genomsnitt 523 timmar i
veckan till att ta del av webbinnehåll på
samiska, vilket är tre gånger mer än året
innan.
Audio- och videoinnehåll som producerats på de hotade samiska språken har
gjorts tillgängliga på ett mångsidigare
sätt än tidigare genom att publicera dem
även på Yle Arenan. Webbtjänsten är viktig för den samiska befolkningen, eftersom över hälften av samerna enligt Sametingets statistik bor utanför samernas
hembygdsområde, dit till exempel den
analoga radiokanalen inte når.
För att förbättra tjänsten har helheter
som innehåller samisk kultur och samiska
språk sammanställts på Yle Arenan,
såsom Sápmi-paketet som publicerades
i våras och utöver video- och audioinnehåll även innehåller artiklar på samiska.
Tidigare år har Yle Sápmi tillhandahållit innehåll för barn huvudsakligen på
radio och tv. I likhet med tidigare år fortsatte barnradion Binna Bánna att sändas
på radion. Utöver radiosändningen har
Binna Bánna dessutom en etablerad lyssnarkår även på Yle Arenan.
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Sammanlagt sju avsnitt av barnprogrammet Unna Junná sändes på måndagsmorgnar på TV2 och Yle Arenan. På
Unna Junnás programplats visades under
våren och hösten två säsonger av den
prisbelönta animationen Mumindalen, det
vill säga sammanlagt 26 avsnitt. Den första säsongen visades på nordsamiska och
den andra säsongens avsnitt på enareoch skoltsamiska. Yle Sápmis barnredaktion fungerade i produktionen som en
länk mellan Yle Drama och det samiska
samfundet.
Under 2020 drog den samiska barnredaktionen i högre grad än tidigare nytta
av Yle Arenan som publiceringsplattform.
På ingångssidan i Barnens Arena infogades en egen bildlänk till det samiska innehållet. Via länken kommer man direkt till
video- och audioinnehåll på samiska. I
Arenan publicerades förutom barnprogram i radio och tv även serier på olika
samiska språk.
Det populäraste barninnehållet på
samiska både i Yle Arenan och på tv är
Mumenvággi på nordsamiska, som har
nått tiotusentals tittare. Även avsnitten
av Mumindalen-animationen på enaresamiska och skoltsamiska har haft många
tittare.
Yle har fäst vikt vid de samiska redaktörernas kompetens bland annat genom
att erbjuda kurser vid Yles Journalistakademi och tillhandahålla utbildning ny
teknik. År 2020 inleddes planeringen av
ett praktikantprogram särskilt för den
samiska redaktionens behov. Målet är att
kartlägga eventuella samarbetspartner
som kan delta i utbildningen och locka
nya redaktörer till den samiska journalistiken.

3.4

3.4 TJÄNSTER FÖR
SPECIALGRUPPER OCH ANDRA
MINORITETER
I lagen om Rundradion Ab åläggs Yle att
främja jämställdhet, tolerans och kulturell mångfald. Målet är att Yle ska ge alla
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medborgare samma möjlighet att delta i
samhället och samhällsdebatten och ta
del av gemensamma upplevelser.
Mångfald i utbudet innebär att Yle
behandlar personer med olika bakgrund,
som språkliga och kulturella minoriteter
samt personer som på grund av en funktionsnedsättning är i en utsatt position,
på ett jämlikt sätt.
Utöver utbudet av tjänster till specialgrupper vill Yle att representanter för
minoriteter och specialgrupper i högre
grad ska betraktas som deltagare, experter och skapare av innehåll som riktar sig
till den stora allmänheten.
Inom Yle har tillgängligheten gjorts
till en ännu viktigare del av planeringen
av utbudet och kundupplevelsen och är
också en av tyngdpunkterna i den nya
strategin för de kommande åren.

Tillgänglighet
År 2020 gjorde Yle extra satsningar särskilt på direkttextning, teckenspråkstolkning och syntolkning. Dessutom har bolaget gjort sina finsk- och svenskspråkiga
webbplatser mer lättillgängliga för personer med nedsatt syn. Detta arbete fortsätter även under 2021.
För att främja tillgängligheten har
bolaget gett producenterna av webbtjänster utbildning i specialgruppers
behov och frågor som gäller tillgänglighet. Yle har också hjälpt andra samhällsaktörer att beakta specialgrupper
genom att presentera sitt eget tillgänglighetsarbete och fungera som konsult i
olika projekt.
Som en följd av att tillgänglighetsdirektivet och den nationella lagen om
digitala tjänster trädde i kraft har Yle
ombetts dela med sig av i synnerhet sin
sakkunskap om textning av hög kvalitet.
Yles textare har haft en viktig roll i utarbetandet av nationella kvalitetsrekommendationer för programtextning.
Våren 2020 startade en helt ny tjänst
som stöder inlärning av finska och
svenska, Yle Kielikoulu – Yle Språksko-

lan. Tjänsten är riktad särskilt till invandrare och andra som studerar dessa språk.
Tjänsten producerar översättningar i ordboksform till Yles programtextade innehåll och möjliggör studier i finska och
svenska genom att följa med medieinnehållet. Tjänsten är också till nytta för till
exempel skolelever eller studerande som
övar på det andra inhemska språket.

Textning och syntolkning
Yle producerar undertextning av följande
två slag: översättningar och programtextning.
Översättningar till finska finns i alla
tv-program på främmande språk, inklusive svenska. Översättningar från andra
språk till svenska görs i synnerhet för programmen i kanalen Yle Teema Fem, men
de har också lagts till på andra kanaler.
År 2020 lades svensk textning till alla
nya dramaproduktioner på finska samt
till utländska serier på olika språk med
stor publik.
Programtextning är textning av finskspråkiga program på finska och svenskspråkiga program på svenska. Pro-

gramtextning är en lagstadgad tjänst.
Målgruppen är i synnerhet personer med
nedsatt hörsel, vilka i Finland är över 800
000. Textningen är också till hjälp för
döva och invandrare samt i situationer
där det inte är möjligt att ha programljudet påslaget.
År 2020 hade Yle programtextning
i samtliga tv-program på finska och
svenska, med undantag för vissa direktsändningar. Största delen av de textade
tv-programmen publiceras med textning
även på Yle Arenan.
Under året ökade antalet direkttextade program. I mars 2020 började textningen omfatta direktsändningar som
är centrala för medborgarnas hälsa:
regeringens och myndigheternas presskonferenser samt Yle Nyheters specialsändningar. Dessutom inkluderades riksdagens frågetimme och vissa enskilda
program i direkttextningarna.
För textning av program som färdigställts på förhand används den nya
tekniken för taligenkänning som stöd,
men den är ännu inte till någon hjälp
när det gäller att texta direkta tv-sändningar i Finland. Yle har dock aktivt del-

Yle Nyheter rapporterade om coronasituationen på flera olika språk för att nå många
befolkningsgrupper. På bilden leder Ujuni Ahmed och Wali Hashi en nyhetssändning på somaliska.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle
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tagit i forsknings- och utvecklingsprojekt
i anslutning till taligenkänning samt testat maskinstödd direkttextning.
Ljudtextning betjänar i första hand
personer med nedsatt syn samt personer som har problem med att läsa texten. Vid ljudtextning omvandlas texten
i rutan till syntetiskt tal. I enlighet med
förordningen tillhandahåller Yle ljudtextning i alla program på främmande språk
som har översättningstextning. Yle Arenans ljudtextningstjänst har utvecklats,
enligt önskemål av personer med nedsatt
syn, i första hand för mobila enheter som
personer med nedsatt syn själva föredrar.
Syntolkning förmedlar programmets
visuella budskap i verbal form. Utöver
personer med nedsatt syn har också till
exempel personer inom autismspektrumet nytta av tjänsten. Yle syntolkar till
både finska och svenska.
År 2020 publicerade Yle mer än dubbelt så många syntolkade program som
året innan. Syntolkning var tillgängligt för
till exempel inhemska dokumentärer och
filmer samt serier såsom Mumindalen-animationen och svenskspråkigt drama. De
finskspråkiga syntolkningarna kan höras
på både tv och Yle Arenan, de svenskspråkiga på Yle Arenan.

Tjänster på teckenspråk
För personer med nedsatt hörsel har Yle
tv-nyheter på finskt teckenspråk varje
dag samt webbvideor på sociala medier.
Teckenspråksredaktionen gör en veckoöversikt av de viktigaste nyhetshändelserna på söndagar. Även A-studio, riksdagens frågestund och valsändningar har
tolkning till finskt teckenspråk.
Under coronaepidemin tolkades nästan alla av nyhets- och aktualitetsverksamhetens direktsända specialsändningar
till finskt teckenspråk, sammanlagt cirka
130 sändningar.
År 2020 inleddes ett nytt diskussionsprogram på teckenspråk, Mikaela & Thomas, som ersatte den tidigare sändningen
Viikko viitottuna och lockade fler tittare
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till programplatsen.
Program tolkas också till finlandssvenskt teckenspråk. År 2020 tolkades det coronarelaterade programmet
Regeringens åtgärder mot coronaviruset
och självständighetsdagens Fest på slottet-sändning. Dessutom har Yle visat
barnprogram tolkade till finlandssvenskt
teckenspråk.
På Yle Arenan visades en direktsändning på teckenspråk från festen på slottet samtidigt som självständighetsmottagningen visades i TV1.

Yle Nyheter på lätt finska – på
Yle TV1, Yle Radio Suomi och Yle
Mondo samt på webben och Yle
Arenan
Yle Nyheter på lätt finska redogör dagligen för nyheter på lättbegriplig finska.
De finns till för personer med svårigheter
att förstå tal eller skriven text. Nyheter på
lätt finska passar personer som studerar
finska, personer med minnesstörningar
samt äldre. I nyhetsinslagen avgränsas
ämnena tydligt och endast det väsentliga berättas.
Enligt Selkokeskus senaste behovsutredning finns det cirka 750 000 personer i Finland som behöver nyheter på lätt
finska. Enligt arbets- och näringsministeriet är nyheter på lätt finska ett viktigt
nyhetsmedium även bland invandrare,
och nyheterna används som läromedel i
studierna i finska. År 2020 utvecklade Yle
nyheterna på lätt finska i samarbete med
användarna så att de blev mer åskådliga.
Nyheterna på lätt finska sänds kvällstid i Yle Radio Suomi och flera gånger
om dagen i Yle Mondo samt i Yle TV1 vardagar kl. 16.40. Vardagssändningarna av
Nyheter på lätt finska har cirka 200 000–
300 000 tittare.
Svenska Yles nyheter på lätt svenska,
Yle Nyheter på lätt svenska, sänds dagligen på radiokanalen Yle Vega kl. 11.30. De
finns också tillgängliga på nätet och som
inspelningar på Yle Arenan.

