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TEGEVUSARUANNE 

Sissejuhatus 

Juhatuse hinnangul oli 2011. aasta Eesti Rahvusringhäälingule ühelt poolt väga pingeline ja suuri 
väljakutseid pakkuv, teisalt rahuliku arenemise ja olemasolevate positsioonide kinnistumise aasta. 

Tuletagem korraks meelde: 2011. aastal oli Tallinn Euroopa kultuuripealinn; euro alustas suure 
hinnatõusu ja tööhõive probleemidega; aasta lõpuks sai selgeks, et Euroopa laiemalt ja eurotsoon 
eriti on sügavas kriisis; Eesti ratturid sattusid Liibanonis pantvangi; poliitiline elu oli läbi kahtede 
valimiste avalikkuse tähelepanu absoluutses tipus; möödus 20 aastat Eesti taasiseseisvumisest; 
toimus noorte laulu- ja tantsupidu; tulid päevavalgele mitmed poliitilisi erakondi tugevalt 
raputanud skandaalid jne. 

Võib öelda, et möödunud aastasse kuhjus palju suuri sündmusi, mis kõik vajasid kajastamist või 
rahvusringhäälingu vahetut osalemist rohkem kui ühelgi teisel varasemal aastal. Selles mõttes 
võib öelda - oli erakordne aasta. Rahvusringhäälingus töötavatelt inimestelt nõudis suurt 
pingutust, et kõik need sündmused ja protsessid jõuaksid vaatajate-kuulajateni tasakaalustatult, 
objektiivselt ja piisavalt. Juhatuse hinnangul võib kokkuvõtteks öelda, et me ei jooksnud ühegi 
sündmuse kajastamisel kordagi lati alt läbi, ikka üle lati ja mõnel juhul isegi päris suure kõrguse 
varuga. Jättes kujundliku kirjelduse kõrvale, võib täiesti objektiivselt öelda, et 2011. aasta tõestas 
Eesti Rahvusringhäälingu suurt ajakirjanduslikku kui ka loomingulist ja tehnilist potentsiaali. 

Ka Eesti Rahvusringhäälingu tellimusel valmiv iga-aastane Eesti elanikkonna meediateemaline 
arvamusuuring, mille viis 2011. aasta detsembris läbi Turu-uuringute AS, näitas, et valdavalt on 
tegevusnäitajad, mida see arvamusuuring käsitleb, jätkanud varasemaga võrreldes edenemist. 

2011. aastal oli Vikerraadio jätkuvalt kõige kuulatavam raadiojaam Elmari ja Sky Plusi kõrval (kõigil 
kolmel oli vastav näitaja 38% elanikkonnast), kusjuures igapäevaste kuulajate osa on suurim 
Vikerraadiol (17% kõigist vastajatest ja 45% Vikerraadio kuulajatest). Raadio 4 kuulajaid on 
elanikkonnas 21%, mitte-eestlaste seas 52%, kusjuures igapäevaste kuulajate osa on mitte-eestlaste 
puhul üle poole kuulajaskonnast. Võrreldes 2010. aastaga on pisut kasvanud nii Vikerraadio kui ka 
Raadio 4 kuulajaskond. 

Ka telekanalite osas oli 2011. aastal endiselt kõige suurema üldauditooriumiga ETV. Eesti 
elanikkonnast jälgib igapäevaselt ETV-d 77% ja ainult igapäevaseid vaatajaid omab pisut enam 
Kanal 2 (52% elanikkonnast), millele tihedalt järgneb ETV (50%). Väga kiirelt jätkas 2011. aastal kasvu 
ETV2 vaatajaskond ja aasta viimastel kuudel võisime tõdeda, et üle poole elanikkonnast (56%) 
vaatab ka ETV2-e. Tõsi, suurema osa moodustavad ETV2 vaatajaskonnas need, kes lülituvad 
kanalile mõned korrad nädalas. 

Jätkuvalt on viidatud uuringu kohaselt ühiskonna- ja poliitikasaadete ning uudiste poolest kõige 
eelistatum raadiojaam Vikerraadio. ETV-d eelistati kõigile teistele ülekaalukalt ühiskonna- ja 
poliitikasaadete, uudiste, spordisaadete ning dokumentaalfilmide valiku puhul. 

Rahvusringhäälingu veebilehtedest oli 2011. aastal enim külastatud etv.ee/etv.err.ee (36% 
internetikasutajatest) ja sport.err.ee (20%), aga tuleb ka tunnistada, et igapäevaseid ehk 
regulaarseid külastajaid oli palju vähem. 

Esialgsele prognoosile vastupidiselt säilitas rahvusringhääling kõrge usaldusväärsuse ka 2011. 
aastal (77%). Kahed valimised ja pingeline olukord majanduses ehk sündmusterikas välisfoon ühelt 
poolt ning teisalt aasta keskel ilmsiks tulnud suurvargus rahvusringhäälingus, olid need 
taustategurid, mis oleksid võinud ERR-i usaldusreitingut langetada oluliselt. Õnneks nii ei läinud. 
Keeruliste teemade tasakaalustatud ja objektiivne käsitlus ning organisatsiooni avatud käitumine 
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tagasid usaldusreitingu püsimise. Võrreldes 2010. aastaga üldine usaldusreiting küll kolme 
protsendipunkti võrra langes, aga see oli prognoositust oluliselt vähem. Üllatav oli see, et 
eestlaste hulgas usaldus isegi paranes (88%), aga üldreitingu languse põhjustasid venekeelsed 
vastajad. 

 2011. aastal õnnestus rahvusringhäälingul jõudsalt edeneda uute tehniliste platvormide 
hõivamisel. Oluliselt paranes meie raadio- ja telesaadete otse- ja järelvaatamise kvaliteet internetis 
ning tööd alustasid uued rakendused raadio- ning telesaadete otsejälgimiseks nutitelefonides ning 
tahvelarvutites. 

ERR-i portaalid käivitasid 2011. aastal mitmeid uusi veebiprojekte. Koostöös e-Riigi Akadeemia ja 
EMSL-iga viidi ellu suure kasutajahulga kogunud keskkonnad „Valijakompass“ ja „Valimiste 
valvurid“, kus kõik valijad võisid testida oma valimiseelistusi ja mille kaudu kontrolliti hea 
valimistava järgimist. „Valijakompassi“ kasutas Riigikogu valimiste eel rohkem kui 112 000 
kasutajat. 

Olulisima investeeringuprojektina televisiooni poolel tuleb välja tuua uudistetootmise üleminek 
failipõhiseks. On märkimisväärne, et varem olemas olnud meediahaldussüsteemi baasil lõi ERRi 
oma meeskond töötava failipõhise süsteemi. Tööprotsessi muutusest tingituna tuli paljudel 
uudistetoimetuse töötajatel omandada uued töövõtted, millega saadi hästi hakkama. Koosmõjus 
kõikidele korrespondentidele soetatud uute ja 16:9 pildiformaati võimaldavate kaameratega 
lülitati kogu toodetav uudispilt septembris uuele formaadile. 

Raadiotehnika poolel oli olulisimaks investeerimisprojektiks Estonia kontserdisaali foonika 
renoveerimine, mille käigus asendati 1997. aastast pärit salvestustehnika puldisüsteemiga Studer 
Vista 9. Investeeringuid tehti ka raadiolevi parandamiseks Tartus ning Saaremaal. 

Niigi keerulisse aastasse lisasid pinget kaks ebameeldivat sündmust: juuli lõpus toimunud avarii 
raadiomaja alajaamas ja peaaegu samal ajal ilmsiks tulnud majasisene pikaajaline vargus. 

Paduvihmadest tingitud liigniiskus põhjustas alajaamas avarii, mille tagajärjel katkes raadiosaadete 
edastamine paariks tunniks ning tööplaani tuli võtta uue alajaama ehitamine. Toimunud plahvatus 
tõi kokkuvõtteks kulusid ca 60 000 euro väärtuses ning ehitustööd lõpetati 2012. aasta jaanuaris 
(osa kulust langes ka 2012 aastasse). 

Mitme aasta vältel televisiooni tootmisteenistuse juhi poolt fiktiivsete arvete alusel raha kantimine 
oma tuttava firmasse tuli avalikuks tänu rutiinsele sisekontrollile. Kiire ja jõuline tegutsemine aitas 
alusetult makstud summad tagasi saada, kuid juhtum kahjustas nii ERRi sisekliimat kui ka 
organisatsiooni avalikku mainet.  

2011. aastal oli rahvusringhäälingule riigieelarvest tegevuskuludeks eraldatud summa sama, mis 
2010. aastal. Investeeringuteks eraldatud summa oli kolmandiku võrra suurem. Juba varem 
rakendatud kokkuhoiumeetmed tagasid tulude ja kulude tasakaalu ja kokkuvõtteks lõppes aasta 
positiivse tulemiga. 
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Programmid ja nende mõjuväli 

Programmid ja toimetused 

ETV1 

ETV1 on kõikidel tehnilistel platvormidel edastatav eestikeelne üldhuviprogramm, mille eesmärk 
on vahendada võimalikult laiale vaatajaskonnale avalikkuse ja riigi seisukohast olulisi sündmusi, 
professionaalseid uudistesaateid ning kvaliteetset omatoodangut. ETV1 programm toetab 
kodanikuühiskonna arengut, usalduse ja sidususe kasvatamist inimeste vahel ning kogukondade 
taassündi. ETV1 hoolitseb Eesti audiovisuaalkultuuri arengu eest, tegutsedes ajakirjandusliku, 
eetilise ja kunstilise professionaalsuse kasvu huvides. ETV1 eristub teistest Eesti telekanalitest 
suure originaalsaadete mahu ning teleprogrammi informatiivse, hariva ja sotsiaalse suunitluse 
poolest. 

ETV1 programmis oli 2011. aastal oluline roll ühiskondlik-poliitilistel teemadel, tulenevalt märtsis 
toimunud riigikogu valimistest ja augustis peetud presidendivalimistest ning euro 
kasutuselevõtust 1. jaanuaril 2011. Jaanuarist kuni märtsini eetris olnud valimisdebattide tsükkel 
aktiviseeris erinevaid ühiskonnagruppe riigi arengu teemadel kaasa mõtlema ja pakkus inimestele 
valimisotsuste tegemiseks vajalikku informatsiooni (sh ERR-i valimisportaali projekt 
Valijakompass). ETV1 korraldas augustis presidendikandidaatide televäitluse ja kajastas 
otseülekandes valimisprotseduuri Riigikogus. Lisaks kandis ETV1 novembris üle Balti Assamblee 
20.aastapäeva galaõhtu. Ühiskonnaelu aktuaalsetel teemadel arutleti saadetes „Foorum“ ja 
„Vabariigi kodanikud“, mis alustasid sügishooaega tulenevalt presidendivalimistest juba augustis. 
Jätkusid arvamusliidreid intervjueeriv saatesari „Kahekõne“ ning majandussaade „Kapital“. Aasta 
alguses käivitas „Aktuaalne kaamera“ edukalt uue nädalalõpusaate „AK Nädal”, milles lisaks 
päevauudistele analüüsitakse lõppenud nädala olulisemaid teemasid. 

Mitmekülgset kajastamist leidsid ETV1 programmis Euroopa kultuuripealinna Tallinn üritused. 
Vahendati Tallinn 2011 raames toimunud tuleskulptuuride MM-i, EBU Jazzorkestri kontserti ning 
salvestati kultuuripealinna tellimusel valminud E. S. Tüüri uudisteose „Ärkamine” esitus. Juuli 
alguses toimunud XI noorte laulu- ja tantsupidu „Maa ja ilm“ jõudis kõigi televaatajateni 
otseülekannetena täismahus. Omalaadse mosaiigi pakkus pühapäeva õhtuti eetris olnud Jaan 
Tootseni 52-osaline lühisari „Üks lugu“, mis portreteeris Tallinna läbi erinevate inimeste silmade ja 
elukogemuse. Tallinna kultuurisuve kajastas saatesari „Tallinn 2011”, ning aasta lõpul esilinastus 
kultuuripealinna aastat käsitlev dokumentaalfilm „Must kast”. 

2011. aastal eetris olnud kultuurisaadete spektrisse kuulus traditsiooniliste magasinide „OP!“ ja 
„Mi“ kõrval ka lühivormisari „Eesti luulepärlid”, kus emakeeleõpetajate valitud Eesti kauneimaid 
luuletusi esitasid tuntud Eesti näitlejad. Sügishooajal loovutasid luuletused koha lühivormide 
sarjale „Päeva kunstitöö”. ERR-i, Eesti Filmi Sihtasutuse ja kultuurkapitali koostöös valmis 12 uut 
dokumentaalfilmi sarjas „Eesti lood“ ja juuniküüditamise aastapäevaks ERR-i dokumentaalfilm 
„Mälestuste jõel”. Jätkusid „Eesti film 100“ kommenteeritud mängufilmisarja ettevalmistused, 
mille eetriväljund on 2012.aastal. 

Muusikavaldkonna tähtsündmuseks olid noorte laulu- ja tantsupeo kõrval Peterburi Jaani kiriku 
avapidustused, lisaks valmis kiriku taastamistöödest dokumentaalfilm „Jaani torn Peetri linnas”. 
ETV1 tähistas rahvusvahelist muusikapäeva otseülekandega, salvestati mitmeid 
süvamuusikakontserte, sh. ERSO hooaja avakontsert Neeme Järviga ja Arvo Pärdi sümfooniate 
ettekanne Noblessneri valukojas Tõnu Kaljuste juhatusel. 