Specialtjänster i programtimmar 2020

Nyheter och innehåll
på teckenspråk
(Bl.a. riksdagens frågetimme med tolkning
till teckenspråk)

Novosti Yle
Ođđasat

Nyheter på
lätt finska

Yle
Ođđasat

Myndighetsmeddelanden
Syntolkning
Ljudtextning

Text-TV
Utlandstjänster

Romano Mirits
– romska pärlor
Yle Uudizet
karjalakse
Programtextning

PÅ TV OCH YLE ARENAN (2019 INOM PARENTES)
• Ođđasat 181 timmar (90, sättet att räkna har ändrats sedan 2019)
• Novosti Yle nyhetssändningar på tv och Yle Arenan 28 timmar (28)
• Alla sändningar på teckenspråk sammanlagt 211 timmar (90)
- A-studion och aktualitetsprogrammen, inkl. Republikens presidents nyårstal
- specialsändningar om corona
- barnprogram på teckenspråk
- Yle Nyheter på finskt teckenspråk
- Mikaela & Thomas
- Riksdagens frågestunder
• Yle Nyheter på lätt finska 46 timmar (20)
• Syntolkning 85 timmar (33)
- På finska: 47 timmar
- På svenska: 38 timmar
PÅ RADIO (2019 INOM PARENTES)
•
•
•
•

Romano mirits 13 timmar (11)
Yle News 18 timmar (18)
Yle Nyheter på lätt finska 46 timmar (20)
Yle Nyheter på lätt svenska 26 timmar (30)
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Yle News – nyheter på engelska
– på Yle Radio 1 och Yle Mondo
samt på webben och i sociala
medier
Yle News utbud beskriver det finländska
samhället för personer som är bosatta i
Finland och vars modersmål inte är finska, svenska, ryska eller samiska språk.
Målgruppen omfattar också turister i Finland och i utlandet bosatta personer som
är intresserade av Finland.
Under 2020 stärkte Yle News webboch mobilutbudet samt fortsatte med
nyhetssändningar på radio på vardagar.
Yle News nådde fler användare via webbsidorna och sociala medier. Bland personer under 45 år ökade den tid som användes på den engelska nyhetssidan med 66
procent. Yle News har också veckopodden All Points North.

Novosti Yle – nyheter på ryska –
på Yle TV1, på webben och i
sociala medier
Den främsta målgruppen för Novosti Yle
är de ryssar som bor i Finland samt personer som är intresserade av ryska språket.
År 2020 levererade redaktionen nyheter
för tv, webben och sociala medier. Novosti Yles dagliga tv-sändning kl. 16.50 har
haft i genomsnitt 240 000–250 000 tittare. Tiden som användes för ryskspråkiga webbnyheter ökade under året.

Romano mirits – Yle Radio 1 och
Yle Arenan
Det femton minuter långa programmet
som sänds en gång i veckan innehåller
aktuell information om romer och romska kulturer. I programmet ingår också

På grund av pandemin genomfördes en stor del av gudstjänsterna med specialarrangemang. Pastor
Heidi Watia från Jyväskylä församling predikade under gudstjänsten i studiokyrkan på palmsöndagen.
Bild: Yle, scenografiplanering Tapio Keskitalo
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ett nyhetsinslag som har översatts till
romani. Programmet spelar en viktig
roll för bevarandet och utvecklingen av
romani. I intervjuinslagen behandlas samhällsfrågor på bred front ur ett romskt
perspektiv. Programmet görs av tre frilansredaktörer av vilka två representerar den romska minoriteten. Innehållet
i Romano mirits utvecklas i samarbete
med den romska gemenskapen.

3.5 ANDAKTSPROGRAM
Yle sänder i enlighet med lagen riksomfattande andaktsprogram på radio, tv och
Yle Arenan på finska och svenska. För
innehållet i programmen på svenska svarar Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) och på finska Kyrkans kommunikation. Producenter är Yle Fakta och
Svenska Yle. Dessutom sänder Yle Sápmi
andliga program på samiska.
Högsta organet är Övervakningsorganet för kristna andaktsprogram, som
godkänner sändningsplanerna och ser
till att de olika kyrkosamfunden får egna
andaktsprogram i Yles utbud. Övervakningsorganet består av representanter för
Yle och för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, den ortodoxa kyrkan i Finland, den katolska kyrkan i Finland samt
de fria kyrkosamfunden och församlingarna. Föredragande är KSCA och Kyrkans
kommunikation som även samordnar
andaktsprogrammen.
Under coronapandemin genomfördes
gudstjänster och andra andaktsprogram
med specialarrangemang.
Från och med mars utökades antalet
finskspråkiga tv-gudstjänster så att det,
med några undantag, fanns sändningar
varje söndag och under kristna högtider. På grund av pandemin genomfördes en betydande del av gudstjänsterna
i Mediapolis i Tammerfors, där man skapade en studiokyrka. De svenskspråkiga
gudstjänsterna producerades i kyrkolokaler genom specialarrangemang.
Förfarandena för inspelning av radio-

andakter ändrades, eftersom studiorna
var ur bruk. Inspelningarna av de finskspråkiga regionala andakterna koncentrerades huvudsakligen till studiorna i Böle i
Helsingfors. En del av de talare som stod
för radioandakterna spelade själva in sina
tal enligt separata anvisningar.
Trots de utmanande förhållandena
ökade antalet tittare för både de finskspråkiga och de svenskspråkiga tv-gudstjänsterna. Även de svenskspråkiga
radiogudstjänsterna lockade fler lyssnare. Däremot minskade antalet lyssnare
för de finskspråkiga andaktsprogrammen och radiogudstjänsterna med några
procent. Andaktsprogrammen följs i allt
högre grad också via Yle Arenan.
Yle Radio 1:s programutbud omfattar
dagliga morgon- och kvällsandakter samt
gudstjänster på finska på söndagar och
kyrkliga helger. Andaktsprogrammen hör
fortfarande till de program som lockar
flest lyssnare till kanalen. Under året producerades sammanlagt 622 radioandakter, som också sändes i repris.
På söndagar och kyrkliga högtider förmedlade Yle sammanlagt 119 finskspråkiga radiogudstjänster, av vilka över hälften var lutherska. På programplatsen
klockan 11 sändes turvis de fria kyrkosamfundens och församlingarnas gudstjänster, ortodoxa och katolska gudstjänster samt radiosändningar från religiösa
sommarmöten. Dessa uppgick precis som
året innan till sammanlagt 56 sändningar.
I samband med sändningen klockan sex
genomfördes också på prov pligrimsvandringskyrka, musikgudstjänster och kyrkkaffegudstjänster.
Yle förmedlar gudstjänster på finska
på Yle TV1 och på svenska på Yle Teema
Fem.
Yle TV1 sände sammanlagt 51 gudstjänster under året. Yle sände fem gudstjänster från fria kyrkosamfund och församlingar, tre ortodoxa gudstjänster och
en katolsk gudstjänst. Utöver dessa sändes också separat ekumenisk jul, Vatikanens julnattsmässa och påvens julhälsning.

3.5
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ANDAKTSPROGRAMMEN – SÄNDNINGAR 2020 (2019)
PÅ FINSKA
• På radio 433 timmar (461)
• På tv 90 timmar (78)
PÅ SVENSKA
• På radio 146 timmar (146)
• På tv 21 timmar (16,5)

ANDAKTSPROGRAMMENS PUBLIK 2020 (2019)
PÅ FINSKA
• På radio 76 700 lyssnare (83 900)
• På tv 93 000 tittare (124 400)
PÅ SVENSKA
• På radio 20 200 lyssnare (14 500)
• På tv 18 100 tittare (19 700)

3.6
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Nya typer av gudstjänster, såsom Nojatuolikirkko, Reissukirkko och Riemulaulut, har också lyckats nå ut till yngre
åldersgrupper. De populäraste tv-gudstjänsterna var traditionellt självständighetsdagens tvåspråkiga ekumeniska festgudstjänst och juldagens gudstjänst.
Droppen är ett tv-program som sänds
på lördagar, där gästerna berättar om sitt
liv och sin relation till Bibeln. Antalet tittare för detta program minskade med
nästan en femtedel.
Svenska Yle sänder svenskspråkiga
andaktsprogram och gudstjänster på
radio och tv.
Morgonandakten Andrum och kvällsandakten Aftonandakt ingår i programutbudet på radiokanalen Yle Vega. På
lördagskvällar sänds Ett ord inför helgen,
som berättar om söndagens tema. På
söndagar sänds en kvällsandakt. Under
året sändes 568 radioandakter. Dessutom sände Yle Vega sammanlagt 62
radiogudstjänster, av vilka 17 stycken
utgjordes av ortodoxa och katolska guds-

tjänster samt gudstjänster från fria kyrkosamfund.
Antalet svenskspråkiga tv-gudstjänster var 12, tre fler än året innan. De lades
också till på Yle Arenan. På måndagar
sändes avsnitt av serien Himlaliv på Yle
Teema Fem, där andliga frågor diskuterades ur olika personers perspektiv.