Muutuvas elukeskkonnas toimetulek ning erivajadustega inimeste elukvaliteedi parandamine oli 
saatesarjade „Tööotsija“ ja „Puutepunkt“ missiooniks. Aasta lõpul andis „Tööotsija” teatepulga 
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uuele sotsiaalseid ja tööhõivega seotud probleeme käsitlevale saatesarjale „Meie inimesed”. 
Eakatele mõeldud „Prillitoos“ on leidnud endale koha pühapäeva varahommikul, sügisest on 
saatel uued toimetajad ja saatejuht Reet Linna. 

Liiklusseaduse muudatusi tutvustati 5-osalises tsüklis „Tänavaristlejad”. Liiklusteemade 
käsitlemine jätkub samas sarjas ka 2012. aastal. Teadust populariseerival eesmärgil jõudis 
Archimedese programmi toel eetrisse esimene hooaeg Eesti teadlasi tutvustavast sarjast 
„Püramiidi tipus” ning noorte võistlusmäng „Rakett 69”. Archimedese rahastamisel jätkuvad 
sarjad ka 2012. ja 2013. aastal. Teadmisi erinevate rahvaste toidukultuurist pakkusid 
„Köögikodanikud” ning kaugete maade avastamisrõõmu „Ehh, Uhhuduur’i” vaprad ratturid. 

Lavastuslike saadete toimetus alustas koostöös produktsioonifirmaga Amrion ettevalmistusi uue 
draamasarja „Siber“ (stsenarist Merle Karusoo) loomiseks. Pika vaheaja järel panustati taas uue 
algupärase lastelavastuse tootmisse ning jõuluks sai eetriküpseks 10-osaline lastesari „Nöbinina”. 
Vaatajate poolehoiu võitis ka huumorisari „ENSV”, mille sisuline ja teostuslik areng läbi kolme 
tsükli on silmanähtav. 

ETV meelelahutustoimetuse ülesanne on sisulise mitmekesisuse tagamine ning teleprogrammi 
kontaktide arvu suurendamine, eriti prime-time’is asuvate oluliste ajakirjanduslike formaatide ees 
ja vahel. Igapäevastest formaatidest täidab „Terevisioon“ edukalt hommikuse ärataja rolli ning 
varaõhtune „Ringvaade“ võtab kokku huvitavamad ja enim kõneainet pakkunud 
päevasündmused, puudutades järjest enam ka sotsiaalseid teemasid. „Ringvaade“ on edukalt 
toime tulnud ülesandega hoida ja kasvatada ETV1 vaatajaskonda varases prime-time’is. 

Meelelahutustoimetuse oluliseks tegevussuunaks on ka omamaise muusika edendamine, nii 
esituskunsti kui loomingut silmas pidades. Peamiseks motivaatoriks ja väljundiks uute annete 
esilekerkimisel on „Eesti laulu” konkurss, mille võitnud lugu esindab Eestit Eurovisiooni 
lauluvõistlusel. Esmakordselt peeti kohalik eelvõistlus kahe poolfinaaliga, tuues vaatajate-
kuulajateni 20 uut laulu. Düsseldorfis peetud Eurovisioonil jõudis Sven Lõhmuse laul „Rockefeller 
Street” Getter Jaani esituses finaali. 

Vajadus kvaliteetse meelelahutuse järgi on paraku suurem kui teleprogrammi eelarvelised 
võimalused, mistõttu polnud 2011. aastal võimalik eetrisse tuua „Laululahingu” kolmandat 
hooaega. Küll õnnestus kaasrahastajate toel käivitada suvine mälumänguprojekt „Eesti mäng” 
ning juba teist hooaega toota suvesarja „Lauluga maale”. 

Oluline koht ETV1 ja ETV2 programmis on spordiülekannetel. 2011. aastal kajastas ETV1 
maailmameistrivõistlusi suusatamises, laskesuusatamises ja kergejõustikus, Euroopa 
meistrivõistlusi võrkpallis, lühiraja ujumises ja iluuisutamises. Täismahus edastati Eesti 
jalgpallikoondise imeline EM-valiktsükkel, kus alles play-off mängudes tuli alla vanduda Iirimaale. 
Jalgpalliülekandeid saatsid ka suured vaatajanumbrid. ERR on korvpalliliidu partner Eesti 
meistriliiga poolfinaal- ja finaalseeria ülekandmisel, samuti korvpallikoondise rahvusvaheliste 
mängude kajastamisel. Käsipallikoondise EM-valikmängud olid ETV2 eetris. Lisaks toodeti ja 
edastati 2011. aastal rahvusvahelist telepilti juunioride ja U-23 murdmaasuusatamise, suusahüpete 
ja kahevõistluse MM-ilt Otepäält, murdmaasuusatamise MK-etapilt Otepääl ja juunioride 
kergejõustiku EM-võistlustelt Tallinnas. 

ETV1 läks failipõhisele tootmisele ja väljastamisele üle 1. juulil 2010. 2011. aastal väljastati ETV1 ja 
ETV2 programm pea täies mahus failipõhiselt. Märkimisväärne investeering oli 
programmiväljastuse videoserveri (Seachange) laiendamine, tagamaks piisav maht kahe telekanali 
videomaterjali jaoks. Ülejäänud protsessid olid seotud eetriedastuse failipõhise mudeli 
töökindluse lihvimisega. 
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ETV1 omasaadete maht oli 2011. aastal 1674 tundi esmaesitusi ja 2167 tundi kordussaateid (kokku 
60,6% aktiivprogrammi mahust), hankeprogrammi maht koos kordustega oli 2496 tundi (võrdlus 
planeeritud mahtudega vt. Lisa 1) 

ETV1 programmi ja kaht teleprogrammi teenindavate tugistruktuuride (saatekava planeerimine, 
hanke- ja tõlketoimetus, turundus, väljastus ja juhtimine) eelarve oli 2011. aastal 6,8 mln eurot, sh 
riigieelarvelise toetuse arvel 5,929 mln eurot ja projektitoetuste jm omatulu arvel 0,869 mln eurot. 
 

ETV2 

ETV2 eesmärk on pakkuda mitmekülgset, eelkõige lastele ja nooremale elanikkonnale ning 
venekeelsele vaatajale suunatud teleprogrammi. ETV2 õhtune vöönd on koostatud sügavama 
kultuurihuviga televaatajale. ETV2 programmi sisu lähtub sihtgrupi individuaalsetest huvidest, 
seetõttu on suur rõhk programmis kodumaisel dokumentaal- ja välismaisel hankeprogrammil. 
ETV2 eesmärk on toota telesaateid kõigile vanuserühmadele. 

ETV2 jätkas 2011. aastal lastele ja kultuurile ning venekeelsele vaatajale suunatud telekanali 
kuvandi hoidmist ja kinnistamist. ETV2 programmilised eesmärgid olid pakkuda venekeelsele 
elanikkonnale nädalas vähemalt kahte omatoodetud programmi, tuua kogu lasteprogramm üle 
ETV2 ja kujundada õhtune programmivöönd kultuurihuvilise vaataja ootustele vastavaks. 

Venekeelset programmi õnnestus ETV2-l toota vaid sihtotstarbeliste projektitoetuste abil, mis 
väljendus iganädalases kultuurisaates “Batareja” ja ühiskondlik-poliitilises saates “Kolmnurk” 
(alates 2011.a. sügisest). Lisaks andis ETV2 igapäevaselt eetrisse venekeelset uudistesaadet 
“Aktuaalne kaamera”, mille maht oli pool tundi argipäeviti ja veerand tundi laupäeval ja 
pühapäeval. Vaegkuuljatele olid eetris igapäevased viipekeelsed uudised. 

Lasteprogrammi ületoomise 2010. aasta sügisel ETV2-e võttis sihtgrupp rõõmuga vastu ja 
vaatajanumbrite kasv kõige nooremate vaatajate hulgas kinnitas seda. Lastele mõeldud 
lavastuslikku saadet ”Saame kokku Tomi juures” asendas 2011. aasta sügisest igapäevane 
“Lastetuba”, mille sihtgrupp on veidi noorem, kui varem eetris olnud formaadil. Koolivaheaegadel 
oli ETV2-s lastefilmide eriprogramm ning aasta lõpus esilinastus ETV1-s ja ETV2-s uus kümneosaline 
lastesari “Nöbinina”. Keskkonnateadlikkuse kasvatamiseks lisandusid lasteprogrammi ka saated 
”Looduselust” ja ”Keskkonnake”. Samuti valmis üks pooletunniline eriprogramm lastelauludest. 

Noortele mõeldud saadetest on ETV2 programmis kindla koha leidnud poppmuusika videoid 
hindav saade ”Eesti TOP7”, mis on loonud platvormi uute muusikavideote tootmiseks ja nende 
esitlemiseks. Samuti oli programmis saatesari ”Noortebänd 2011” konkursist ja ”Koolitantsu” 
finaalsaated. ETV2-s on ka noortele mõeldud hankeprogramm. 

ETV2 õhtune saatevöönd kinnistus teadmiste ja kultuurihuvilise vaataja jaoks. Jätkus 
kultuuridiskussioonisaade “Jüri Üdi klubi”, mille finantseerimine tuli ERR-i eelarvest. Formaat on 
kujunenud omalaadseks Eesti telemaastikul ja annab võimaluse rääkida kultuurist vabamalt ja läbi 
kultuuritegijate pilgu. Kultuuriprogramm sisaldas ka teatriõhtuid (sh 6 näidendi esmaesitused), 
laia valikut hankeprogrammi alates mängu- ja dokumentaalfilmidest kontsertide ja kultussarjadeni. 
Teadussarjadest jätkusid ”AegRuum” dokumentaalfilmid, mis olid varustatud eestikeelse 
sissejuhatusega. 

ETV2-s jätkus nn unustatud Eesti mängufilmide näitamine, mille raames linastusid rariteetsed 
filmid aastatest 1966-1970. Unustatud mängufilmid on eetris ka 2012. aastal paralleelselt Eesti 
filmide paremikuga ETV1-s. ETV2 jätkas pühapäeviti teemaõhtuid, tuues vaatajateni eriprogrammi 
pühendatuna tuntud Eesti kultuuri- ja ühiskonnategelaste juubelitele, olulistele ühiskondlikele 
sündmustele ja teemadele. Teemaõhtud juhatas sisse vähemalt üks originaalkommentaar kuus. 
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2012. aastal on kavas ETV2 suunata rohkem spordiprogrammi. Kui seni on ETV2-s leidnud koha 
eelkõige pallimängude Eesti meistrivõistluste finaalkohtumised, käsipallikoondise EM-valiksari ja 
mõned jalgpallikoondise sõpruskohtumised, siis edaspidi on kavas paigutada sinna ka olulisemaid 
spordisündmusi, näiteks suur osa Londoni suveolümpiamängude programmist, iluuisutamise 
Euroopa meistrivõistlused ja sisekergejõustiku MM. Spordiprogrammi maht ETV2-s oli 2011. aastal 
154 tundi (kokku kahes kanalis 452 tundi). 

Tulenevalt eelarvepiirangutest polnud ETV2-l veel võimalik edastada aastaringselt täismahus 
programmi. ETV2 aktiivprogramm oli eetris argipäeviti 11 tundi ja nädalavahetusel 15 tundi päevas. 
ETV2 omasaadete esmaesituste maht oli 420 tundi, aktiivprogrammi kogumaht 4430 tundi. ETV2 
programmi eelarve oli 2011. aastal 0,989 mln eurot. 

 
TELEPROGRAMMIDE PROGRAMMIMAHUD 2011 (tundides) 

 ETV     ETV2     

Toodanguliikide lõikes Plaan Tegelik Vahe Plaan Tegelik Vahe 

Omasaadete esmaesitusi 1678 1674 -4 367 420 53 

Omasaadete kordusi 1920 2167 247 1615 2038 423 
Hankesaadete esmaesitusi 862 689 -173 555 418 -137 
Hankesaadete kordusi 1701 1807 106 1440 1554 114 
Online (ERR uudised) 2268 2160 -108 4650 4143 -507 
Promo ja kultuuriteated 169 174 5 82 110 28 
Sponsorteave ja reklaam 4 5 1 1 2 1 
Rakendus 154 86 -68 47 74 27 

Kokku 8760 8760  8760 8760  

       

 ETV     ETV2     

Valdkondade lõikes Plaan Tegelik Vahe Plaan Tegelik Vahe 

Elusaated 728 733 5 711 443 -268 

Haridussaated 0 56 56 120 130 10 
Informatiivsed saated 616 510 -106 182 308 126 
Infoteinment 1061 989 -72 63 150 87 

Kultuurisaated 508 542 34 651 821 170 
Lavastuslikud saated 1876 2001 125 1514 1698 184 
Meelelahutus 267 447 180 123 236 113 
Muusikaesitused 260 281 21 368 325 -43 
Religioonisaated 7 10 3 0 0 0 
Spordisaated 371 298 -73 76 154 78 
Uudised 465 469 4 166 166 0 
Online (ERR uudised) 2268 2160 -108 4650 4143 -507 
Promo ja kultuuriteated 169 174 5 82 110 28 
Sponsorteave ja reklaam 4 5 1 1 2 1 

Rakendus 154 86 -68 47 74 27 

Kokku 8760 8760  8760 8760  

 

Vikerraadio 

Vikerraadio on Eesti suurima kuulajaskonnaga raadiojaam – traditsiooniline ja alati usaldusväärne 
rahvaraadio. Vikerraadio sõnasaated pakuvad mitmekülgset informatsiooni ja professionaalset 
analüüsi, kuulajatelt oodatakse kaasamõtlemist ning oma arvamuse avaldamist. Eesmärk on olla 
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kuulajale abiks ühiskonnas toimuvate muutuste mõtestamisel, maailmapildi ja väärtushinnangute 
kujundamisel. 

2011. aastal kuulas Vikerraadio programmi iga nädal keskmiselt 45% eestlastest. Vikerraadio 
kuulajaskond kasvas 16 000 kuulaja võrra. Tähelepanuväärne oli kuulatavus 2011. aasta suvel, mil 
programmi jälgis nädalas ligi 400 000 inimest. Üheks kõrge kuulatavuse põhjuseks oli see, et 
Vikerraadio edastas suvel täiemahulist programmi, kordussaadete osakaal oli väiksem kui 
eelnevatel aastatel. 

Programmi põhirõhk oli jätkuvalt ühiskondlik-poliitilistel saadetel ja uudistel (kokku 3093 tundi). 
Kuulajaid hoiti kursis Eesti ja muu maailma oluliste sündmustega, kavas olid arutelusaated üldist 
huvi pakkuvatel teemadel. 2011. aasta kevadel kajastas Vikerraadio Riigikogu valimisi. 
Valimiskampaania ajal olid eetris mitmed erisaated. Augustis kohtusid Vikerraadio valimisstuudios 
presidendikandidaadid. 

Vikerraadio oli kohal noorte laulu- ja tantsupeol "Maa ja ilm", Viljandi pärimusmuusikafestivalil, 
Saaremaa ooperipäevadel, võidupühal Tartus ja mujal Eestis. Jätkusid kohalikud uudistesaated 
mulgi, võru ja kihnu keeles. Vikerraadio kuulajad said osa ka olulisematest spordisündmustest 
(Otepää MK-etapp suusatamises, suusatamise ja kergejõustiku MM-võistlused, jalgpalli EM-
valikmängud, võrkpalli EM-finaalturniir). 

2011. aastal lisandus Vikerraadio kavasse mitmeid uusi kultuurisaateid. Seoses KUMU avamise 
viienda aastapäevaga oli aasta alguses eetris lühisari „Ühiskülastus“ Eesti Kunstimuuseumi ja 
eelkõige KUMU tegemistest ja saavutustest. Juunis algas saatesari "Veel üks maailm", mis kõneleb 
maailma rahvaste traditsioonidest ja uskumustest. Teejuhid on folklorist Marju Kõivupuu ja 
orientalist Martti Kalda. Sügisel algas uus „Keelesaade“ ja teatrisari „Teatrisse!“, mis võitsid 
kiiresti kuulajate poolehoiu. Septembrist uuenes põhjalikult Vikerraadio pealelõunane programm, 
kus suurenes muusika osakaal. 

Emakeelepäeval juba neljandat korda toimunud e-etteütlus on iga aastaga kasvanud järjest 
populaarsemaks. 2011. aastal oli e-etteütluse korraldusse kaasatud ka Eesti Emakeeleõpetajate 
Selts. Uuendusena toimus e-etteütlus neljas kategoorias: õpilased; täiskasvanud; filoloogid ja 
emakeeleõpetajad; muu emakeelega inimesed. Enne küpsuseksamite perioodi lülitus "Huvitaja" 
riigieksamite lainele, kuulajatele andsid nõu Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse spetsialistid. 
Vikerraadio kodulehel oli kõigil huvilistel võimalik end panna abituriendi rolli ning lahendada 
eksamiülesandeid. 

Nõuandesaade “Huvitaja” sooritas iganädalasi kontrolloste ja jälgis, kas ja kuidas muutusid seoses 
euro tulekuga toidukaupade hinnad kauplustes ja turul. Teadussaade "Labor" kajastas 2011. aasta 
sügisel teadusaasta ettevõtmisi. 

Vikerraadio programmis on jätkuvalt kindel koht lastesaadetel (217 tundi). 2011. aastal oli põhirõhk 
lastele mõeldud raamatute ja teatrietenduste tutvustamisel koostöös teatrite ning Eesti 
Lastekirjanduse Keskusega. Salvestasime kolm lasteraamatut. 

Vikerraadio juures tegutseb Raadio Laste Laulustuudio. 2011. aastal salvestati CD-plaat 
talvelauludega ning alustati helilooja Arne Oidi lastelaulude CD salvestamist. 

Aasta jooksul toimus kaks koolitusseminari ajakirjanikele ja üks täiendkoolitus Vikerraadio 
tehnilistele töötajatele. Jätkus pidev kõnekoolitus kõigile eetris esinejatele. 

Vikerraadio kodulehekülje külastatavus kasvas. 2011. aastal oli kuu keskmine unikaalsete 
külastajate arv 53 712 (2010. aastal 45 021 ja 2009. aastal 38 271 unikaalset külastajat kuus). Lisaks 
promoklippidele ETV1-s ja ETV2-s tutvustati mitmeid Vikerraadio saateid, eriprojekte ja 
saatetegijaid ETV1 saates “NAVI”, mille videomaterjali kasutati ka Vikerraadio kodulehel ning 
Youtube`is. 
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2011. aastal hakkas Vikerraadio aktiivsemalt kasutama turunduskanalina sotsiaalmeediat, eelkõige 
Facebooki. 

Vikerraadio programmist moodustasid sõnasaated 75% ja muusika 25%. 

Tabel. Vikerraadio programmimahud 2011     (tundi : minutit) 

 

 

Raadio 4 

Raadio 4 on kõige suurem venekeelne meediakanal Eestis. Aasta keskmisena oli kanalil 165 tuhat 
kuulajat nädalas ning osakaal mitte-eestlastest auditooriumi raadiokuulamisajast 27%. Raadio 4 
analüütilised saated aitavad aru saada poliitilisest situatsioonist riigis ja maailmas. 
Meelelahutussaated on interaktiivsed, toimuvad raadioviktoriinid. Raadio 4 eetrist saab kuulata 
muusika-, kirjandus-, teadus-, sotsiaal- ja haridussaateid. 

Raadio 4 jätkas 2011. aastal üldhuvikanalina, mille peamine ülesanne on olla usaldusväärseim 
raadiokanal Eestis elavatele vähemusrahvustele, aidates neil paremini sulanduda Eesti ühiskonda. 
Tallinna Ülikooli poolt 2010. aastal läbiviidud Lõimumiskava monitooringu kohaselt vastas 91% 
küsitletuist, et “pigem usaldab” või “usaldab täiesti” Raadio 4-s edastatavat informatsiooni. 
Raadio 4 kõrget usaldusreitingut tõestas ka 2011. aasta lõpus Turu-uuringute AS-i meediauuring. 

Lisaks venekeelsetele saadetele tegi Raadio 4 võimaluste piires saateid ka teiste Eestis elavate 
rahvusgruppide keeltes (ukraina, valgevene, armeenia, gruusia, poola, aserbaidžaani, sügisest ka 
tatari ning tšuvašši keeles). 

Kokku 8760:00

saated 8608:57

promo 151:02

Saadete jagunemine

esmaesitus 6976:11

kordus 1632:46

otsesaade 6707:49

salvestatud saade 1901:08

uudised 807:53

hommikuprogramm 1211:16

päevasündmuste laiendatud käsitlus, praktiline teave, nõuanne 1465:32

analüütiline saade (kommentaarid, arutelud, uurivad saated) 616:16

muud info- ja publitsistikasaated 202:53

spordivõistluste ülekanded 61:52

spordiuudised ja muud spordisaated 254:28

haridussaated 527:49

muud teadussaated 36:00

palvused, jumalateenistused 4:03

muud ususaated 27:36

muud kultuurisaated 382:47

kuuldemängud 37:26

ettelugemised 221:39

raadiomängud ja -võistlused 22:00

muud meelelahutussaated 431:50

muud sõnasaated s.h. saatekava tutvustus 202:24

muusika 2095:06

lastesaateid 216:56



Majandusaasta aruanne 2011 

12 

Programmis oli pearõhk sõnasaadetel, mis tuginesid uudistele ja nende taustaanalüüsile (kokku 
2642 tundi). Sõnasaated kasutasid raadioajakirjanduse kõiki žanre: reportaaži, intervjuusid, 
interaktiivseid saateid, tänavaküsitlusi, ümarlauavestlusi. Otseülekannete ja -reportaažide 
vahendusel said ka mitte-eestlased osa kõigist suursündmustest Eestis. 

2011. aasta energia- ja töömahukamad projektid olid Riigikogu valimisdebatid, valimiste õhtu ning 
laulupeo ülekanded. Valimisdebatid kanti üle ka veebiülekannetena Raadio 4 kodulehel. 

Jätkuvalt oli Raadio 4 programmis märkimisväärne osa haridus- (“Vihikust diplomini”, “Ainult 
täiskasvanuile”) ja teadussaadetel (“Newtoni õun”, “Spekter”), kokku ligi 528 tundi. Saated 
käsitlesid haridust võimalikult laialt - õppekavad, õpikud, haridus üldisemalt, õpetajate täiendõpe, 
kutse- ja rakenduskõrgharidus, elukestva õppimise levitamine, perekonna roll ja tugi lastele, 
lapsevanemate aktiivsus enesetäiendamisel või ümberõppes. 

Raadio 4 arengukavaga kooskõlas jätkusid diskussioonisaated (“Ühiskondlik leping”, “Asjade 
seis”, “Keerdkäigud”, “Vaatleja”), kokku ligi 1000 tundi. Raadio 4 jätkas ajaloosaatega “Ja olgu 
sinu nimi…”, mis jutustab Eesti silmapaistvatest naistest läbi aegade. 

Perekonna teemadega tegelesid saatesarjad ”Mitteideaalsed vanemad”, “Sinu kätes”, “Mees ja 
naine” “Naiste nõukogu”. 

TNS EMOR-i suviste kuulajaskonna uuringute andmetel langes Raadio 4 auditoorium, mistõttu viidi 
sügiskavas läbi mitmed uuendused. Eelkõige puudutas see argipäevade prime-time vööndit, mis 
muutus sotsiaalsemaks ning interaktiivseks. Nädalavahetuse kavasse lisandusid uued jutu-, 
muusika- ning informatsioonilis-meelelahutuslikud saated. Raadio 4 aktiviseerus uue meedia 
tasandil, muutudes tegusamaks sotsiaalvõrgustikes. 

Raadio 4 tegeles 2011. aastal kodulehekülje parendamisega, kuna kasvanud on kuulajate arv, kes 
tunnevad huvi saadete järelkuulamise ja arhiivisaadete vastu. 

2011. aasta jooksul salvestas Raadio 4 vähemusrahvuste kultuuriseltside muusikakollektiive 
saadetele “Hõbeniit” ja “Minu teine elu”. 

Pidevale enesetäiendamisele orienteeritud programmina korraldas Raadio 4 aasta jooksul neli 
seminari ning ühe tehnilise koolituse ajakirjanikele. 

Raadio 4 programmist moodustasid sõnasaated 67% ja muusika 33%. 
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Tabel. Raadio 4 programmimahud 2011     (tundi : minutit) 

 
 

Raadio 2 

Raadio 2 on noortele suunatud (sihtrühm 15-35 aastased), uuemat Eesti muusikat mängiv 
tempokas ja vaheldusrikas üldhuviprogramm. Raadio 2 programmis on sõnasaadete osakaal 40% ja 
muusikasaadetel 60%. Raadio 2 programm pöörab tähelepanu poppkultuuri arendamisele ning on 
partneriks Eesti muusikatööstusele. Programmis on oma koht eri muusikastiilide tutvustamisel. 

Päevase vööndi ulatuses hooaeg 2010/11 põhjapanevaid muudatusi ei toonud. Programmi põhiosa 
moodustasid saated „Silmad lahti“ (Madis Aesma ja Indrek Vaheoja, reedeti Henry Kõrvits), 
„Kuulderaadius“ (Sten Teppan), „Siin me oleme“ (Tõnu Pedaru ja Ingrid Peek) ja „Pleier“ (Koit 
Raudsepp ja Heidy Purga). 

Ainus oluline muudatus puudutas reede pärastlõunal eetris olevat Mart Normeti ja Erik Moora 
juhitud saadet „Elamise kunst“, mis asendus sügisel Eesti ja maailma tulevikust kuni aastani 2030 
rääkiva saatega „Tagasi tulevikku“. 

Kokku 8760:00

saated 8522:02

promo 237:57

Saadete jagunemine

esmaesitus 6232:41

kordus 2289:20

otsesaade 3812:28

salvestatud saade 4709:33

uudised 701:44

hommikuprogramm 990:28

päevasündmuste laiendatud käsitlus, praktiline teave, nõuanne 938:54

analüütiline saade (kommentaarid, arutelud, uurivad saated) 187:43

muud info- ja publitsistikasaated 812:46

spordivõistluste ülekanded 10:36

spordiuudised ja muud spordisaated 46:39

haridussaated 429:41

muud teadussaated 98:43

kultuurisaated 1:47

kultuuriuudised 66:40

muud kultuurisaated 648:57

kuuldemängud 2:23

ettelugemised 244:08

muud lavastuslikud saated 2:09

raadiomängud ja -võistlused 39:54

muud meelelahutussaated 363:07

muud sõnasaated s.h. saatekava tutvustus 141:41

muusika 2793:53

saated vene keeles 6727:25

saated ukraina keeles 37:30

saated valgevene keeles 26:07

saated armeenia keeles 8:54

saated muudes keeltes 15:47

laste- ja noortesaateid 317:26
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Nädalavahetuse programmis läks puhkusele laupäevane päevapoliitiline saade „Ülekuulamine“, 
mida asendas sügisest Urmas Vaino autorisaade „Poolt ja vastu“. See on „tuline vaidlussaade“, 
kus ühiskonda raputavatel teemadel väitlevad diametraalselt erinevatel seisukohtadel olevad 
inimesed. 