3.6 PROGRAMUTBUD FÖR
UTLANDET
Webbtjänsten Yle Arenan är den viktigaste tjänsten för det finländska programutbud som kan ses i utlandet. Det
går att se och lyssna på över 80 procent
av innehållet på Yle Arenan också utomlands.
Av de inhemska programmen kunde
största delen ses överallt i världen på
Yle Arenan, och samma gällde praktiskt
taget hela utbudet av nyhets- och aktualitetsprogram. Yles radiokanaler kan följas i direktsändning på Yle Arenan, med

undantag av den digitala radiotjänsten
Yle Mondo.
För de internationella program som
Yle köper från utlandet finns dock inga
globala visningsrättigheter att tillgå eller
så skaffas de inte på grund av höga kostnader. Därför kan till exempel många
barnprogram, dramainnehåll och idrottstävlingar ses endast i Finland.
Personer som reser inom EU och är
fast bosatta i Finland kan ta del av innehållet på Yle Arenan med hjälp av ett Ylekonto.
I Sverige kan man se Yles tv-program
i samlingskanalen TV Finland i det markbundna nätet och i kabelnät. Signalen
från sändarna i Nacka, Västerås och Uppsala kan också ses utan begränsningar
inom deras täckningsområden. I Sverige
har olika tjänsteleverantörer och operatörer dessutom möjlighet att välja in TV
Finland i sitt utbud.
Utbudet på TV Finland sammanställs
av utbudet på Yle TV1, Yle TV2, Yle Fem
och Yle Teema. Det bjuder på ett brett
urval av finländska filmer, dramaserier,
aktualiteter, fakta- och debattprogram,
barnprogram samt musik och underhållning. År 2020 sände TV Finland 4 250
timmar (2019: 4 360 timmar).

3.7 SÄKERHET,
BEREDSKAP SAMT
MYNDIGHETSINFORMATION

ledningsmodellen för normala förhållanden så att skötseln av uppgifter som är
kritiska, särskilt med tanke på försörjningsberedskapen, säkerställs. Bolagets
driftsäkerhet har inte i något skede äventyrats.
Beredskapsplanerna har uppdaterats
så att de svarar på hoten som pandemin
orsakar. Särskild uppmärksamhet fästes
vid personalens säkerhetsåtgärder och
förebyggandet av smitta vid arbete på
arbetsplatsen. För att trygga datasäkerheten vidtogs också nödvändiga åtgärder
i samband med distansarbete.
Yle har aktivt följt pandemisituationen
och beaktat ändringarna i myndighetsanvisningarna i bolagets interna anvisningar. Bolaget deltog också i produktionen av en allmän lägesbild tillsammans
med kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket Traficom och försörjningsberedskapscentralen.
Yle har också deltagit i projektet för
att utveckla systemet för varningsmeddelanden samt utvecklat egna processer
för varningsmeddelanden. Bolaget förbättrar ständigt den interna säkerhetskulturen för att säkerställa bolagets verksamhet. Bolaget bygger upp beredskapen
för cyberhot och informationspåverkan
genom utbildning och sektorsövergripande samarbete med intressegrupper.

3.7

Det är Yles lagstadgade uppgift att förmedla myndighetsmeddelanden som
regleras närmare genom förordning
och att ha beredskap för att sköta televisions- och radioverksamheten under
undantagsförhållanden. Yle fullgör sina
åtaganden genom att upprätthålla kontinuitets- och beredskapsplaner, via förhandsarrangemang samt utbildning och
övning.
Yle har god beredskap för incidenter under normala förhållanden och för
undantagstillstånd. Under coronapandemin fortsatte Yle sin verksamhet med
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Yles värde för finländarna 4
Yle upplevs som allt viktigare för samhället.
Yle nådde 96 procent av finländarna varje vecka.
Yle Radio Suomi var den radiokanal i Finland som hade
flest lyssnare och Yle TV1 den tv-kanal som hade flest
tittare i Finland.
4.1 HUR YLE LYCKATS MED SITT
PUBLIC SERVICE-UPPDRAG
Yle följer upp sina strategiska mål och
finländarnas uppfattningar om bolagets
verksamhet genom regelbundna publikundersökningar. År 2020 ansåg finländarna i ännu högre grad att Yle är viktigt för samhället och har lyckats med
sitt public service-uppdrag. Detta framgår bland annat av kanalimageundersökningen som görs två gånger om året.
År 2020 fick Yles betydelse för samhället betyget 8,4 på skalan 1–10, då betyget
året innan var 8,3. Yles betydelse för den
personliga medieanvändningen minskade något, men förblev ändå på nästan
samma nivå som året innan med betyget
7,3 (mål: 7,5). Året innan var betyget 7,4.
Yles innehåll och tjänster användes
varje vecka av 96 procent av finländarna,
det vill säga räckvidden hölls på samma
rekordnivå som året innan. Yles innehåll
används via allt fler kanaler: under en
vecka följde 37 procent av finländarna,
det vill säga fler än tidigare, åtminstone

→

Radions symfoniorkesters konserter
genomfördes huvudsakligen som
distansproduktioner med varierande
sammansättningar och med säkerhetsavstånd.
Hösten 2020 startade direktsändningar på Yle
Teema, vilka har fått mycket beröm.
Bild: Maarit Kytöharju

en av Yles tv-kanaler, en radiokanal samt
en webb- och mobiltjänst.
Finländarnas förtroende för Yle ökade
något jämfört med året innan. 71 procent
av finländarna litar mycket eller ganska
mycket på Yle, vilket är fyra procentenheter mer än året innan. Andelen personer
som har ett mycket stort förtroende för
Yle ökade med fyra procentenheter till 21
procent. Sammanlagt tio procent av respondenterna hade litet förtroende eller
inget förtroende alls för bolaget. Enligt
den årliga enkätundersökningen om Yles
värde för finländarna var Yle i en jämförelse mellan 19 samhällsaktörer den sjätte
mest betrodda och den mest betrodda av
mediebolagen.
Enligt undersökningen bedömde finländarna att Yle har lyckats mycket bra
i sitt public service-uppdrag. Som medeltal fick Yle betyget 4,71 på skalan 1–6
för hur Yle sköter sitt public service-uppdrag, vilket är ett något högre betyg än
året innan (2019: 4,63). Av respondenterna bedömde 91 procent att Yle klarat
av sitt uppdrag åtminstone ganska bra,
64 procent bra eller mycket bra.
Kommunikationen under undantagsförhållandena ansågs vara en av Yles
mest lyckade uppgifter. I enkäten upplevdes dessutom inhemskt innehåll på
modersmålet samt tillgängligt utbud och
tillgängliga tjänster höra till de viktigaste
uppgifterna. När det gäller Yles tjänster
uppskattar finländarna också tillförlitlig information, högklassiga program för

4.1
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Räckvidd och så intressant upplevs Yle 2012–2020
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52

Hur väl har Yle lyckats i sitt public service-uppdrag
som helhet 2019–2020
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barn och att man med hjälp av Yle bättre
kan förstå de förändringar som sker i Finland och på andra håll i världen samt få
många slags kulturupplevelser.
Yle anses allmänhet vara en ansvarsfull aktör. Andelen personer som är nöjda
med Yle-skatten ökade något jämfört
med året innan: 73 procent av finländarna var ganska eller mycket nöjda med
Yle-skatten som finansieringsform och 77
procent upplevde att de får ganska eller
mycket bra valuta för den.
Uppskattningen av Yles varumärke
stärktes. I Taloustutkimus Oy:s undersökning som mäter uppskattningen av
finländska varumärken placerade sig
Yle på tredje plats, två platser högre än
året innan. I undersökningen var Yle det
medievarumärke i Finland som uppskattas mest.

4.2

4.2 YLES PUBLIK PÅ TV, RADIO
OCH WEBBEN
Televisionen är fortsättningsvis ett
medium som förenar finländarna. År
2020 tittade 87 procent av befolkningen
på tv varje vecka. Räckvidden för Yles
tv-kanaler var 77 procent per vecka och
52 procent per dag bland finländarna.
Den mest populära av Yles kanaler var
Yle TV1, som nådde 44 procent av finländarna varje dag. Den dagliga räckvidden
bland finländarna var för MTV:s kanaler 47 procent, Nelonen Media 37 procent och Discovery Network Finland 27
procent.
Yles regionala tv-nyheter når fortfarande ut till många tittare. År 2020 hade
de regionala nyheterna på finska i Yle TV1
kl. 17.06 i genomsnitt 566 000 tittare och
sändningen kl. 18.22 hade 737 000 tittare. Antalet tittare ökade betydligt jämfört med året innan.
Av de svenskspråkiga finländarna
når Yles tv-kanaler varje dag 46 procent
(2019: 47 procent). Den mest sedda av
kanalerna var Yle TV1, som nådde 34
procent av de svenskspråkiga varje dag.
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Yle Fem nådde ut till 23 procent av de
svenskspråkiga varje dag och 48 procent
varje vecka. Dagsräckvidden ökade med
tre procentenheter jämfört med föregående år. MTV:s kanaler nådde 34 procent, Nelonen Media 26 procent och Discovery Networks Finland 22 procent av de
svenskspråkiga varje dag.
Varje vecka nådde Yle Teema Fem i
sin helhet i genomsnitt 53 procent av de
svenskspråkiga finländarna.
Av befolkningen över nio år lyssnade
89 procent på radio varje vecka. Under
en genomsnittlig dag nådde radion 67
procent av befolkningen. Räckvidden
för Yles radiokanaler var 51 procent per
vecka och 35 procent per dag bland finländarna. Jämfört med året innan hade
räckvidden minskat något.
Som regionalradio sänder Yle Radio
Suomi både rikstäckande och regionalt
utbud i 18 regioner. Dessutom sänder Yle
Vega regionala svenskspråkiga program i
fem regioner.
Yle Radio Suomi hade den bästa räckvidden i Lappland, där 48 procent av
befolkningen lyssnade på kanalen varje
vecka. Den andra ytterligheten var Österbotten: där nådde Yle Radio Suomi
varje vecka 27 procent av befolkningen
över nio år. I Helsingfors nådde Yle Radio
Suomi 29 procent av befolkningen, men
hade numerärt det största antalet lyssnare, det vill säga 440 000 lyssnare per
vecka.
Radion är fortfarande viktig för den
svenskspråkiga befolkningen. År 2020
var radions räckvidd bland svenskspråkiga finländare över nio år 90 procent
per vecka och 68 procent per dag. Den
genomsnittliga lyssnartiden per dag
ökade med åtta minuter jämfört med
året innan och var 3 timmar och 44 minuter.
Räckvidden för Yle Vega hos den
svenskspråkiga befolkningen var 55 procent per vecka och 39 procent per dag.
Yle Vega är den enda finländska kanalen
som också har regionala sändningar på
svenska. Räckvidden per vecka för ung-