2011. aastal oli traditsiooniliste „R2 Aastahiti“, „Eesti Laulu“ finaalkontserdi ja „Rabarocki“ 
ülekannete kõrval eriprojektina kavas ka riigikogu valimistele pühendatud erisaated, kus saatejuht 
Reimo Sildvee küsitles kõigi suuremate poliitiliste jõudude esindajaid valimiste eel. Sügis-talvel 
2010-2011 salvestas Raadio 2 raadiomaja stuudios 8 kontserti, mis läksid „R2 Live“ nime all eetrisse 
nädalavahetustel. Selles tsüklis salvestati: Ewert & The Two Dragons, Zorg, Lenna Kuurmaa, 
Justament, Iiris Vesik, Vägilased, Svjata Vatra ja Liisi Koikson. 

Kuna mitme eelneva aasta jooksul on Raadio 2-s suurenenud jutusaadete maht, pakuti kevadest 
kuulajatele saadete muusikaliste vahepalade ajal senisest mitmekesisemat valikut uuest muusikast 
ning suurendati unustatud vanemate lugude osakaalu. See tähendas keskendumist albumi- ja 
kontserdipõhistele esitajatele nö ühepäevaliblikate asemel. Rohkem mängiti Eesti kvaliteetseid 
artiste ning siin esinenud või lähiajal esinevaid välismaa artiste. Ühtlasi suurenes ka Euroopa 
muusika osakaal Raadio 2 programmis. 

2011. aasta suveni hankis Raadio 2 oma fonoteeki uut välismaist muusikat USA firmast Radio 
Ventures, mille tegevuse lõpetamise järel hangitakse nüüd muusikat firmast Pro Audio USA. Kui 
2011. aasta oktoobrist on võimalik ka Eestis osta digitaalset muusikat Apple iTunes Store’ist, 
tundus Raadio 2-le vajalik avada seal ka oma konto, mille abil saaks kiiresti leida otse-eetris 
muusikapalu, mida R2-l pole; taastada R2 fonoteeki kuuluvaid, kuid kadunud või katki läinud 
helindeid; tagada eetris mängitava digitaalse muusika helikvaliteet. Oluline tänase noore 
muusikahuvilise Raadio 2 programmi kuulajaks saamisel on saadete muutmine lihtsalt 
kättesaadavaks interneti ja mobiilikeskkonnas erinevates operatsioonisüsteemis. 

Raadio 2 programmist moodustasid sõnasaated 37% ja muusika 63%. 

Tabel. Raadio 2 programmimahud 2011     (tundi : minutit) 

 

Kokku 8760:00

saated 8593:09

promo 166:50

Saadete jagunemine

esmaesitus 8117:13

kordus 475:56

otsesaade 8048:33

salvestatud saade 544:36

uudised 444:18

hommikuprogramm 833:01

päevasündmuste laiendatud käsitlus, praktiline teave, nõuanne 1114:41

analüütiline saade (kommentaarid, arutelud, uurivad saated) 179:53

muud info- ja publitsistikasaated 97:13

spordiuudised ja muud spordisaated 1:24

haridussaated 47:56

teadusuudised 8:31

kuuldemängud 35:08

ettelugemised 5:19

raadiomängud ja -võistlused 4:38

muud meelelahutussaated 329:13

muud sõnasaated s.h. saatekava tutvustus 70:19

muusika 5421:29
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Klassikaraadio 

Klassikaraadio on üle kümne aasta olnud Eesti suurim kontserdisaal, kus kuulajad ei pea tundma 
muret, et nad vales kohas plaksutavad. Ööpäevaringselt saab Klassikaraadiost kuulata 
mitmesugust väärtmuusikat barokist džässini, etnomuusikast nüüdishelikunstini, sekka uudiseid ja 
kultuurisaateid. Oluline osa kavast on elava muusika vahendamine – otseülekanded 
kontserdisaalidest Eestist ja kaugemalt. Eriline tähelepanu on traditsioonidel, olemise kunstil ja 
püsiväärtustel. Eesmärgiks on olla teejuhiks Eesti kultuurisündmuste tänasel ja homsel päeval. 

Klassikaraadio vahendas 2011. aastal Eesti kontserdisaalidest otseülekannetena 196 erinevat 
sündmust, mis on 20 võrra rohkem kui 2010. aastal. Klassikaraadio tegi ülekandeid tähtsamatelt 
klassikafestivalidelt nagu Nargen festival, Eesti Muusika Päevad, Järvi suvefestival, NYYD festival 
jt, samuti jõudis eetrisse hulk jazzkontserte ning folkmuusika sündmusi. Klassikaraadio vahendas 
otseülekannetena kõik Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri kontserdid ning laia valiku eesti 
interpreetide kammerõhtuid. 

Rikkalik oli programm ka koorimuusika vallas. Eetrisse jõudsid Ants Üleoja ja Alo Ritsingu menukad 
juubelikontserdid, samuti koorikonkursside galakontserdid. EBU raadiokonkursil „Let The People 
Sing“ võitis Klassikaraadio valitud Tallinna Muusikakeskkooli noortekoor Ingrid Kõrvitsa 
juhatamisel oma kategoorias kuldpreemia. Klassikaraadio pälvis 2011. aastal Eesti Kooriühingu 
koostööpreemia. 

Klassikaraadio korraldas 2011. aastal ka ise stuudiokontserte, sh Raadiomaja uue klaveri 
esitluskontserdi, piduliku kontserdi „Aasta Muusik“ ja eksperimentaaletenduse „One trip, one 
noice“ (koostöös nu-unioniga) ning 9 kontserti sarjas „Areaal-live“. 

Klassikaraadio programmi keskmes oli 2011. aastal Euroopa kultuuripealinn Tallinn. 
Kultuuripealinna projekti raames vahendati Euroopa raadiojaamadele 10 kontserdisalvestust ja 
otseülekannet ajavahemikus 7. – 13. märts 2011. Seeria andis esindusliku ülevaate eesti muusikast, 
peamistest kollektiividest ja interpreetidest. Kuulajate arv välisriikides oli kokku rohkem kui 6 
miljonit inimest kahekümnes riigis. Rahvusvahelise publiku ette jõudis tänu koostööprojektidele 
EBU-ga kokku 27 kontserdiülekannet Eestist, nende hulgas kaks Eesti Filharmoonia Kammerkoori 
kontserti, Nargen festivali „Arvo Pärdi 4 sümfooniat“, mitmed džässkontserdid ja muud 
muusikasündmused. Vanamuusikaansambli Rondellus jõulukontserti 18. detsembril jälgis 
otseülekandes 4,5 miljonit raadiokuulajat Euroopas. 

Taas olid edukad Eesti heliloojate teosed rahvusvahelisel heliloojate Rostrumil Viinis. Sven 
Sosnitski „Solara“ tuli noorte heliloojate kategoorias kolme parema hulka ning Tatjana Kozlova 
„Disintegration Chain“ oli kümne soovitatud teose hulgas. Aprillis võõrustas Klassikaraadio 
koostöös Jazzkaare ja Soome Yleisradioga EBU jazzieksperte ning korraldas EBU džässorkestri 
kontserdi Tallinnas 23. aprillil 2011. 

Klassikaraadio programmis suurenes oluliselt ajakirjandusliku sisu osakaal. Mõjusalt kasvas 
kultuurimagasin „Delta“. „Delta“ helilõikude järelkuulamine koduleheküljel kasvas iga kuuga. 
Sisulise arengu on läbi teinud nädala keskne muusikaülevaadete saade „Helikaja“, mis keskendus 
varasemast rohkem muusikaelu suurteemadele ja sündmuste analüüsile. Alates septembrist 
koostab „Helikaja“ välismaiste muusikauudiste rubriiki noor muusikaajakirjanik Nele-Eva Steinfeld. 

Seoses Klassikaraadio eelarve suurenemisega oli 2011. aastal võimalik taaskäivitada mitmed 
muusikasarjad („Klassikud“, „Portree“, „Nyyd-muusika“ jt) ja kordussaadete asemel uusi saateid 
teha. Kultuurisaadetest jätkusid „Kino, kino“ (Tõnu Karjatse ja Mirje Mändla) ning 
„Kunstiministeerium“ (Maarin Mürk), alustas teatrisaade „Narride laev“ (Andres Noormets) ning 
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kultuuripealinnale pühendatud ajaloosari „Vana Tallinn“ (Jüri Kuuskemaa). Sarja „Traditsiooni 
Tarkus“ (Peeter Liiv) uued osad olid eetris 2011. aasta suvel. 

Klassikalise muusika saadetest olid tähtsaimad Maia Lilje sari „Tuntud ja tundmatu Liszt“, Tiia Järgi 
saatesari Sergei Prokofjevist, noorte autorite portreesaadete sari „Ooperitähed“ ning klassikalise 
muusika väljendusvahendeid analüüsiv „Tee muusikani“ (Karin Kopra). Kajastamist leidsid mitmed 
eesti muusika legendaarsete interpreetide ja heliloojate tähtpäevad ja sündmused, sealhulgas 
Eesti klaveri ajalugu (Kersti Inno). 

Diskussioone ja erinevaid vaatenurki vahendavatest saadetest oli olulisim kuueosaline „Dispuut“, 
kus muusikateadlane Evi Arujärv ja ajakirjanik Tõnis Kahu arutlesid muusikaliste põhiväärtuste üle 
(saatejuht Immo Mihkelson). Jätkus uue muusika arutelusari „Rostrum“ 9-osalisena (Tiia Teder). 

Klassikaraadio eetris andsid uut tooni noored autorid Johanna Mängel, Kristiina Kiis, Diana 
Drewing, Maris Pajuste, Laura Välja. Mirje Mändla eestvedamisel katsetati kontserdiülekannete 
läbiviimisel uusi vorme, samuti interaktiivset suhtlust kuulajatega erinevates saadetes. 
Klassikahommik sai Markus Järvi kõrvale uue saatejuhi Endrik Üksvärava näol. 

Lisaks kahesajale kontserdisalvestusele toimetas Klassikaraadio 2011. aastal 18 tundi 
fondisalvestusi. Klassikaraadio kodulehekülje külastatavus on suurenenud ja TNS EMOR Metrix 
andmeil oli unikaalseid külastajaid 2011. aastal 5007 külastajat nädalas (2010. aastal 4242, 2009. 
aastal 3930). Klassikaraadio kodulehekülje uuendamine lükkus 2012. aastasse. 

Klassikaraadio programmist moodustasid sõnasaated 30% ja muusika 70%. 

Tabel. Klassikaraadio programmimahud 2011    (tundi : minutit) 

 

Kokku 8760:00

saated 8733:02

promo 26:57

Saadete jagunemine

esmaesitus 8150:53

kordus 582:09

otsesaade 6514:17

salvestatud saade 2218:45

uudised 647:56

hommikuprogramm 613:40

päevasündmuste laiendatud käsitlus, praktiline teave, nõuanne 1:46

analüütiline saade (kommentaarid, arutelud, uurivad saated) 92:45

muud info- ja publitsistikasaated 0:04

spordivõistluste ülekanded 1:49

haridussaated 44:10

palvused, jumalateenistused 34:12

kultuurisaated 45:13

muud kultuurisaated 916:49

kuuldemängud 62:18

ettelugemised 71:08

raadiomängud ja -võistlused 43:09

muud sõnasaated s.h. saatekava tutvustus 41:42

muusika 6116:14



Majandusaasta aruanne 2011 

17 

 

Raadio Tallinn 

Tallinnas ja selle lähiümbruses sagedusel 103,5 MHz kuulatav Raadio Tallinn pakub päevasel ajal 
(9-19) mõnusat taustamuusikat, igal täistunnil on eetris rahvusringhäälingu raadiouudised. Õhtust 
hommikuni on eetris välismaised uudiste- ja infosaated (BBC, RFI). Väljaspool Tallinna on Raadio 
Tallinn kuulatav interneti vahendusel. Raadio Tallinna kuulajate arv nädalas ulatus aasta 
keskmisena 22 tuhande kuulajani nädalas. 

Tabel. Raadio Tallinna programmimahud 2011    (tundi : minutit) 

 

Internetimeedia 

ERR-i portaalid käivitasid 2011. aastal mitmeid uusi veebiprojekte ning laiendasid oma tegevust 
mobiilsetele platvormidele. Koostöös e-Riigi Akadeemia ja EMSL-iga viidi ellu suure kasutajahulga 
kogunud keskkonnad Valijakompass ja Valimiste valvurid, kus kõik valijad võisid testida oma 
valimiseelistusi ja mille kaudu kontrolliti hea valimistava järgimist. Valijakompassi kasutas Riigikogu 
valimiste eel rohkem kui 112 000 kasutajat. 

Koostöös Kinobussiga viidi ellu veebipõhine projekt Koolifilm 2011, millel osales kokku 90 uut 
kooliõpilaste tehtud filmi. Avati ERR-i mobiilne keskkond m.err.ee, milles tehti kõigile enimlevinud 
mobiiltelefonidele kättesaadavaks ERR-i programmide otseülekanded ja saadete arhiiv ning 
uudised ja ilmainfo. 