TV-PROGRAM MED FLEST TITTARE PÅ YLES KANALER, UTÖVER
NYHETER OCH SPORT, VAR:

Yle TV1
• Fest på slottet 2020
• Fest på slottet 2020: Inför Fest på
slottet
• Åbo utlyser julfreden
• A-Studion: Regeringens presskonferens
• Regeringens presskonferens
Yle TV2
• Snögubben
• Julgubbens heta linje
• Plantan, sagan om julgranen
• Soffpotatisarna
• Julbrevet

Yle Fem
• Morden i Sandhamn
• Film: En iskall jävel
• Wisting
• Tsunami
• En tvättäkta lantis
Yle Areena
• Vov-patrullen
• Moderna män
• Logged in
• Alla synderna
• Betrodd man

Yle Teema
• Stjärnorna, kommissarie Palmu,
stjärnorna
• Kino Klassiker: För några få dollar mer
• Kino Klassiker: För en handfull dollar
• Kino Klassiker: Den gode, den onde,
den fule
• Historia: Fånglägren i Sovjetunionen

RADIOPROGRAM MED FLEST LYSSNARE I YLES KANALER:

Yle Radio Suomi
• Iskelmäradio
• Onnen sävel
• Pekka Laineen Ihmemaa
Yle Radio 1
• Muistojen bulevardi
• Ykkösaamu
• Jumalanpalvelus
YleX
• YleX Aamu
• YleX Iltapäivä
• Uuden musiikin X

Yle Puhe
• Politiikkaradio
• Akti
Yle Radio Vega
• Yle Nyheter
• Yle Vega Regional
Yle X3M
• X3M Morgon
• X3M Dag
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domskanalen Yle X3M minskade något
jämfört med året innan. Kanalen nådde
ut till 21 procent av de svenskspråkiga
varje vecka.

Webbtjänster
År 2020 nådde Yles webbtjänster varje
vecka 73 procent av över 15-åringarna i Finland, det vill säga 3,1 miljoner
människor, vilket är mer än året innan.
Under året gjordes totalt över 1 456
miljoner besök på Yles webb- och mobiltjänster (Adobe Analytics). På Yle Arenan
överskreds gränsen för en miljard starter.
Sammanlagt startades nästan 1 140 000
000 uppspelningar, antingen för videoprogram och -inslag, audioprogram och
-inslag eller för live radio- och tv-sänd-

ningar – i genomsnitt 3,1 miljon startade
uppspelningar per dag. Starterna ökade
med cirka 290 miljoner jämfört med året
innan.
Yle arbetar för att förbättra utvecklingen av webbtjänsterna och innehållet
bland annat med hjälp av Yle-kontot.
Sammanlagt har 1,8 miljoner Yle-konton
skapats. Den inloggade användningen
ökade betydligt 2020: antalet personer som loggat in med Yle-konto var i
genomsnitt 516 000 per vecka, då motsvarande siffra året innan var 335 000.
Användare som loggat in med Yle-konto
tillbringar också mer tid med Yles innehåll än de som inte är inloggade.

Yles tv-kanaler, räckvidd per dag 2018–2020, enligt ålder, %
Yles tv-kanaler, räckvidd per dag 2018–2020, enligt ålder, %
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4.3 UPPFÖLJNING AV
PUBLIKRESPONS OCH
INTERAKTION MED
INTRESSEGRUPPER
Finländarna har möjlighet att kontakta
Yle och ge direkt respons på många olika
sätt: per e-post, telefon, på webben samt
via sociala medier. Yle följer också upp
finländarnas bedömning av public service-uppdraget, innehållet och tjänsterna
genom regelbundna publikundersökningar och intervjuer med fokusgrupper.
År 2020 tog Yle emot cirka 160 000
statistikförda kontakter per telefon,
e-post eller på webben. Antalet ökade
jämfört med året innan. Kontakterna
gällde framför allt programändringar på
grund av coronapandemin och tekniska

störningar på Yle Arenan.
Responsen till den tekniska rådgivningen ökade med över 80 procent jämfört med året innan. Sammanlagt registrerades 13 684 responskontakter. Av
dessa gällde 74 procent Yle Arenan eller
andra webbtjänster och 26 procent traditionell radio- och tv-mottagning.
Sammanlagt fick Yle cirka tre miljoner
meddelanden av medborgarna, av vilka
största delen kom via konton i sociala
medier, cirka 2,6 miljoner meddelanden
per år. De gällde i huvudsak innehåll och
dialog på sociala medier. Respons sänds
också direkt till medarbetarna.
Yles nya kundtjänst på webben ger
användarna svar på de vanligaste frågorna om Yle och vidarebefordrar vid
behov omedelbart responsen till den per-

4.3

Yles radiokanaler, räckvidd per dag 2018–2020, enligt ålder, %
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Yles webb, räckvidd per vecka 2018–2020, enligt ålderskategori, %
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son som ansvarar för ämnesområdet. År
2020 inleddes också ett chatbotförsök
i kundtjänsten, där den automatiserade
YleBotti svarar på de vanligaste frågorna.
Yle för publikdialog även på många
andra sätt, bland annat i samband med
innehållsplanering och programproduktion. Åsikter som Yle samlar in genom
undersökningar, medborgardiskussioner,
användarpaneler och intervjuer integreras i bolagets utvecklingsarbete och innehållsutveckling.
Chefen för publikdialog som utnämndes 2017 fungerar som publikombudsman och interaktionsexpert på Yle. Chefen för publikdialog har till uppgift att
öka den journalistiska transparensen och

stärka interaktionen mellan publiken och
Yle.
I sitt arbete främjar chefen för publikdialog en lyssnande och respektfull samtalskultur samt utbildar medarbetarna
i hantering av trakasserier. Chefen för
publikdialog samarbetar med de ansvariga redaktörerna och arbetar i par med
chefen för journalistisk standard och etik.

Antal responsmeddelanden* per vecka 2015–2020
st.
5 500
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4 500
4 000
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3 000
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2015

1850 responsmeddelanden
i snitt/vecka

2016

2290 responsmeddelanden
i snitt/vecka

2017

1890 responsmeddelanden
i snitt/vecka

2018

1800 responsmeddelanden
i snitt/vecka

2019

1860 responsmeddelanden
i snitt/vecka

2020

2590 responsmeddelanden
i snitt/vecka

*Respons som kommit till program- och Arenaresponsen
Källa: Salesforce, Digital kundupplevelse, Yle
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Yles verksamhet:
5
utveckling och principer
Yle fortsätter att satsa på utvecklingen av innehållet och de
digitala tjänsterna.
Samarbetet mellan Yle och andra medier fortsatte med nya
projekt.
Yle svarar på framtida utmaningar genom att utveckla
personalens kompetens, arbetskulturen och ny teknologi.
5.1 UTVECKLING AV
VERKSAMHETEN
År 2021 fortsätter Yle att satsa på utvecklingen av innehåll och tjänster, digital förnyelse samt utvecklingen av kompetensen och arbetskulturen i enlighet med
den nya strategin. Genom kontinuerliga
och systematiska utvecklingsinsatser
strävar Yle efter att säkerställa att det
högklassiga och mångsidiga public service-innehållet fortsättningsvis fångar
befolkningens intresse i det ständigt
ökande medieutbudet.
Traditionell linjär tv och radio har fortfarande en stark ställning, i synnerhet
bland den äldre befolkningen, men ny
teknologi, nya plattformar, användarvanor
och aktörer förändrar mediefältet i snabb
takt. Detta innebär nya utmaningar för
Yle och kräver en allt bättre förmåga att
svara på förändringar i omvärlden.

→

Yle strävar också i fortsättningen efter att
locka fler unga till sitt innehåll. Kiia Keskikylä
och Jasmin Beloued leder programmet Yle Mix
för barn i lågstadieåldern, som presenterar
nyhetsteman på ett åldersanpassat sätt och
letar efter teman i barnens egen värld.

Yle har starka band till sin publik, vilket ger bolaget goda förutsättningar att
utveckla verksamheten. Yle fortsätter att
arbeta för att locka den unga publiken,
speciellt 15–29-åringar, till public service-utbudet och för att stärka betydelsen
av public service i alla finländares vardag.
Detta förutsätter förutom en omfattande
räckvidd i hela landet och i alla åldersgrupper även en stark satsning på kundupplevelse och digitala tjänster.
Utvecklingsprojekt 2021 är bland
annat vidareutvecklingen av Yle Arenan
och förnyelsen av tjänsten yle.fi. Förnyelsen av de digitala tjänsterna och de linjära radio- och tv-kanalerna fortsätter så
att den stöder bägges styrkor.
I utvecklingen av digitala tjänster
måste Yle konkurrera med internationella aktörer som har mångdubbelt större
resurser än Yle. Detta kräver både högklassigt innehåll för olika målgrupper och
en kontinuerlig utveckling av strömningstjänsten Yle Arenan.
För att förbättra den personliga servicen använder sig Yle allt mer av data och
artificiell intelligens vid utvecklingen av
innehåll och utbud enligt principerna för
public service. Bolaget är noga med att
användningen av data och teknologi sker
på ett transparent sätt.

5.1

Bild: Ilmari Fabritius / Yle
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Inom journalistiken har Yle utvecklat
nya sätt att berätta och publicera, där
man utnyttjar verktyg som grundar sig
på data och artificiell intelligens, såsom
spelbaserade former av nyhetsberättande
och automatiserat innehåll som producerats av roboten Voitto.
Yle har också fortsatt försöken med ny
teknologi, såsom 5G-baserad överföringsteknik, robotik, förstärkt verklighet (AR)
och virtuell verklighet (VR), i samarbete
med aktörer inom branschen.
År 2021 förväntas coronapandemin
fortfarande påverka Yles verksamhet och
publikens behov samtidigt som den har
ökat användningen av digitala tjänster.
Yle har för avsikt att utnyttja erfarenheterna och verksamhetsmodellerna från
2020 i planeringen av innehåll och till
exempel då digitala evenemang ordnas.
Samtidigt har bolaget förberett sig på att
göra de ändringar i sin verksamhet som
förutsätts i 7 § i Yle-lagen.
Yle fortsätter också det mångsidiga
samarbetet med den kreativa sektorn
och försöker för sin del stärka det inhemska kulturfältet under de utmanande förhållandena.
Yles lokalstrategi uppdateras under
2021. I samband med uppdateringen
görs en utvärdering av hur det digitala
språnget som påskyndats av coronapandemin samt de nya verksamhetssätten
och distansarbetet möjligen påverkar
bolagets utrymmesbehov i framtiden.