Püsiva rahastamise ERR-i eelarvest said algselt projektipõhisel rahastamisel olnud inglise- ja 
venekeelsed uudisteportaalid news.err.ee ja rus.err.ee. Uuendused toimusid ka programmide 
multimeedia kuvamises - majasisesele serveerimisele üleviimise tulemusel paranes oluliselt nende 
kvaliteet ja stabiilsus ning uue formaadi tõttu said need tarbitavateks kõigil olulisematel 
veebiplatvormidel. Kiirenes ka teleprogrammide saadete järelvaadatavaks muutmine. Uue rekordi 
püstitas Vikerraadio veebilehe e-etteütlusel osalenute arv - 1070 kirjutajat. 

Portaalide keskmine külastatavus kasvas 2011. aastal varasema aastaga võrreldes 17,8 % võrra - 
nädalane keskmine külastatavus 2010. aastal oli 156530 ja 2011. aastal 184438 unikaalset kasutajat. 
2011. aasta loetuimal nädalal oli kasutajate number 248458 (aasta varem oli sama näitaja 212234). 

Uudistetoimetus 

Tele- ja raadiouudiste jaoks oli 2011. aasta loomingulises mõttes suuri väljakutseid pakkuv, kuna nii 
Eestis kui ka mujal maailmas toimus väga palju olulisi sündmusi. Vaadates Turu-uuringute AS-i 
poolt aasta lõpus läbi viidud Eesti elanike meediateemalist arvamusuuringut, ilmneb sellest nii 
rahvusringhäälingu kui ka meie uudistesaadete kõrge usaldusväärsus, mis on kinnitus, et ERR-i 

Kokku 8760:00

saated 8724:37

promo 35:22

Saadete jagunemine

omasaated 3613:48

hangitud ja vahetussaated 5110:49

uudised 493:52

muud info- ja publitsistikasaated 5110:49

muusika 3119:55

saated eesti keeles 493:52

saated inglise keeles 3086:15

saated saksa keeles 925:29

saated prantsuse keeles 1099:03
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uudistetoimetus sai vaatajate-kuulajate hinnangul nende sündmuste kajastamisega hästi 
hakkama. 

Uudistetoimetus suutis kiiresti reageerida ning vaid paaritunnise ettevalmistusega eetrisse anda 
AK erisaateid nii Jaapani tuumajaama plahvatuse, eestlaste pantvangistamise jpm kohta. 
Uudistetoimetus lähetas oma korrespondendi Liibanoni, kui Eesti jalgratturid pantvangi võeti. 
Moskva korrespondent võttis ette enam kui 3000 km pikkuse teekonna BAM-il (Baikali-Amuuri 
raudteemagistraal) ja selle kunagise hiigelprojekti eestlastega seotud kohtades, millest valmis 
pikem dokumentaalfilm. 

2011. aastal alustas taas tööd ERR-i Lääne-Eesti korrespondendipunkt. Uueks korrespondendiks sai 
varem Eesti Päevalehes ja Lääne Elus töötanud Ivar Soopan. 

Uudistetoimetuse jaoks olid väga olulised ka mõned põhimõttelised muudatused tehnoloogias. 
2011. aastal teostus teleuudistes kauaoodatud üleminek lindipõhiselt failipõhisele tootmisele. 
Failipõhisele tootmisele üleminek on end igati õigustanud, kuid on veel mõningaid kitsaskohti, mis 
tuleb korda seada. Lisaks on 2012. aastal eemärk parandada teleuudiste koostööd raadiouudiste ja 
uudisteportaaliga, ennekõike materjalide vastastikuse kiire ristkasutuse võimaldamise osas. 

Alates septembrist antakse eesti ja venekeelset „Aktuaalset kaamerat“ eetrisse 16:9 
pildiformaadis. 

Sporditoimetus 

Sporditoimetus andis 2011. aastal eetrisse spordiülekandeid kokku 22 erinevalt ürituselt ja 
sündmuselt. ERR-i tele- ja raadioprogrammid vahendasid kergejõustiku ja suusatamise 
maailmameistrivõistlusi, Eesti jalgpallikoondise valikmänge EM-valiksarjas (sh play-off kohtumisi 
pääsuks EM-finaalturniirile Iirimaaga), võrkpalli EM-finaalturniiri, kus teist korda osales ka Eesti 
meeste koondis. Teleülekannetena jõudsid Eesti vaatajateni laskesuusatamise MM ja iluuisutamise 
EM-võistlused, kevadhooajal murdmaasuusatamise MK-etapid, Kaia Kanepi kohtumised 
Wimbledonis ja Pariisis, sõudmise MM, sisekergejõustiku EM, lühirajaujumise EM ja BC 
Kalev/Cramo mängud VTB korvpalliliigas. 

Tingituna dopinguskandaalist suusaliidus ja Eesti tippsuusatajate karjääri lõpetamisest ei 
pikendanud ERR õigusi suusatamise MK-etappide ülekannete näitamiseks 2011-2012 hooajal (v.a. 
Otepää MK-etapp ja EBU vahendatud 2 etappi Soomes). Samuti loobus ERR VTB korvpalliliiga 
ülekannetest 2011. aasta sügisel. 

Rahvusvahelist telepilti tootis ERR Otepää MK-etapist murdmaasuusatamises ja juunioride 
murdmaasuusatamise, kahevõistluse ja suusahüpete MM-võistlusest Otepääl, samuti juunioride 
kergejõustiku EM-võistlusest Tallinnas. Eelkõige viimase võistluse teleülekannete eest sai ERR kiita 
nii rahvusvaheliselt kergejõustikuliidult kui ka telekanali Eurosport esindajatelt. ERR tootis 
rahvusvahelist telepilti ka Eesti jalgpallikoondise kodumängudest EM-valiksarjas ja 
sõprusmängudest, korvpallikoondise valikmängudest Euroopa madalamas liigas, käsipallikoondise 
EM-valikmängudest, Eesti-Hispaania tennisenaiskondade kohtumisest FedCupil ja BC Kalev/Cramo 
VTB liiga kohtumistest koduväljakul. 

Tavapäraselt on rahvusvaheliste teleülekannete puhul tootmisse kaasatud 11–17 telekaamerat ja 
režiipuldis töötas 2–4 telerežissööri ja assistenti. Otepää MK-etapi ja juunioride suusatamise MM-i 
teleülekannete juures oli korraga ametis kuni 69 inimest. 

ETV1 ja ETV2 programmi kuuluvad ka ülekanded Tartu suusamaratonist ja rattamaratonist, Tartu 
rulluisumaratonist, Estoloppeti pikamaasuusatamise ja Elioni rattamaratonide sarjast. ETV on 
rohkem kui nelikümmend aastat olnud ka noorte kergejõustiku võistlussarja „TV 10 Olümpiastarti“ 
telepildi tootja ja eetrisseandja. Uue projektina oli ETV2-s eetris rula- ja trikirataste võistlus „Simple 
Session“. 
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2011. aastal suurenes omatoodangu maht sporditoimetuses võrreldes välismaal toimunud 
võistluste ülekannetega. Igapäevaseid spordiuudiseid olid eelmisel aastal 256 korral Aktuaalse 
kaamera põhiuudiste saates ja nädalavahetusel 101 pikemas spordiuudiste saates. Vikerraadios 
olid spordiuudised eetris argipäeviti viis korda päevas ja nädalavahetusel neli korda päevas. 

Raadioteater 

2011. aastal esietendus Raadioteatris kolm uut kuuldemängu, millest oodatuim oli 28. veebruarist 
kuni 3. märtsini Vikerraadios eetrisse läinud Taago Tubina viieosaline kuuldemäng Sofi Oksaneni 
„Puhastusest“. “Puhastus” esindas Raadioteatrit ka 2011. aastal rahvusvahelisel kuuldemängude 
festivalil Prix Europa Berliinis. 

Suurt tähelepanu pälvis ka vanameister Jaan Toominga ekspressiivne lavastus Heinrich Bölli 
teosest “Pilved nagu valged utetalled”, mis etendus Vikerraadios 1o. septembril 2011. See on Jaan 
Toominga viimane loominguline töö enne talle riikliku kultuuri elutöö preemia omistamist 2012. 
aastal. 2011. aastal esietendus Raadioteatris ka 2009. aasta kuuldemängude võistluse 
ergutusauhinna saanud Kadri Kiho „Viiendal päeval“, mille režissöör oli Pille-Riin Purje. Mitmete 
kuuldemängude esmakuulamised nihkusid 2012. aastasse, kuhu jäid Andres Noormetsa ja Roy 
Stryderi viieosaline kuuldemäng “Mässajad” ning Andri Luubi debüüt “Forss minoor”. 

Raadio Ööülikoolile tõi 2011. aasta märkimisväärset täiendust autorite ja toimetajate nimistusse. 
Säravaima debüüdi tegi Joonas Hellerma (Toomas Paul “Absurdist”, Lembit Peterson 
“Rabakõnelused”, Orest Kormašov “Teekond ikoonideni”). Seni tooni andnud humanitaarse 
põhivoolu juures kasvas ja tugevnes reaalteaduste haru, kus teejuhiks ja abiks olid doktor Kristjan 
Piirimäe ja toimetaja Mart Zirnask saadetes “Evolutsiooniline psühholoogia” ja Mait Metspalu 
“Inimese geneetilisest varieerivusest”. 

Ööülikooli žanrilaiendustelt jätkati formaati nimega “Ööülikooli unenägu”, jõululaupäeva õhtul 
jõudis eetrisse kuuldepilt “Vana klaver”, esinejaks Tõnis Mägi. Suurim üllatusesineja oli muusik 
Kalev Rajangu loenguga “Kus on muusika siis, kui teda parajasti ei mängita”, saade valmis 
koostöös Türi Kevadfestivaliga. Senine koostöö on jätkunud ka Tartu Tampere majaga, uueks 
koostööpartneriks on tulnud Eesti heliloojate festival, mis võimaldas salvestada Tartu Jaani kirikus 
Märt-Matis Lille “Lindudele”. 

Raadioteater salvestas kokku 26 uut järjejuttu, millest üheksa valmis koostöös Eesti kirjastustelt 
saadud uute käsikirjadega. Viis pikemaformaadilist kuuldemängu monteeriti ümber 
järjekuuldemängudeks. Mitmed tekstivalikud tehti seoses kirjanike sünniaastapäevadega: Stefan 
Zweig 130, Karl Ast Rumor 125, August Gailit 120, Aira Kaal 100, Max Frish 100, Sergei Dovlatov 70. 

Koostöös kirjastusega SE&JS kõlasid kirjanik Mats Traadi juubelinädalal katkendid romaanist “Üksi 
rändan”, mis seekord ilma tsensori kärbeteta välja anti. Jätkus koostöö kirjastustega Eesti 
Raamat, Varrak ja JI, neile lisandusid TEA ning Draakon ja Kuu. 

Jätkates traditsioone jõudis kuulajateni Tuglase novellipreemia pälvinud teos, sel aastal Eeva Pargi 
novell “Juhuslik”. Märgatavalt laienes järjejutu esitajate ring. 2011. aastal tegid debüüdi Külli 
Reinumägi, Tanel Saar, Mait Malmsten, Taavi Teplenkov ja Vahur-Paul Põldma. 

Raadioteatris jätkus eesti noorema luulepõlvkonna esitlus, salvestati autorisaated Maria Lee 
Liivaku ja Mehis Heinsaarega. 

Tänuväärses koostöös EMTA lavakunstikooliga tegid Tuglase 125.sünniaastapäeval raadiodebüüdi 
25. lennu üliõpilased, kes esitasid katkendeid raamatust “Muutlik vikerkaar”. Mats Traadi 70. 
juubeli puhul esitasid epitaafe vanameistri uusimast luulekogust “Vastsed Harala elulood” 
lavakõne eriala magistrandid. Mats Traat salvestas juubeliga seoses fonoteegi tarbeks luulekogu 
“Oidipus läheb Toompeale”, millest väiksem valimik ka eetrisse jõudis. 

Eesti luule varjulisemaid maastikke aitas kuulajateni tuua Iivi Lepiku autorisaade poetess Aini 
Saadikuga ning Ilmi Kolla ja Debora Vaarandi kirjavahetusel tuginev lavastuslik kompositsioon. 
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Enim tagasisidet pälvis helirežissöör Külliki Valdma loodud kava hingedepäevaks “Eksind une 
lagendikel” Kaie Mihkelsoni meisterlikus esituses. Aasta võttis väärikalt kokku Jaan Toominga 
autorikava “Aastalõpu mõtisklused”. 
 

Auditoorium 

ERR uuringukeskuse elanikkonna meediateemalise küsitluse andmeil1 on vähemalt ühe 
rahvusringhäälingu raadio- või teleprogrammiga iga nädal kontaktis 82% Eesti elanikest vanuses 15-
74 aastat. See on enam-vähem samas suurusjärgus võrreldes varasemate aastatega. 

Vähemalt ühte rahvusringhäälingu teleprogrammi vaatas2 nädalas keskmiselt 59% 4-aastastest ja 
vanematest Eesti elanikest ja vähemalt ühte rahvusringhäälingu raadioprogrammi kuulas3 nädalas 
keskmiselt 54% Eesti elanikest vanuses 12-74 eluaastat. 2011. aastal külastas vähemalt ühte ERRi 
kodulehte nädalas keskmiselt 185 tuhat inimest4, see näitaja on aasta-aastalt olnud pidevas 
tõusus. 
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ERR teleprogrammide summaarne osakaal vaatamisajast oli 17,8%, mis on olnud kerges 
tõusutrendis tänu ETV2 osakaalu suurenemisele. ETV1 osakaal vaatamisajast oli 2011. aastal 15,0% 

                                                        
1 2011. aasta küsitluse viis ERRi uuringukeskuse tellimusel läbi Turu-uuringute AS, kes intervjueeris novembris 2011 silmast- silma 

meetodil 993 Eesti elanikku vanuses 15-74 eluaastat. 