5.2

5.2 PARTNERSKAP OCH
SAMARBETE MED ÖVRIGA
MEDIER
Yle utvecklar sin verksamhet genom olika
slags partnerskap inom såväl utvecklingen av utbudet och tjänsterna som
distributionen och teknologin.
Målet med samarbetet är att stärka
förutsättningarna för den inhemska innehållsproduktionen, utveckla kompetensen
och främja den teknologiska utvecklingen
inom mediebranschen. Samarbetet byg-

62

ger på Yle-lagen enligt vilken Yle ska
främja yttrandefriheten, högklassig journalistik och mångfald inom medierna.
Yle bedriver också ett nära samarbete
med läroanstalter, högskolor och organisationer. Ett exempel på ett nytt strategiskt partnerskap är det avtal som ingicks
med Tammerfors stad och högskolorna i
Tammerfors hösten 2020. Inom ramarna
för samarbetet utvecklas bland annat nya
former av framtida journalistik, mediefostran, digitala inlärningsmiljöer och
digital växelverkan.

Samarbete med kommersiella
medier
Förhandlingarna om samarbete med
kommersiella medier fortsatte i linje
med den parlamentariska arbetsgruppens rekommendationer och Yle-lagen.
Yle fortsatte det redan etablerade samarbetet med andra mediebolag och inledde
nya försök.
När det gäller beredskapen inför coronapandemin var Yle en aktiv medlem i
mediebolagens samarbetsnätverk Mediapool. Bilaterala beredskapsplaner utarbetades med bland annat MTV. Yle gjorde
också videostreamen från statsrådets
presskonferenser fritt tillgänglig för andra
medier.
Samarbetet med nyhetsbyrån STT
fortsatte i enlighet med den parlamentariska arbetsgruppens rekommendationer.
Yle ökade användningen av STT:s innehåll
och tjänster och deltog i arbetet med att
utveckla STT-Lehtikuva. Modereringen av
webbdiskussionerna om Yles nyhetsartiklar överfördes i början av 2020 till STT
utöver den tidigare överenskomna nattjouren för nyhetsredaktionen. Dessutom
kan STT använda automatiserade nyheter
från Yles Voitto-robot i sin tjänst.
Samarbetet med andra medier fortsätter i samband med kommunalvalet våren
2021. Hösten 2020 blev det klart att Yle
under kommunalvalet erbjuder elva kommersiella mediesamarbetspartner från
olika delar av Finland en egen valkom-

pass. I samarbetet deltar bland annat
MTV, Apu, Hufvudstadsbladet, Maaseudun Tulevaisuus, Länsi-Suomi, MustRead och flera lokaltidningar.
Åtskilliga nya samarbetsprojekt inleddes med kommersiella medier. Under
våren 2020 inleddes ett pilotprojekt med
lokaltidningen Ylä-Satakunta, där tidningen får uppdaterade regionala och
riksomfattande nyheter från Yle för publicering på sin webbplats.
Yle inledde ett samarbete med tidningen Ilkka-Pohjalainen där tidningen
utnyttjar Yles Voitto-robot i resultatrapporteringen för de lägre serierna och
ungdomsserierna inom bollspel på landskapsnivå. Försöken har gett positiva
erfarenheter och är möjliga att utvidga.
Yle har kommit överens om en mer
omfattande användning av Yles nyhetsartiklar på tidningen Maaseudun Tulevaisuus webbplats. Det konkreta samarbetet inleds 2021.
Yle har tidigare ordnat regionala evenemang tillsammans med andra medie-

bolag, men coronapandemin stoppade
alla publikevenemang. I Tammerfors gjordes ett försök med arbetsrotation mellan
redaktörer och andra anställda vid kommersiella medier och Yle.
Inom idrotten har Yle ett omfattande
samarbete med kommersiella medier när
det gäller både anskaffning och utbyte av
nyheter. Ett gemensamt anskaffningsavtal beträffande VM i fotboll för herrar
2026 ingicks med Telia och MTV Oy.
Svenska Yle strävar ständigt efter att
stärka och utveckla samarbetet med de
finlandssvenska mediebolagen. Finlands
enda svenskspråkiga nyhetsbyrå Svensk
Presstjänst Ab administrerar ett svenskspråkigt språkvårdsnätverk genom vilket Svenska Yle aktivt beställer språkvård. Tillsammans med Svenska Yle, HSS
Media, KSF Media och Åbo Underrättelser startades ett projekt för att utveckla
den gemensamma webbspråkvården.
I kommunalvalet våren 2021 har finlandssvenska medier möjlighet att
använda valkompassen som utvecklats av

Yle genomförde i samarbete med Helsingfors stad programmet Gymnastikstund, som bjöd på ledd,
mångsidig gymnastik som är lätt att göra hemma i synnerhet för äldre och distansarbetare som
behöver pausmotion.
Bild: Ilmari Fabritius / Yle
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5.3

Svenska Yle. Dessutom inledde Svenska
Yle ett pilotprojekt med anknytning till
lärande i samarbete med bland annat
KSF Media.
Det mångåriga samarbetet för att
utveckla mätmetoder för medieanvändning fortsätter i intressebolaget Media
Metrics Finland, som förutom Yle även
omfattar Alma Media, MTV och Sanoma
Media Finland. Media Metrics Finland
administrerar branschens gemensamma
publikmätning på internet FIAM (Finnish
Internet Audience Measurement), som
också togs i bruk på Yle under 2020.
Förhandlingarna och utredningarna för
att skapa en gemensam riksomfattande
mediekod fortsatte, men inga beslut fattades ännu inom projektet. Med den så
kallade Medienyckeln skulle användarna
kunna logga in på olika medietjänster
med en kod.
Yle samarbetar också med andra parter för att höja profilen för audio i Finland. Yles och de kommersiella radiokanalernas (RadioMedia) gemensamma
tjänst Radiot.fi hade över 100 000 användare varje vecka. Tjänstens mobilappli-

kationer förnyades i sin helhet 2020 och
lyssnarupplevelsen i bil utvecklades.
Yle har också öppnat sina arkiv för
utomstående. Yles arkivförsäljning beviljar licenser för professionell användning
av bland annat radio- och tv-program och
delar av dem, Yles filmer, fotografier och
ljudeffekter. En del av videorna och audiofilerna som publicerats på Yle Arkivet
och Yle Arenan kan också läggas in på
andra webbplatser, bland annat i bloggar och som en del av journalistiskt innehåll. Ur Yle Arkivets samlingar publiceras
arkivmaterial såsom fotografier, ljudeffekter och filmmaterial för fritt bruk.

5.3 SAMHÄLLSANSVAR I YLES
VERKSAMHET
Yle axlar ett omfattande samhällsansvar
genom sitt public service-uppdrag. Yles
samhällsansvar bedöms med tanke på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Yles
ansvar omfattar bland annat ändamålsenlig användning av anslaget från Yle-skatten, bolagets sysselsättande roll inom den
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kreativa sektorn samt förbindelse att iaktta
ansvarsaspekterna i all verksamhet.
Yle följer de etiska verksamhetsprinciperna i all sin verksamhet och förutsätter också detta av sina samarbetspartner. Yle har infört etiska riktlinjer (Code
of conduct) för hela bolaget samt Yles
etiska regler för program- och innehållsproduktion (EPI-regler) vilka gäller det
redaktionella arbetet. Yle iakttar Journalistreglerna som utarbetats av Opinionsnämnden för massmedier.
Yles compliance-program ska säkerställa efterlevnaden av lagar, normer och
etiska riktlinjer. Yles verksamhetsprinciper finns på webbplatsen på https://
svenska.yle.fi/verksamhetsprinciper.
Yle har en etisk kanal, genom vilken
medarbetare vid behov kan anmäla uppdagade eller misstänkta fall av oegentligheter. Mycket få incidenter har rapporterats via kanalen.
Yles ansvar behandlas mer ingående
på https://svenska.yle.fi/arsberattelser.
Mer information om compliance-verksamheten och de etiska principerna finns
också i Yles Corporate Governance-rapport.

5.4 OBEROENDE OCH
VERKSAMHETSPRINCIPER
Yles utgivning och innehållsproduktion
baserar sig på Yles värderingar och de
etiska principerna inom branschen. De
ansvariga redaktörerna leder och övervakar det redaktionella arbetet. Deras
ansvar och uppgifter fastställs i lagen om
yttrandefrihet. De ansvariga redaktörerna
utses av bolagets styrelse. De ansvariga
redaktörerna fattar i sista hand beslut om
utgivningen av innehåll.
De ansvariga redaktörerna kommer
överens om gemensamma riktlinjer och
utvecklingen av de journalistiska processerna. Chefen för journalistisk standard
och etik, chefen för mediereglering samt
bolagets juridiska avdelning bistår dem
vid behov i frågor som gäller ansvarsfull

verksamhet. Bolaget ordnar regelbundet utbildning och rådgivning om lagstiftning och riktlinjer med relevans för
utgivningsverksamheten samt om etiska
frågor.
På sina regelbundna möten diskuterar de ansvariga redaktörerna handlingar
som kan äventyra bolagets oavhängighet
samt rapporterar årligen dessa till Yles
styrelse.
Bolaget har en egen etisk anvisning
för programverksamhet, Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion
(EPI-regler), som vid sidan av journalistreglerna följs i redaktionsarbetet och vid
publiceringen av innehåll. Dessutom har
Yle en etisk anvisning som gäller hela
personalen.
År 2020 publicerade de ansvariga
redaktörerna Yles instruktioner för en
säker dialog, vilken kan tillämpas i all
verksamhet.
De ansvariga redaktörerna fattade
beslut om Yles deltagande i Tammerfors
universitets och Helsingfors universitets
forskningsprojekt Hat och offentlighet,
som undersöker hur man genom hatretorik och extremism försöker påverka det
samhälleliga beslutsfattandet. Enkäten
genomfördes i slutet av 2020 och resultaten av Yles enkät blir klara i början av
2021.

5.4

Yle och Opinionsnämnden för
massmedier
Yles innehållsproduktion, journalistik och
utgivning är förankrade i hela mediebranschens etiska riktlinjer, Journalistreglerna
och Yles egna etiska regler, Yles etiska
regler för program- och innehållsproduktion (EPI-reglerna).
Självregleringsorganet Opinionsnämnden för massmedier (ONM) tolkar Journalistreglerna. ONM bedömer från fall till fall
om utgivaren har agerat enligt god journalistisk sed. Nämnden kan också instruera branschen genom principutlåtanden
gällande centrala etiska frågeställningar
inom journalistiken. Yle är en av aktörerna
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som är anknutna till ONM och har förbundit sig att följa Journalistreglerna.
År 2020 fattade ONM nio beslut som
gällde Yle. Sex av besluten var friande
och tre fällande. De fällande besluten
hade anknytning till de intervjuades rättigheter, integritetsskydd, vilseledande
användning av bild och väsentliga sakfel.

5.5

5.5 PERSONALENS UTVECKLING

Antal anställda och anställningar
Vid utgången av året hade Yle 2 885 personer i fast anställning med månadslön, vilket var en ökning med 38 personer jämfört med personalstyrkan vid
utgången av 2019. Alla anställningar
utgjorde i genomsnitt totalt 3 296 årsverken, vilket var åtta årsverken färre än
året innan.
Omorganiseringarna i bolaget medförde ändringar i uppgifterna och interna
förflyttningar, speciellt bland chefer och
experter, men ändringarna hade ingen
inverkan på den totala personalmängden.

Kompetensutveckling och arbetshälsa
Yle fortsatte den målmedvetna utvecklingen av lednings- och arbetskulturen.
Den nya ledningsmodellen slutfördes
under året. Bolaget arbetar systematiskt
för att främja personalens kompetens
och arbetshälsa och har god intern praxis
som utvecklas i samarbete med arbetsgemenskaperna.
I och med coronaviruset övergick cirka
80 procent av personalen antingen helt
eller delvis till distansarbete under våren.
Bolaget stödde distansarbete och virtuellt samarbete genom att ordna kurser och webbinarier samt tillhandahålla
anvisningar för arbete i undantagssituationen via bolagets interna kanaler.
Personalens erfarenhet av smidighet
i arbetet följdes upp regelbundet med
cirka tre månaders mellanrum. I ljuset av

66

resultaten förlöpte arbetet i undantagssituationen huvudsakligen bra.
Enligt personalenkäter var arbetstrivseln relativt god. I personalenkäten En
bra dag på jobbet fick Yle helhetsbetyget
3,76 på skalan 1-5, vilket är något högre
än året innan. Enligt enkäterna är medarbetarna för det mesta mycket nöjda
med sin närmaste chef och förtroendet
för ledningen fortsatte att öka.
I anslutning till den nya strategin har
bolaget kartlagt och definierat centrala
framtida kompetensområden. Detta
arbete ligger till grund för den strategiska personalplaneringen under de kommande åren och styr åtgärderna för kompetensutveckling.
Som stöd för utbildningen har personalen haft tillgång till en mångsidig miljö
för e-lärande, och nytt inlärningsinnehåll
producerades.
Yles egen Journalistakademi, som stöder journalisternas utbildning, fortsatte
under 2020 arbetet med att förbättra
pluralismen och publikrelationen inom
journalistiken. I utbildningarna behandlades bland annat nya former av berättande, publikdialog, visuell journalistik,
data och algoritmer samt praxis för sociala medier i redaktörens arbete.
Totalt deltog cirka 460 personer i kurserna under året. Tack vare webbkurser och utbildningar som genomfördes
på webben, deltog även fler journalister
vid regionredaktionerna i utbildningarna
under coronaåret.

Jämställdhet och jämlikhet
Yle har under en lång tid bedrivit ett
aktivt jämställdhetsarbete, och jämställdheten mellan könen förverkligas tämligen
bra inom bolaget. Av de fast anställda är
exakt hälften kvinnor och hälften män. I
de vanligaste uppgifterna, det vill säga i
redaktörs- och producentroll, är kvinnornas andel 57 procent. Det finns däremot
några små yrkesgrupper som fortfarande
är uttalat kvinno- eller mansdominerade.
Vid rekryteringen till dessa uppgifter fäs-

ter bolaget särskild uppmärksamhet vid
främjandet av jämställdheten.
Inom ramen för programarbetarnas
kollektivavtal, under vilket tre fjärdedelar av Yles medarbetare arbetar, var kvinnornas medellön år 2020 99,3 procent av
männens medellön. För hela personalen
var motsvarande andel 97,2 procent.
Yles ambition är att främja mångfalden inom personalstyrkan genom att
rekrytera medarbetare med en så mångsidig bakgrund som möjligt. Varje år har
Yle cirka femton praktikanter från specialgrupper, bland annat personer med
en funktionsnedsättning eller invandrarbakgrund. Även andra åtgärder har vidtagits för att främja likabehandling och
mångfald.
Yle har nolltolerans mot diskriminering, mobbning och annat osakligt bemötande på arbetsplatsen.

ringsärenden för styrelsen, som godkänner målen och utfallet. Premieringen
bygger på öppenhet, rimlighet och goda
resultat. Premieringen är en del av ledningssystemet och dess syfte är att
främja förverkligandet av bolagets strategiska mål.
Premieringen förutsätter verksamhet i
enlighet med Yles värderingar och är alltid kopplad till bolagets ekonomi.
År 2020 betalades totalt 2 615 038
euro i resultat- och incitamentspremier,
varav 229 837 euro betalades till verkställande direktören och den övriga ledningsgruppen och 1 387 872 euro till chefer
och experter som omfattas av styrkortet. Till den övriga personalen betalades
premier för särskilt goda prestationer till
ett sammanlagt belopp av 997 329 euro.
Premiernas andel var 1,4 procent av den
totala lönesumman i bolaget.

Premiering
I Yles premieringspraxis iakttas statens
ägarpolitiska principbeslut som ägare.
Styrelsen tillsätter ett premierings- och
personalutskott som bereder premie-

Utveckling av personalstyrkan 2011-2020
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Yles finansiering,
kostnadsstruktur och
förvaltning

6

Yle hade alltjämt en stabil ekonomi.
Yles totala intäkter uppgick till 490,3 miljoner euro. Anslaget från
Yle-skatten utgjorde 98,7 procent av intäkterna.
Yle använde 375,2 miljoner euro på innehåll och tjänster.
6.1 YLES FINANSIERING OCH
INTÄKTER
År 2020 hade Yle alltjämt en stabil ekonomi trots de förändringar i verksamheten som coronapandemin medförde.
Räkenskapsperiodens vinst var 7,2 miljoner euro (2019: 6,0). Räkenskapsperiodens resultat var bättre än väntat, eftersom flera betydande idrottsevenemang,
såsom OS, flyttades till framtiden på
grund av coronapandemin. Yles resultat
varierar från år till år, men de årliga resultatvariationerna ska täcka varandra så att
ekonomin hålls i balans på längre sikt.
Yles omsättning var 487,6 miljoner
euro. Det var en ökning med 2,0 procent
jämfört med året innan.
I enlighet med lagen om statens televisions- och radiofond överfördes 532,1
miljoner euro från statsbudgeten till fonden. På detta anslag som baserar sig på
Yle-skatten redovisade bolaget mervärdesskatt till staten enligt skattesatsen 10
procent, totalt 48,4 miljoner euro. Nettointäkterna uppgick till 483,7 miljoner
euro, vilket var en ökning med 2,5 procent jämfört med året innan. Anslaget
anvisas till Yle på basis av användningsplanen och finansieringsbehovet.
Intäkterna totalt uppgick till 490,3 mil-

joner euro (480,6), av vilket anslaget på
basis av Yle-skatten utgjorde cirka 98,7
procent (98,2). De övriga intäkterna
bestod huvudsakligen av intäkter från
försäljning av program och tjänster.

6.2 UTVECKLING AV
KOSTNADSSTRUKTUREN SAMT
KOSTNADER

6.1

6.2

Yles kostnader och avskrivningar var sammanlagt 481,4 miljoner euro (2019: 474,5).
Personalkostnaderna uppgick till 232,8
miljoner euro (222,3) och motsvarade
48,3 procent (46,8 %) av samtliga kostnader. Personalkostnaderna ökade med 4,7
procent jämfört med året innan. Förändringen påverkades av de kollektivavtalsenliga löneförhöjningarna och de ökade
pensionskostnaderna.
Mängden löner och arvoden ökade
med 1,8 procent och uppgick till 186,2
miljoner euro (182,9). Pensionskostnaderna var 40,6 miljoner euro (33,9) och
övriga lönebikostnader var 6,0 miljoner
euro (5,4). Pensionsstiftelsens understödsavgift var högre än året innan, eftersom det var ändamålsenligt att stärka
pensionsstiftelsens solvens i den utmanande verksamhetsmiljön.
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Finansiella nyckeltal
2020

2019

2018

2017

2016

487,6

478,0

471,6

472,3

470,9

2,0

1,3

−0,1

0,3

0,7

VERKSAMHETENS OMFATTNING (mn €/%)
Omsättning
förändrings-%
Övriga rörelseintäkter
förändrings-%
Kostnader och avskrivningar
förändrings-%
Balansomslutning
Bruttoinvesteringar, materiella och
immateriella tillgångar *
% av omsättningen