2 Vaatab vähemalt ühte ETV kanalit vähemalt 15 minutit nädalas. Andmed pärinevad TNS EMORi telemõõdikuuringust 

3 Kuulab vähemalt ühte ERRi raadioprogrammi vähemalt 15 minutit nädalas. Andmed pärinevad TNS EMORi raadiopäevikuuringust  

4 Andmed pärinevad TNS EMORi veebikasutusuuringust TNS Metrix. 

 

Osakaal 4-aastastest ja vanematest Eesti 
elanikest, kes vaatab nädalas vähemalt ühte 
ERRi teleprogrammi (%) 

Osakaal 12-74-aastastest Eesti elanikest, kes 
kuulab nädalas vähemalt ühte ERRi 
raadioprogrammi (%) 
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eelneva aasta 15,3% asemel. ETV2 osakaal vaatamisajast oli 2011. aastal 2,8%, mis on mõnevõrra 
suurem eelnevast aastast. ERR raadioprogrammide summaarne osakaal kuulamisajast oli 34,9%. 
See on mõnevõrra rohkem kui aasta varem. Väike tõus on tingitud eeskätt Vikerraadio ja Raadio 2 
osakaalu suurenemisest, mis kompenseerivad Raadio 4 osakaalu vähenemise (Raadio 4 osakaal 
üldauditooriumis oli 2010. aastal 8,4% ja 2011. aastal 7,1%). 
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Usaldusväärsus, rahulolu programmidega 

2011. aasta lõpus läbi viidud elanikkonna meediateemalise küsitluse andmeil5 usaldab Eesti 
Rahvusringhäälingut 77% Eesti elanikest. Sellega paikneb rahvusringhääling usaldusväärseimate 
institutsioonide tipus Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning kaitseväe kõrval. Usaldus 
rahvusringhäälingu vastu on aastaid olnud stabiilselt kõrge. 

Lisaks usaldusväärsusele hindavad Eesti elanikud kõrgelt rahvusringhäälingu rolli silmaringi 
avardajana, kasuliku teabe pakkujana ja kultuurisaavutuste vahendajana. 

Uuringu andmetele tuginedes saab öelda, et ERRi tele- ja raadioprogrammid leiavad ühiskonnas 
suurt tunnustust. ETVd peetakse telekanalite võrdluses parimaks ühiskonna- ja kultuurisaadete, 
uudiste, dokumentaalfilmide ja spordisaadete pakkujaks. Pea sama olulisena nähakse lastesaadete 
osas ETV2 rolli.  

Eestikeelseid raadiojaamu kuulavad vastajad hindasid ühiskonna- ja poliitikasaadete ning uudiste 
vahendajana kõige kõrgemalt Vikerraadiot, millel on ühtlasi raadiokanalite lõikes ka kõige suurem 
regulaarsete kuulajate arv. Venekeelset Raadio 4 hinnati sihtrühmas eranditult parimaks 
raadiojaamaks kõikides küsitud valdkondades ning samuti on jaamal mitte- eestlaste seas kõige 
enam regulaarseid kuulajaid. 

 

Arhiivid 

Aastal 2011 jätkus arhiivides analoogsalvestiste digiteerimine ja restaureerimine. 

Heliarhiivis digiteeriti ja restaureeriti 182 tundi muusikat ja 1534 tundi sõnasaateid (4194 saadet). 
Restaureeriti 14 tundi filmiheli. Lõpetati täiskiirusega magnetlintidelt sõnasaadete digiteerimine. 
Muusika andmebaasi sisestati 17571 kirjet, sõnasaadete andmebaasi 15 189 kirjet. Heliarhiivi 
andmebaasi hakati lisama manusena saatetekste. Aasta lõpuks oli neid lisatud 1558. ERR 
raadioprogrammidest arhiveeriti 10 995 saadet. 

                                                        
5 Uuringu aruanne paikneb ERRi kodulehel www.err.ee 

ERR teleprogrammide summaarne osakaal 
vaatamisajast (%) 

ERR raadioprogrammide summaarne 
osakaal kuulamisajast (%) 
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Videoarhiivis digiteeriti ja monteeriti 603 saadet 2-tollistelt videolintidelt ja 796 saadet Betacam 
kassettidelt. Teostati ETV programmidele omasaadete eetrieelset tehnilist kontrolli, eemaldati 
arhiivisaadetelt reklaam- ja sponsorlogosid, lisati puuduvaid algus- ja lõputiitreid, selgitati välja 
tehniliste defektide kõrvaldamise viisid ja kontrolliti sisulehti, vaadati läbi ja registreeriti faile, 
täiendati andmebaasi andmekirjeid ja tehti teisi arhiveerimise ja säilitamisega kaasnevaid töid. 
Oktoobris alustati AK kroonikate digiteerimist, pildi lahtikirjutamist ja andmekirjetega varustamist. 
Aasta lõpuks oli segmenteeritud ja andmetega varustatud 94 kroonikapala. 

Fotoarhiivis skaneeriti, puhastati, kirjeldati ja arhiveeriti 11 998 fotot. Kokku lisandus koos 
digifotodega fotopanka 14 680 faili. Negatiividest kaadreid arhiveeriti 7291. 
Analoogfotodokumente arhiveeriti 185. Kümne fotokogu autoriga sõlmiti varalisi autoriõigusi 
puudutavad lepingud. 

Filmiarhiivis digiteeriti ja restaureeriti 4 täispikka mängufilmi „Need vanad armastuskirjad”, 
„Laanetaguse suvi”, „Külmale maale”, „Ühe suve akvarellid” ja 13 dokumentaalfilmi. Eesti Rahva 
Muuseumi jaoks digiteeriti tulenevalt lepingulistest kohustustest 134 nimetust filmimaterjali. 
Jooksvalt teostati vastavalt saadete vajadusele ümbervõtteid AK kroonikatest ja ringvaadetest 
Nõukogude Eesti. 

Puhastati 170 442 meetrit filmilinti. Korrastati ja valmistati ette digiteerimiseks 326 karpi 
filmimaterjali. Eesti Filmi andmebaasi jaoks otsiti Riigiarhiivi dokumentidest andmeid ja täiendati 
ühtlasi ka majasisest andmebaasi Eesti Telefilmi täispikkade mängufilmide kohta. Olemasolevad 
andmed viidi üle Eesti Filmi Andmebaasi. 

Dokumendiarhiivis komplekteeriti, korrastati ja kanti arhivaalide loetellu 57 toimikut ETV 
2005.a.saadete materjalidega. Alustati 2005.a. lepingute korrastamist. 

Tehti registrid, korrastati, sorteeriti ja pandi karpidesse lihtlitsentsilepingud ja korrastati Eesti 
Raadio töövõtulepingute toimikuid. Teostati otsinguid majasiseselt ja ka väljastpoolt maja 
vastavalt päringutele. 

Arhiiviportaali arhiiv.err.ee arendati ja täiustati. Muuhulgas lisati võimalus otsinguid teostada 
aastakümnete ja saadete kaupa tähestikulises järjekorras. 

Igapäevaselt toimus kõikides arhiivides programmide klienditeenindus, andmebaaside 
täiendamine, arhiivimaterjalide laenutamine, tagastamine, kasutuskoopiate valmistamine, 
teabeteenindus, heli- ja videodokumentide komplekteerimine ja viimine ümbervõtmiseks ja 
restaureerimiseks, autoritele esitajatele teoste koopiate valmistamine, välistellimuste teostamine, 
teabepäringutele vastamine. 

 

 

Tehniline areng ja investeeringud 

2011. aastal jätkati varem valitud suundades investeerimistegevust. Tähelepanu all oli jätkuvalt 16:9 
pildiformaadile üleminek, uudiste failipõhisus, helisalvestuse võimaluste parandamine ning 
loomulikult ka uue maja arendustegevused. 

Tehnoloogia investeeringud 

Olulisima projektina televisiooni poolel tuleb välja tuua uudistetootmise üleminek failipõhiseks. On 
märkimisväärne, et varem olemasolnud meediahaldussüsteemi baasil lõi ERRi oma meeskond 
(Risto Sirts, Epp Ehand, Margus Tamm, Viljar Mee, Madis Seppam, Rait-Roland Veskemaa, Tarmo 
Põldma jpt) töötava failipõhise süsteemi. Tööprotsessi muutusest tingituna tuli paljudel 
uudistetoimetuse töötajatel omandada uued töövõtted, millega saadi samuti hästi hakkama. 

http://arhiiv.err.ee/
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Koosmõjus kõikidele korrespondentidele soetatud uute ja 16:9 pildiformaati võimaldavate 
kaameratega, lülitati kogu toodetav uudispilt septembris uuele formaadile. 

Muude teleinvesteeringute osas tuli aasta keskel teha olulisi muudatusi, kuna suurimaks 
arendustegevuseks kavandatud vana ülekandejaama renoveerimine tuli ebaõnnestunud hanke 
tulemusel tühistada. Pakkumiste hind ei olnud ERRi võimalustele vastav ning 
investeerimistegevustes sai võetud uueks prioriteediks algselt 2012. aastasse kavandatud 1. ja 2. 
telestuudio renoveerimistööde ettevalmistamine. See on tarviline 16:9 pildiformaadile 
üleminekuks ja ülemäära vananenud ja ebatöökindla tehnika väljavahetamiseks. 

Järjest suureneva tarbijaskonnaga portaalide osas tuleb ära märkida üleminek uuele 
multimeediaformaadile (MP4-H264). Uus formaat võimaldab nii otse-eetrit kui järelvaadatavat 
meediat veebis näidata oluliselt parema kvaliteediga, kui seni kasutuses olnud Windows Media 
ning tänu uuele formaadile sai võimalikuks otse- ja järelvaadatavus ka mobiilsetes seadmetes, mis 
väga selgelt eristab ERR-i nii erakanalitest kui ka naaberriikide ringhäälinguorganisatsioonidest. 

Järjest suureneva töömahu ja kõrgete töökindluse nõudmistega IT taristu osas tehti täiendusi 
meediahaldussüsteemi, meediafailide puhverpindade suurendamiseks ning võrgu läbilaskvuse 
parendamiseks. Programmiväljastusse muretseti täiendavad serverid seoses ETV ja ETV2 
failipõhise väljastusmahu suurenemisega. 

Oluliselt mõjutas investeerimistegevust juuli lõpus üleujutuste tõttu toimunud raadiomaja 
keskpinge alajaama plahvatus. Viimase tulemusel katkes raadiosaadete edastamine paariks 
tunniks ning tööplaani tuli võtta uue alajaama ehitamine. Toimunud plahvatus tõi kokkuvõtteks 
kulusid ca 60 000 EUR väärtuses ning ehitustööd said oma lõpu 2012 aasta jaanuaris (osa kulust 
langes ka 2012 aastasse). 

Raadiotehnika poolel oli olulisimaks projektiks Estonia kontserdisaali foonika renoveerimine, mille 
käigus asendati 1997. aastast pärit salvestustehnika puldisüsteemiga Studer Vista 9 ning ühtlasi sai 
ka foonikaruum värske ilme. Raadiomaja I stuudiosse soetati kvaliteetsete salvestuste tarbeks uus 
kontsertklaver Estonia. Investeeringuid tehti ka raadiolevi parandamiseks Tartu linnas ning 
Saaremaal (sh. Sõrves). 

Uue ringhäälingumaja arendus 

Põhitähelepanu oli 2011. aastal uue hoone põhiprojekti staadiumi lõpetamisel. Aasta alguses 
peaprojekteerija poolt üle antud esmane versioon põhiprojektist suunati ekspertiisi, mille käigus 
tuli ilmsiks vajadus täiendada oluliselt kogu projekti. Ekspertiisi käigus kontrolliti ja veenduti, et 
ehitusprojektis ettenähtud materjalid, tooted, seadmed, ehitustehnilised lahendused ja 
projekteeritud tehnoloogiad vastavad lähteülesandele, nõuetele ja eesmärkidele. Ekspertiis sai 
teostatud vastavalt EV Majanduse- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 11.12.2002 määrusele nr 29 
“Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise kord”. Ekspertiis sai teostatud järgnevate ehitusprojekti 
eriosadele: arhitektuur, konstruktsioon, küte, ventilatsioon, jahutus, veevarustus ja kanalisatsioon, 
tugevvool, hoone automaatika, nõrkvool, valvesüsteemid, akustika. Ekspertide, peaprojekteerija 
ning arhitekti koostöös põhjalikult läbitöötatud projekt õnnestus meil vastu võtta 22. detsembril 
2011. Põhiprojekti hilinemine aga viis viivitusse ka ehitusloa menetluse, mis lükkus 2012. aastasse. 

Paralleelselt tööga põhiprojekti kallal, jätkusid läbirääkimised Kaitseministeeriumile kuuluva 
Rahumäe tee 3 kinnistu osaliseks võõrandamiseks, et kindlustada projekti realiseerimiseks vajalik 
parkimislahendus. Võttes aluseks kehtestatud detailplaneeringu, oli eesmärgiks viia läbi 
Kaitseministeeriumile kuuluva Rahumäe tee 3 jagamisel tekkinud maatükkide kruntimine. Seejärel 
võõrandada Kaitseministeeriumilt Eesti Rahvusringhäälingule uue hoone parkimisvajaduste ning 
tulevaste juurdepääsuteede lahendamiseks detailplaneeringuga ette nähtud krundid 
(aastaaruande kinnitamise ajaks on võõrandamistehing ka toimunud - 14.03.12). 
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Uue hoone tehnoloogia osas viidi läbi turuuuring telestuudiote valguslagede tehniliste lahenduste 
ning võimalike maksumuste osas ning samas sai koostatud tehnoloogilise projekti esmane 
ajakava. Kogu tehnoloogilise sisseseade ja lahenduste edasiarendamine on aga äärmiselt tugevas 
seoses ehitustegevuse võimaliku algusajaga, kuivõrd tehnoloogia valdkonna areng toimub suure 
kiirusega, ning sellest johtuvalt toimub töö tehnoloogia projekti kallal rahulikumalt kuni ehituse 
algusaja teadasaamiseni. 

Finantseerimise- ning ehitamise osas jätkati koostööd ja arutelusid Riigi Kinnisvara AS-ga ning 
aasta lõpuks valmis ka esialgne mustand koostöökokkuleppest. Viimase allkirjastamiseks aga oli 
ERR-i poolel veel tarviline selgitada mitmeid asjaolusid nii hoone maksumuse kui hilisema haldus-
hooldusküsimuste osas, mistõttu jäi kokkulepe veel sõlmimata. 

 

 

Eelarve ja selle täitmine 

Võrdluses 2010. aastaga ERR eelarves olulisi muudatusi ei olnud – riigieelarveline toetus 
tegevuskuludeks jäi samale tasemele, kolmandiku võrra kasvasid toetused investeeringuteks. 
Mõnevõrra vähenesid sihtotstarbeliste projektitoetuste ja omatulude mahud (2010 oli suurte 
spordisündmuste aasta). 

Tegelikud majandustulemused valdkondade ja osakondade lõikes on üldjoontes head, suurimaks 
murekohaks kujunes aasta viimastel kuudel tootmisteenistus – seda nii tootmise siseteenuste 
planeeritust väiksema kasutusmahu tõttu programmide poolt kui mõnede planeerimata kuid 
rahaliselt suuremahuliste seadmete remondikulude tõttu. Puudujäägi suhe tootmisteenistuse 
kogukäibesse, mis esmapilgul tundub väga suur, on tegelikult siiski vaid 3,9% - seda tulenevalt 
arvestusmeetodist, kus siseteenuste kulud jaotatakse programmiosakondadele vähendades 
samas tootmisteenituse kulusid. Arvestades siseteenuseid tuluna, oleks tootmisteenistuse tulude 
maht 2,1 mln eurot. Negatiivse tulemiga on ka transporditeenistus - seda aastaks fikseeritud 
sisehindade ja kallinenud kütuse koosmõjus. Probleemsena paistab silma ka EBU (Euroopa 
Ringhäälingute Liit) koostööd ja liikmemakse hõlmav kuluüksus, kus ressursi ülekulu põhjuseks on 
euro suhtes järsult kallinenud šveitsi frank. 

Programmiüksuste eelarveressursi positiivse jäägi arvel on plaanis katta 2012. aastal jätkuvate 
projektide kulutusi. 

Arendusprojektideks riigieelarvest eraldatud vahendeid ei õnnestunud täies ulatuses 2011. aasta 
jooksul sihtotstarbeliselt investeerida, mistõttu on planeeritust väiksemad nii tuludesse kantud 
summad kui ka investeerimisprojektidega seotud kulutused. 
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Eesti Rahvusringhäälingu 2011. a. tekkepõhise eelarve täitmine
eurodes

TULUD 2011 eelarve 2011 tegelik vahe %

Toetus riigieelarvest tegevuskulude katteks 22 452 290 22 452 291 1 0%

Toetus riigieelarvest arendustegevusteks 2 876 024 2 501 506 -374 518 -13%

Sihtotstarbelised toetused ja annetused 1 104 018 1 217 628 113 610 10%

Teenused ja tooted 1 944 038 2 130 133 186 094 10%

Muud tulud 3 835 13 392 9 558 249%

Finantstulud 3 835 9 332 5 497 143%

TULUD KOKKU 28 384 040 28 324 282 -59 759 0%

KULUD

2011 eelarve

s.h. 

omatulude 

ja toetuste 

arvel

2011 tegelik

s.h. 

omatulude 

ja toetuste 

arvel

eelarvelise 

ressursi 

ala/ülekulu

%

Programmid

Programmi üldkulu 1 195 687 65 509 1 176 773 31 713 -14 882 -1%

Programmireserv 3 138 0 -34 117 0 37 256

ETV1 ja tv toimetused 6 804 127 868 988 6 679 379 903 207 158 968 3%

ETV2 saated 992 252 188 041 975 121 190 554 19 645 2%

Vikerraadio 687 728 26 844 690 016 55 679 26 549 4%

Raadio 2 412 019 4 621 422 281 7 430 -7 453 -2%

Klassikaraadio 411 753 12 872 369 561 13 773 43 093 11%

Raadio 4 702 364 57 521 668 285 73 924 50 482 8%

Raadio Tallinn 14 317 0 14 094 0 222 2%

Raadioteater 123 240 3 196 121 584 823 -716 -1%

Uudistetoimetus 2 067 036 10 738 2 029 550 14 685 41 433 2%

Kohalikud stuudiod ja korrespondendid 670 153 8 915 649 193 19 371 31 416 5%

ERR portaalid (internetimeedia) 730 502 221 901 728 840 226 838 6 598 1%

Sporditoimetus 1 200 049 272 208 1 173 208 279 098 33 730 4%

Programmitootmise otsesed kulud kokku 16 014 365 1 741 354 15 663 767 1 817 095 426 339 3%

Tugiüksused

Arhiivid 515 891 12 782 500 024 14 049 17 133 3%

Uuringutekeskus 139 518 0 134 452 0 5 066 4%

Turundus 241 223 0 238 749 297 2 770 1%

Müügiosakond 178 950 262 038 119 202 217 964 15 674 19%

EBU koostöö 188 491 0 214 392 3 052 -22 849 -12%

Fondisalvestused 24 677 0 21 469 0 3 208 13%

Muuseum 24 386 0 29 591 6 640 1 434 6%

Tugiüksused kokku 1 313 135 274 820 1 257 879 242 001 22 437 2%

Tehnika & infrastruktuur

Edastamiskulu 2 278 943 87 112 2 240 151 110 385 62 065 3%

Tehniline keskus TV 181 771 7 669 186 758 14 909 2 253 1%

Raadio tehnika- ja salvestusosakond 480 123 15 339 471 305 27 820 21 299 5%

Teletehnika hooldus- ja remondiosakond 172 792 7 030 168 144 8 800 6 418 4%

Tootmisteenistus 223 693 287 602 455 100 441 503 -77 506

Arendusosakond 307 521 0 288 918 0 18 603 6%

Uue ringhäälingumaja arendus 306 775 0 223 929 0 82 847 27%

IT osakond 304 098 0 292 693 93 11 498 4%

Tehnika üldkulud & arendusprojektid 2 936 873 263 735 2 766 346 361 588 268 381 10%

Transpordiosakond 0 0 33 282 17 764 -15 517

Hooneteenistus 1 570 834 313 167 1 519 870 296 759 34 556 3%

Tehnika- ja infrastruktuuri kulud kokku 8 763 424 981 654 8 646 496 1 279 622 414 896 5%

Üld- ja juhtimiskulud

Nõukogu 99 569 0 88 920 0 10 650 11%

Juhatus 306 478 0 312 817 0 -6 339 -2%

Nõunikud ja nõukoda 97 072 0 89 952 3 7 124 7%

Administratsioon 325 911 0 334 086 1 965 -6 210 -2%

Finantsteenistus 205 004 0 202 883 0 2 120 1%

Koolituskulud 105 550 0 98 264 333 7 620 7%

Üldkulud & reserv 354 471 57 898 270 141 29 467 55 900 19%

Üld- ja juhtimiskulud kokku 1 494 056 57 898 1 397 063 31 769 70 864 5%

KULUD KOKKU 27 584 980 3 055 726 26 965 205 3 370 487 934 536 4%

TULEM 799 060 1 359 076
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Personal 

Eesti Rahvusringhäälingu aasta keskmine töötajate arv oli 627,0 (2010. a 616,0), sh juhid 44,4; 
tippspetsialistid 350,9; keskastme spetsialistid 169,2 ja lihttöötajad 57,4. 

 

 

ERR-i töötajate arv 2011. a struktuuriüksuste lõikes 

 

Koosseisulistele töötajatele arvestatud brutotasud aastas (koos lisatasudega) olid 7 849,6 tuh 
eurot ja puhkusetasud 784,1 tuh eurot. Juhatuse ja nõukogu tasud koos puhkusetasudega olid 
243,3 tuh eurot. Juhatuse liikmete teenistuslepingud näevad ette lepingu lõppemisel hüvitise 
maksmist 4 kuu tasu ulatuses, kui juhatuse liige ei jätka tööd uues juhatuse koosseisus. Hüvitiste 
maksmiseks on moodustatud eraldis 84,1 tuh euro ulatuses. Mittekoosseisulistele kaastöötajatele 
arvestatud töötasude maht oli 1 104,2 tuh eurot ja töötajate õppelaenude kustutamiseks eraldatud 
vahendid 36,8 tuh eurot. Töötasudelt aasta jooksul arvestatud tööandja maksukulude summa oli 
3 420,5 tuh eurot. 
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 

 

Bilanss 

(eurodes) 
   31.12.2011 31.12.2010 Lisa 

VARAD     
Käibevara     
 Raha ja pangakontod 1 860 315 521 177  
 Nõuded ostjate vastu 265 489 238 131 2 

 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja muud 
lühiajalised nõuded 

927 494 388 060 4 

 Varud  954 065 874 045 5 
Käibevara kokku 4 007 363 2 021 413 
   
Põhivara     
 Pikaajalised ettemaksed 131 665 291 067 6 

 Kinnisvarainvesteering 2 166 606 2 205 642 7 

 Materiaalne põhivara 18 813 879 19 510 170 8 

 Immateriaalne põhivara 409 247 277 404 9 
Põhivara kokku 21 521 397 22 284 283 
   
VARAD KOKKU 25 528 760 24 305 696 
 
 
KOHUSTUSED JA NETOVARA   
Lühiajalised kohustused   
 Võlakohustused  702 142 877 452 10 

 Võlad ja ettemaksed 2 699 928 2 576 275 13 

 Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud 653 324 51 538 14 

 Lühiajalised eraldised 116 604 31 560 15 
Lühiajalised kohustused kokku 4 171 998 3 536 825 
   
Pikaajalised kohustused   
 Pikaajalised võlakohustused 1 955 886 2 658 028 10 

 Pikaajalised eraldised 91 054 160 097 15 
Pikaajalised kohustused kokku 2 046 940 2 818 125  
   
KOHUSTUSED KOKKU 6 218 938 6 354 950 
   
Netovara   
 Kapital 4 061 637 4 061 637  
 Eelmiste perioodide tulem 13 889 109 13 455 343  
 Aruandeaasta tulem 1 359 076 433 766  
NETOVARA KOKKU  19 309 822 17 950 746 
   
KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU 25 528 760 24 305 696 
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Tulemiaruanne 

(eurodes) 

 
 2011 2010 Lisa 

Tulud    
Tulud riigieelarvest 24 979 294 24 426 595 16 
Tulud teenuste müügist 2 130 133 2 647 001 17 
Muud tulud 1 205 523 1 293 782 17 
Tulud kokku 28 314 950 28 367 378  
    
Kulud    
Programmi tootmis-, edastus- ja 
arhiveerimiskulud 

23 692 590 24 620 744 18 

Juhtimis- ja halduskulud 3 151 254 3 182 445 19 
Muud kulud 18 074 1 592 20 
Kulud kokku 26 861 918 27 804 781  
    
Tegevustulem 1 453 032 562 597  
    
Finantstulud 9 332 12 334 22 
Finantskulud 103 288 141 165 22 
Aruandeaasta tulem 1 359 076 433 766  

 

 

 

Netovara muutuste aruanne 

(eurodes) 

 
 Kapital Eelmiste 

perioodide 
tulem 

Aruandeaasta 
tulem 

Kokku 

Saldo 31.12.2009 4 061 637 13 288 124 167 219 17 516 980 
Eelmiste perioodide tulem 0 167 219 -167 219 0 
Aruandeaasta tulem 0 0 433 766 433 766 
Saldo 31.12.2010 4 061 637 13 455 343 433 766 17 950 746 
Eelmiste perioodide tulem 0 433 766 -433 766 0 
Aruandeaasta tulem 0 0 1 359 076 1 359 076 
Saldo 31.12.2011 4 061 637 13 889 109 1 359 076 19 309 822 
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Rahavoogude aruanne 

(eurodes) 

   2011  2010 Lisa 

Rahavood majandustegevusest   
 Tegevustulem 1 453 032 562 597  
 Korrigeerimised:    
  Põhivara kulum ja väärtuse langus 2 202 466 2 382 317 7,8,9 

  Kasum (kahjum) põhivara müügist ja 
mahakandmisest 

1 332 -179 651  

  Kasum valuutakursi muutustest 0 -601 22 

  Muud korrigeerimised (swap-i muutus) 2 185 9 443 22 

 Majandustegevusega seotud nõuete ja 
ettemaksete muutus  

-407 390 664 044  

 Varude muutus -80 020 161 870  
 Majandustegevusega seotud kohustuste ja 

ettemaksete muutus  
630 350 -492 268  

 Saadud intressid 7 147 2 891 22 

Kokku rahavood majandustegevusest 3 809 102 3 110 642 
      
Rahavood investeerimistegevusest   
 Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus -1 497 369 -17 54 918 8,9,13 

 Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 10 913 181 204  
Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 486 456 -1 573 714 
      
Rahavood finantseerimistegevusest   
 Laenude tagasimaksed -812 234 -1 056 902 10 

 Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -65 218 -48 314 11 

 Makstud intressid -106 056 -142 214  
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -983 508 -1 247 430 
      
Rahavood kokku 1 339 138 289 498 
      
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 521 177 231 679 
Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 339 138 289 498 
      
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 860 315 521 177 
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RAAMATUPIDAMISE ARUANDE LISAD 

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja 
hindamisalused 

Eesti Rahvusringhäälingu (lühendina ERR) 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on 
koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja koostatud kasutades 
soetusmaksumuse printsiipi välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates 
arvestuspõhimõtetes. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi 
raamatupidamise seaduses, mida täiendab Riigi raamatupidamise üldeeskiri. Riigi 
raamatupidamise üldeeskiri lähtub Eesti heast raamatupidamistavast. 