2,6

2,7

2,7

2,7

2,3

−1,2

−1,6

−0,4

18,2

−45,9

481,4

474,5

481,8

467,9

476,1

1,5

−1,5

3,0

−1,7

1,6

368,7

308,7

315,4

296,4

286,1

14,9

20,7

17,7

19,8

25,6

3,1

4,3

3,7

4,2

5,4

84,9

78,5

69,3

83,4

74,2

LÖNSAMHET (mn €/%)
Driftsbidrag
% av omsättningen

17,4

16,4

14,7

17,7

15,8

Rörelsevinst/-förlust

8,8

6,1

−7,5

7,0

−2,9

% av omsättningen

1,8

1,3

−1,6

1,5

−0,6

7,2

6,0

−5,5

6,9

−2,9

1,5

1,3

−1,2

1,5

−0,6

Quick ratio

0,2

0,3

0,4

0,5

0,4

Soliditet %

38,7

43,8

41,0

45,5

44,7

Räntebärande främmande kapital (mn €)

47,0

61,2

48,8

41,2

50,2

3 296

3 304

3 309

3 333

3 490

175,2

171,4

167,8

166,6

171,5

Räkenskapsperiodens vinst/förlust
% av omsättningen
FINANSIERING OCH EKONOMISK STÄLLNING

PERSONAL
Medelantal årsverken (åv)
under året **
Löner (mn €)
Arvoden (mn €)
Löner och arvoden sammanlagt (mn €)

Quick ratio =

Soliditet =

11,0

11,6

13,1

12,3

12,1

186,2

183,0

181,0

179,0

184,0

Kortfristigt rörliga aktiva
Kortfristiga skulder
Eget kapital
Balansomslutning

x 100

* Exklusive anskaffning av visningsrätter.
** Inklusive tillsvidareanställningar, visstidsanställningar samt anställningar som är timavlönade eller
prestationsbaserade.
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Innehåll och tjänster 2020, totalt 375,2 miljoner euro

13

22

7

%
16

34

Riksnyheter och regionala nyheter och
aktualiteter 127,3 milj.€
Sport 29,3 milj.€
Fakta 60 milj.€
Kultur och underhållning 81,5 milj.€
Drama 50,6 milj.€

8

Avskrivningar och nedskrivningar
utgjorde sammanlagt 76,0 miljoner euro
(72,4), vilket var 5,0 procent mer än året
innan. Avskrivningarna på visningsrätter
var 52,6 miljoner euro (51,0), varav 33,9
miljoner euro hänförde sig till inhemska
visningsrätter och 18,7 miljoner euro till
utländska visningsrätter och visningsrätter för sport. Övriga avskrivningar och
nedskrivningar var sammanlagt 23,5 miljoner euro (21,4).
Övriga rörelsekostnader sjönk med

Barn och unga 26,5 milj.€

fyra procent och uppgick till totalt 172,6
miljoner euro (179,8).
I övriga rörelsekostnader ingick upphovsrättsersättningar för musik och
radio, upphovsrättshonorar, reprisersättningar och andra ersättningar för rättigheter i program för sammanlagt 36,7 miljoner euro (34,4). Yle anskaffade andra
tjänster för programverksamheten till ett
värde på 20,5 miljoner euro (20,7).
I övriga rörelsekostnader ingick kostnader för teknik 43,5 miljoner euro (45,2),
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distribution 27,8 miljoner euro (25,6)
samt hyror och fastigheter 20,4 miljoner
euro (22,1).
Finansiella intäkter och kostnader
uppvisade en förlust på 1,6 miljoner euro
netto (-0,1), vilket inkluderade 1,5 miljoner euro i nedskrivningar av placeringstillgångar. Av nedskrivningarna hänfördes
1,4 miljoner euro till aktier i Musikhuset i
Helsingfors Ab.

6.3

6.3 KOSTNADER PER
INNEHÅLLSSEGMENT
År 2020 härrörde största delen av kostnaderna från riksomfattande regionala
nyheter och aktualiteter samt från kultur,
underhållning och faktainnehåll. Sportinnehållets andel minskade exceptionellt
mycket på grund av coronapandemin.
Yles verksamhet har både direkta och
indirekta ekonomiska och sysselsättande
effekter på den kreativa sektorn. Utöver
sin egen personal sysselsätter Yle personer från tiotals olika områden, från
programmakare till musiker, tonsättare,
manusförfattare, skådespelare och produktionstekniska medarbetare.
Samarbetet med olika aktörer och
inköpen från partner inom innehållsproduktion skapar arbetstillfällen för tusentals proffs varje år. År 2020 använde Yle
bland annat 13 miljoner euro till löner
som betalades ut till frilansare på basis
av kollektivavtal. Sammanlagt betalades
arvoden till nästan 4 300 personer.

6.4

6.4 YLES FÖRVALTNING OCH
ORGANISATION

Förvaltningsrådet
Yles högsta beslutande organ är förvaltningsrådet, som har 21 medlemmar.
Riksdagen väljer medlemmarna i förvaltningsrådet på valperiodens första riksmöte. Till medlemmar i förvaltningsrådet ska väljas personer som är förtrogna
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med vetenskap, konst, kulturarbete samt
näringslivet och ekonomiska frågor samt
personer som företräder olika samhällsoch språkgrupper. Utöver de medlemmar
som riksdagen har utnämnt har två representanter som utnämnts av bolagets personal närvaro- och yttranderätt på förvaltningsrådets möten
På förvaltningsrådet ankommer att
• välja och entlediga bolagets styrelse
och styrelseordförande
• besluta i ärenden som avser betydande inskränkningar i eller utvidgning av verksamheten eller väsentlig
ändring av bolagets organisation
• säkerställa och övervaka att uppgifter
som hör till den programverksamhet
som bedrivs i allmännyttigt syfte blir
fullgjorda
• göra förhandsprövning av tjänster och
funktioner i förhållande till den allmännyttiga verksamheten och kommunikationsmarknaden som helhet
och i förhållande till om de tillgodoser
samhällets demokratiska, sociala och
kulturella behov samt utifrån prövningen besluta om tjänsten eller funktionen ska erbjudas eller inte
• besluta om bolagets strategi
• besluta om riktlinjerna för ekonomin
och verksamheten
• granska och godkänna styrelsens verksamhetsberättelse
• övervaka förvaltningen av bolaget och
till den ordinarie bolagsstämman ge
ett yttrande med anledning av bokslutet och revisionsberättelsen.
Förvaltningsrådet ska dessutom årligen före utgången av april lämna till riksdagen en berättelse om hur public service-verksamheten har genomförts och
hur det har fullgjort sina styrnings- och
tillsynsuppgifter under det föregående
kalenderåret. Innan berättelsen lämnas
ska Sametinget höras.

Styrelsen

Verkställande direktör

Enligt lagen om Rundradion består Yles
styrelse av minst fem och högst åtta
medlemmar, som inte får vara medlemmar i förvaltningsrådet eller tillhöra bolagets övriga högsta ledning. Bolagets
styrelse ska representera en tillräckligt
mångsidig sakkunskap och båda språkgrupperna.

Yles verkställande direktör är Merja
Ylä-Anttila. Under verkställande direktören lyder bland annat
• ledningsgruppen som utgörs av direktörerna för enheterna och de gemensamma funktionerna.

Styrelsen ska
• välja och entlediga bolagets verkställande direktör samt fastställa dennes lön och andra till befattningen
anslutna villkor; verkställande direktören får inte vara medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen
• välja bolagets övriga högsta ledning
samt fastställa ledningens löner och
andra till befattningarna anslutna villkor
• besluta om budgeten för det följande
året
• sammankalla bolagsstämman och
bereda de ärenden som ska behandlas vid stämman
• årligen lämna en berättelse till Transport- och kommunikationsverket över
bolagets verksamhet
• utse ansvariga redaktörer i enlighet
med lagen om yttrandefrihet.
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Bilagor
FÖRVALTNINGSRÅDETS OCH STYRELSENS BESLUT 2020

Förvaltningsrådet
3.3.2020
• Enligt 6 § 3 punkten i lagen om Rundradion Ab har förvaltningsrådet till uppgift att se till och övervaka att uppgifter som hör till den programverksamhet
som bedrivs i allmännyttigt syfte blir
fullgjorda. Förvaltningsrådet behandlar
denna uppgift under sina möten inom
ramarna för olika temahelheter.
• Tema: Främjande av yttrandefriheten,
högklassig journalistik och mångfald
inom medierna
• Inga beslutsärenden
31.3.2020
• Yles verksamhetsberättelse och bokslut 2019
• Förvaltningsrådets utlåtande till den ordinarie bolagsstämman
• Förvaltningsrådets berättelse till
riksdagen 2019
• Hörande om strategin
19.5.2020
• Yles strategi
22.9.2020
• Tema: På lika villkor
• Inga beslutsärenden
20.10.2020
• Sammansättningen av Yles styrelse
2021, val av ordförande
• Riktlinjer för ägarstyrningen av Yle
17.11.2020
• Tema: Stödjande av demokratin och
möjligheterna att delta
• Inga beslutsärenden

74

8.12.2020
• Principer för Yles valprogram 2021
• Sammansättningen av Yles styrelse 2021
• Tema: Kultur, underhållning, innehåll
för barn och ungdomar samt sport (hur
coronaviruset inverkat på förverkligandet av målen på dessa områden)

Styrelsen
15.1.2020
• Organisering av utskotten
• Avtal med Teosto 2020
• Förlängning av avtalet om programanskaffning från BBC Studios 2020-2023
• Styrelsens arbetsordning
• Målen för ansvarsfullhet
12.2.2020
• Arbetsordningen för revisionsutskottet
samt premierings- och personalutskottet
• Konkurrensutsättning av revision
11.3.2020
• Verksamhetsberättelse och bokslut
2019
• Utredning om förvaltnings- och styrsystemet 2019 samt Premieringsrapport 2019
• Utfall av resultatpremier 2019 - ledningens styrkort
• Styrelsens arbetsordning
• Organisationsförändringar och därmed
sammanhängande beslut och åtgärder
15.4.2020
• Val av revisorer och framställan till
bolagsstämman
• Kallelse till bolagsstämma
• Berättelse till Transport- och kommunikationsverket för 2019

• Mål för samhällsansvaret: miljömål
• Utnämning av kommunikations- och
varumärkesdirektör

17.9.2020
• Yles långsiktiga mål och mätare
• Inledandet av en utvärdering av oberoende

18.5.2020
• Konkurrensutsättning av upprätthållandet av produktionstekniken
• Utnämning av Svenska Yles direktör
och ansvariga redaktör

19.10.2020
• Premieringspolitik
• Totalkonceptet för resultatpremiering
2021

10.6.2020
• Utnämning av ansvarig redaktör för
enheten Kreativt innehåll och medier
• Premiering och direktörernas styrkort
2020
• Strategiska partnerskapsprojekt inom
sporten
13.8.2020
• Inga beslutsärenden

17.11.2020
• Verksamhetsplan och budget 2021
• Principer som ska iakttas i samband
med kommunalvalet 2021 (beslut i förvaltningsrådet)
17.12.2020
• Teosto-avtalet
• Resultatpremieringen som helhet 2021
och direktörernas styrkortsmål 2021

MEDLEMMARNA I FÖRVALTNINGSRÅDET OCH STYRELSEN 2020

Förvaltningsrådet
1.1.–31.12.2020
Arto Satonen, ordförande (Saml)
Ari Torniainen, vice ordförande (C)
Marko Asell (SDP)
Markku Eestilä (Saml)
Maria Guzenina (SDP)
Saara Hyrkkö (Gröna)
Olli Immonen (Sannf)
Pihla Keto-Huovinen (Saml)
Anneli Kiljunen (SDP)
Esko Kiviranta (C)
Antti Kurvinen (C)
Suna Kymäläinen (SDP)
Leena Meri (SDP)
Mikaela Nylander (SFP)
Jenni Pitko (Gröna)
Jari Ronkainen (Sannf)
Päivi Räsänen (KD)
Matti Semi (VF)
Kari Tolvanen (Saml)
Jussi Wihonen (Sannf)
Johannes Yrttiaho (VF)
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Lauri Kontro
Pauliina Mäkelä
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SAMETINGETS UTLÅTANDE
Sametingets utlåtande om Rundradions
förvaltningsråds berättelse till riksdagen
för 2020 beträffande program och tjänster på samiska
Rundradion Ab:s begäran om utlåtande
26.1.2021
Sametinget lämnar sina synpunkter på
Rundradions förvaltningsråds berättelse
beträffande program och tjänster på
samiska 2020. Enligt lagen om Rundradion ska Sametinget höras innan berättelsen lämnas. Inom sitt lagstadgade
uppdrag ska Yle producera tjänster på
samiska. I praktiken fullgörs detta åtagande av den samiska redaktionen på Yle
Sápmi. Sametinget noterar att Yle under
verksamhetsåret fullgjorde åtagandet
även inom annan verksamhet, vilket kan
ses som en positiv utveckling.
Sametingen föreslår också att Yle
kunde införa innehåll på samiska i sina
riksomfattande program. Detta skulle ge
den samiska kulturen och språken mer
synlighet och leda till en positiv utveckling av relationerna mellan befolkningsgrupperna. Många samer tittar på Yles
riksomfattande program på tv och radio.
Sametinget framför följande anmärkningar uttryckligen när det gäller att öka
den riksomfattande synligheten för innehåll på samiska och utveckla den samiska
tv- och filmproduktionen.
Åren 2019–2020 dubbade Rundradion
serien Mumindalen till tre samiska språk.
Detta kan betraktas som en ytterst betydande kulturell och språklig stimulansåt-
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gärd, i synnerhet i fråga om de mindre
språken enaresamiska och skoltsamiska.
Enligt berättelsen var detta också det
mest populära barninnehållet på samiska
under berättelseåret. Det råder dock fortfarande stor brist på barnprogram på
samiska och därför föreslår Sametinget
att Yle tillsammans med Yle Sápmis barnredaktion varje år genomför dubbade
versioner på samiska av internationella
barnprogram. På grund av de ansträngda
ekonomiska resurserna får uppgiften inte
åläggas Yle Sápmis samiska redaktion
allena. I arbetet borde man dra nytta av
Yles kontakter till internationella distributionsbolag. Dessutom borde Yle avtala
om rättigheter till språkversioner på
samiska samtidigt som man avtalar om
rättigheterna till dubbning till finska.
Det bör också noteras att det för närvarande inte finns någon annan tv-produktion på samiska än nyheter och barnprogram. Detta tillfredsställer inte den
samiska gemenskapens mediebehov.
Sametinget föreslår att Yle årligen tar in
en separat tv-produktion på samiska för
att öka mängden innehåll på samiska.
Enligt berättelsen har ingen tv-produktion på samiska genomförts under berättelseåret, med undantag av nyhets- och
barnprogram. Utöver den separata produktionen borde Yle överväga att producera en större samisk fiktionsserie där
samerna spelar en central roll. I Norge håller NRK för närvarande på att genomföra
en stor dramaproduktion i samarbete
med samiska filmaktörer. Sametinget
önskar en motsvarande produktionsmodell och satsning av Yle.

Yle Sápmi står nästan ensam för hela
medieutbudet på samiska i Finland. Även
i berättelsen betonas redaktionens viktiga roll i att revitalisera de samiska språken. Mediernas betydelse för revitalisering av språken fastställs också bland
annat i Åtgärdsprogrammet för att stimulera det samiska språket (2012). I ett
senare principbeslut om att stimulera det
samiska språket konstateras att en förutsättning för att målen för stimulansprogrammet ska uppnås är att Yle som en
del av sitt public service-uppdrag förbinder sig att stimulera det samiska språket
och stödja stimulansåtgärderna i sin programproduktion. I principbeslutet anges
inte längre förslag till åtgärder visavi
medierna, utan detta förutsätts höra till
Yles uppdrag. Sametinget vill betona och
påminna Yle om denna uppgift, eftersom
behovet av att stimulera de samiska språken ingalunda har försvunnit. Dessutom
uppstår kontinuerligt nya behov av åtgärder för att återuppliva de samiska språken.
Enligt statistiken i berättelsen har det
totala antalet timmar radioprogram på
olika samiska språk minskat och sändningstiderna har minskat som en följd av
satsningen på ungdomsinnehåll. Målet
bör vara att utbudet av program på
samiska ökar, även om olika satsningar
görs.
Sametinget vill också påminna om en
fråga med större omfattning än verksamhetsåret, nämligen Yle Sápmis utmanande administrativa status i nyhetsoch aktualitetsorganisationen samt
samernas obefintliga möjligheter att
påverka i Yles förvaltningsorgan. Sametinget har upprepade gånger i sina utlåtanden påtalat Yle Sápmis omfattande
uppdrag som inte motsvarar dess fastställda status som regional redaktion.
Samernas ursprungsställning bör stärkas inom Yles förvaltning, på samma
sätt som i Sveriges och Norges rundradiobolag. Sametinget önskar att Yle ska
vidta åtgärder för att förbättra både Yle
Sápmis ställning inom Yle och samer-

nas möjligheter att mer genomgripande
påverka i Yles förvaltningsorgan. Sametinget uttalade sig också 20.4.2020 (dnr
415 /D.a.9/2020) om Yles strategiutkast
och påpekade bland annat att det saknas ett omnämnande av samerna som
Finlands ursprungsfolk. Sametinget föreslog att en ökning av programverksamheten på samiska ska införas som ett mål
i strategin. Inget av Sametingets förslag
beaktades i Yles strategi och Sametingets begäran om förhandlingar enligt 9 § i
sametingslagen iakttogs inte heller innan
ärendet avgjordes.
Sametinget har också upprepade
gånger gjort Yle uppmärksamt på sändningstiden för samnordiska Ođđasat.
Enligt berättelsen har det genomsnittligt tittarantalet för Ođđasat-sändningen
sjunkit med hälften och förklaringen
torde vara den ofördelaktiga och obestämda sändningstiden. Den kortare Yle
Ođđasat -sändningen, som också når ut
bra till tittarna (år 2020 i genomsnitt
231 000 tittare) och har en bättre sändningsplats, ersätter inte den samnordiska nyhetssändningen. Samerna som
folk behöver åtgärder som ökar deras
känsla av samhörighet och säkerställer
informationsgången om samernas situation i olika länder. Ođđasat är viktig inte
bara för samerna utan också för invånarna i Norra Finland, för vilka nordiska
frågor ofta känns närmare än nyheterna
från de södra delarna av Finland. Sametinget föreslår att Ođđasat får en bättre
sändningstid.
De samiska redaktörernas kompetens har utvecklats under berättelseåret.
Sametinget hoppas att man i fortsättningen fäster allt större vikt vid sättet på
vilket man närma sig saker som är typiskt för den samiska kulturen samt vid
samisk journalistik, uppmärksammandet av viktiga frågor inom samesamfundet och användningen av samiska språk.
Yle Sápmi är en viktig informationskälla
också för den finskspråkiga befolkningen
när det gäller samiska frågor.
Sametinget påminner Yle om FN:s

77

deklaration om urfolkens rättigheter
(2007). Enligt artikel 15.1 i deklarationen
har urfolken rätt till värdesättande av sin
kultur, sina traditioner, sin historia och
sina strävanden samt till pluralism, vilket ska avspeglas på vederbörligt sätt i
utbildningen och den offentliga kommunikationen. Enligt artikelns andra punkt
ska staterna genom förhandlingar och
samarbete med urfolken vidta effektiva
åtgärder för att bekämpa fördomar, eliminera diskriminering samt främja tolerans,
samförstånd och goda relationer mellan
ursprungsfolken och alla andra samhällsgrupper.
Enligt artikel 16.2 i deklarationen ska
staterna vidta effektiva åtgärder för att
säkerställa att statligt ägda medier på
vederbörligt sätt återger urfolkens kulturella mångfald. Staterna ska uppmana privatägda medier att på vederbörligt sätt återge urfolkens kulturella
mångfald, dock utan att detta begränsar
säkerställandet av fullständig yttrandefrihet. Finland har förbundit sig att verkställa deklarationen utan reservationer
och Rundradion ska för sin del se till att
deklarationen verkställs.
Anni Koivisto, I vice ordförande
Anne Kirste Aikio, språkskyddssekreterare
(I vice ordföranden godkände
utlåtandet 26.2.2021)
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