Tulenevalt Eesti Rahvusringhäälingu põhitegevusest ei sobi EV raamatupidamise seaduse lisades 
toodud tootmis- ja äriettevõtetele mõeldud kasumiaruande skeemid Eesti Rahvusringhäälingu 
majandustegevuse õigeks ja õiglaseks kajastamiseks, ning tuginedes raamatupidamise seaduse 
§18 lõige 4-le, on juhtkond koostanud organisatsiooni tegevusega sobiva tulemiaruande skeemi. 

Muudatus arvestus- ja esitusvaluutas 

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis 
asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on Eesti Rahvusringhäälingu arvestusvaluutaks alates 1. 
jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt. Seisuga 01. jaanuar 
2011 on Eesti Rahvusringhääling teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, 
lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 

2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud 
võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 
krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud 
vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi. 

Raha ja raha ekvivalendid 

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja 
arvelduskontode jääke. 

Nõuded ostjate vastu 

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi 
nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o 
nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). 

Nõudeid ostjate vastu on bilansis hinnatud lähtuvalt summade laekumise tõenäosusest. Seejuures 
hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni 
kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt 
laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse 
ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena. 

Muud nõuded 

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse 
korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul 
võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid 
kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. 

Varud 

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamise või tootmisega seotud 
otsestest ja kaudsetest väljaminekutest, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses, 
sealhulgas otsesed veokulud, mittetagastatavad maksud ning tootmisväljaminekud. 
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Lõpetamata toodang 

ERR-i poolt tootmises oleva müügiks toodetud audiovisuaalse toodangu kulud võetakse arvele 
lõpetamata toodanguna. Toodangu valmimisel kajastatakse tehtud kulud valmistoodanguna. 

Valmistoodang 

Müügiks toodetud audiovisuaalsed tooted (DVD-d, CD-d) kajastatakse bilansireal “Valmistoodang” 
tootmisomahinnas. 

Hankefilmide litsentside varu 

Ostetud hankeprogramm kantakse kuludesse vastavalt litsentsilepingus ette nähtud kordade 
arvule ja litsentsilepingu kehtivusajale: üldjuhul peale esmaesitust 50% ja peale korduse 
eetrisolekut 50%. Litsentsilepingu kehtivusaja ületanud ja eetris olemata hankeprogramm 
kantakse kuludesse. 

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto 
realiseerimismaksumus. 

Neto realiseerimisväärtus leitakse, arvates tavapärases majandustegevuses kasutatavast 
hinnangulisest müügihinnast maha hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote 
müügivalmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks. 

Bilansis on varude kuluks kandmisel kasutatud kaalutud keskmise meetodit, välja arvatud 
hankefilmide litsentside varud (vt põhimõte ülal). 

Lühi- ja pikaajalised ettemaksed ülekandeõiguste eest 

Lühi- ja pikaajaliste ettemaksetena on üldjuhul kajastatud järgnevate perioodide ülekandeõiguste 
ettemaksed. Ülekandeõiguste ettemaksed kantakse kuludesse perioodil mil ülekanne toimub. 

Kinnisvarainvesteeringud 

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ERR hoiab 
renditulu teenimiseks ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering 
võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt 
seonduvaid tehingutasusid. Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuses, 
millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest. 
Hoonete osas, mida kasutatakse nii oma majandustegevuseks kui väljarentimiseks, 
klassifitseeritakse väljarenditule proportsionaalne osa hoone soetusmaksumusest ja 
akumuleeritud kulumist igal bilansipäeval ümber kinnisvarainvesteeringuks. 

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse 
igale kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Juhul kui 
kinnisvarainvesteeringu objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on 
erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi 
varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi 
amortisatsiooninormid. ERR-i kinnisvarainvesteeringutele rakendatav amortisatsioonimäärade 
vahemik on 2-10% aastas. 

Hilisemad kulutused on lisatud kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele juhul, kui on 
tõenäoline, et ERR saab seoses kulutustega tulevikus majanduslikku kasu ning kulutuste 
soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud hilisemad kulutused (näiteks remont, 
hooldus) on kajastatud aruandeperioodi kuludes. Juhul, kui kinnisvarainvesteeringu objektil 
vahetatakse välja mõni komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti 
soetusmaksumusele ning asendatava komponendi jääkmaksumus kantakse bilansist maha. 
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Materiaalne põhivara 

Põhivaraks loetakse ERR-i enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe 
aasta ja maksumusega alates 2 000 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille 
soetusmaksumus on alla 2 000 euro, kantakse vara soetamise hetkel 100% kulusse. Kuludesse 
kantud väheväärtusliku inventari üle, soetusmaksumusega 300 – 1999,99 eurot, peetakse 
arvestust bilansiväliselt. 

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast 
ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja 
–asukohta. Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud 
kulum ja võimalikud vara väärtusest tulenevad allahindlused, välja arvatud maa ja ehitised, mida 
kajastatakse ümberhinnatud väärtuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Tulenevalt 
riigi raamatupidamise üldeeskirja nõuetest ei kapitaliseerita alates 2004. aastast materiaalse 
põhivara soetusmaksumusse mittetagastatavat käibemaksu, vaid kajastatakse see 
aruandeperioodi kuludes. 

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara õiglane väärtus 
(miinus müügikulutused) või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, 
on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele (vaata ka 
arvestuspõhimõtet „Varade väärtuse langus“). 

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud, mis vastavad põhivara 
kriteeriumitele, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Muid hooldus- ja remondikulusid 
kajastatakse kuluna nende toimumise momendil. 

Kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on 
erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi 
varaobjektidena ja määratakse iga komponendi amortisatsiooninorm selle kasuliku eluea alusel. 

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse 
igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsiooni hakatakse 
arvestama põhivara arvelevõtmise kuust. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele 
järgmised: 
 
Ehitised  2–12,5% 
Masinad ja seadmed 10–40% 
Muu inventar ja sisseseade 6,5–20% 

Maad ei amortiseerita. 

Immateriaalne põhivara 

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb 
ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse 
bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud 
väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Tulenevalt riigi raamatupidamise üldeeskirja nõuetest 
ei kapitaliseerita alates 2004. aastast materiaalse põhivara soetusmaksumusse mittetagastatavat 
käibemaksu, vaid kajastatakse perioodi kuludes. 

Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad 
aastas immateriaalsele põhivarale on järgmised: 

Tarkvara 25–30% 
Ostetud litsentsid, kaubamärgid jne. 10–20% 

Asutamis- ja uurimisväljaminekuid ei kapitaliseerita. 
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Määratud elueaga varade puhul hinnatakse vara väärtuse langust, kui on ilmnenud asjaolusid, mis 
viitavad võimalikule väärtuse langusele (vaata ka arvestuspõhimõtet „Varade väärtuse langus“). 

Varade väärtuse langus 

Määramata kasuliku elueaga immateriaalsete põhivarade puhul kontrollitakse kord aastas vara 
väärtuse langust, võrreldes vara bilansilist maksumust kaetava väärtusega. 

Piiramata kasutuseaga materiaalse põhivara (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, 
muuseumieksponaadid, raamatud) ning amortiseeritavate varade puhul hinnatakse vara väärtuse 
võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse 
vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega. 

Väärtuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas, mille võrra vara bilansiline maksumus 
ületab selle kaetava väärtuse. Vara kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha 
lahutatud müügikulutused, või selle kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Vara 
väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse kaetavat väärtust kas üksiku varaobjekti või 
väikseima võimaliku varade grupi kohta, mille jaoks on võimalik rahavoogusid eristada (cash 
generating unit). 

Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna. 

Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansikuupäeval, kas võib olla 
tõenäoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal tõusnud (v.a firmaväärtus, mille allahindlusi ei 
tühistata). Kui väärtuse testi tulemusena selgub, et vara või varade grupi (raha genereeriva 
üksuse) kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, tühistatakse varasem 
allahindlus ja suurendatakse vara bilansilist jääkmaksumust kuni summani, mis oleks kujunenud, 
arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni. Allahindluse tühistamist 
kajastatakse aruandeaasta kasumiaruandes põhivara allahindluse kulu vähendamisena. 

Finantskohustused 

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised 
võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega 
otseselt kaasnevaid kulutusi. 

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul 
alates bilansikuupäevast või ERR-il pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata 
rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu 
jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne 
aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena 
laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud 
tingimuste rikkumise tõttu. 

Tuletisinstrumendid 

ERR kasutab tuletisinstrumentidest intressimäära swap-i katmaks intressimääraga seotud riske. 
Selliseid tuletisinstrumente kajastatakse algselt tema õiglases väärtuses lepingu sõlmimise 
kuupäeval ja hiljem hinnatakse ümber vastavalt instrumendi õiglase väärtuse muutusele. Kui 
õiglane väärtus on positiivne, kajastatakse tuletisinstrument varana, kui aga negatiivne, siis 
kohustusena. 

Tuletisinstrumendi õiglase väärtuse muutusest tekkivad kasumid ja kahjumid kajastatakse 
aruandeperioodi tulemiaruandes perioodi tuluna või kuluna, v.a selliste tuletisinstrumentide 
kasumid ja kahjumid, mis kvalifitseeruvad riskimaandamise eesmärgil soetatud instrumentide 
kajastamise erireegli (hedge accounting) alla. Viimaseid aruandeperioodil ja ka võrdlusperioodil ei 
ole olnud. 
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Intressimäära swap-i õiglase väärtuse määramisel kasutatakse välisekspertide hinnanguid. 

Rendiarvestus 

Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga 
seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kõiki ülejäänud renditehinguid kajastatakse 
kasutusrendina. 

Kapitalirendi tingimustel soetatud vara kajastatakse rentniku bilansis miinimumrendimaksete 
nüüdisväärtuses. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse 
vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal 
ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad 
amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara 
eeldatav kasulik kasutusiga. 

Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed 
kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt 
kuluna. 

Sihtfinantseerimine 

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille 
kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse 
eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud 
tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist 
ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ERR vastab sihtfinantseerimisega seotud 
tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. 

Juhul kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid mõned selle kasutamisega seotud tingimused 
on veel täitmata, kajastatakse saadud vahendid kohustusena. Kui kulutused on tehtud ja 
sihtfinantseerimise maksetaotlus on aktsepteeritud, kuid see on veel laekumata, kajastatakse 
sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena 

Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või 
tingimuslike kohustustena. Ette laekunud tegevuskulude sihtfinantseerimist kajastatakse 
tulevaste perioodide ettemakstud tulude koosseisus real „Ette laekunud tegevuskulude 
sihtfinantseerimine“. 

Sihtfinantseerimist põhivarade soetamiseks kajastavad need avaliku sektori üksused, kelle 
põhieesmärgiks ei ole omanikule kasumi teenimine, toetuse saamise tekkepõhisel momendil 
tuluna (tulenevalt Riigi raamatupidamise üldeeskirjast vastavuses IPSAS 23 (Revenue from Non-
Exchange Transactions (Taxes and Transfers)) põhimõtetega. 

Sihtfinantseerimise põhivarade soetamiseks saamise tekkepõhiseks kuupäevaks loetakse 
maksetaotluses esitatud põhivarade soetamise kuupäeva. Põhivarade sihtfinantseerimise korral 
võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud põhivara bilansis arvele tema soetusmaksumuses. 
Soetatud põhivara amortiseeritakse sarnaselt muule põhivarale tema kasuliku eluea jooksul. 

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine 

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro kuni 31.detsembrini 
2010 Eesti kroon). Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu 
toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid (kuni 31. detsembrini 
2010 Eesti Panga valuutakursid). Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja –kohustused 
(rahas tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse 
bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanga (kuni 31. detsembrini 2010 Eesti Panga) 
valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid 
esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Mitterahalisi välisvaluutas fikseeritud varasid ja 
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kohustusi, mida ei kajastata õiglase väärtuse meetodil (nt ettemaksed, soetusmaksumuse 
meetodil kajastatavad varud, materiaalne ja immateriaalne põhivara), bilansipäeval ümber ei 
hinnata, vaid kajastatakse jätkuvalt tehingupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga (kuni 31. 
detsembrini 2010 Eesti Panga) valuutakursi alusel. 

Tulude arvestus 

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on 
läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu 
teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine 
on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. 

Eraldised ja tingimuslikud kohustused 

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ERR-i 
kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust 
saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt 
fikseeritud. Eraldiste hindamisel lähtutakse juhatuse hinnangust, kogemustest ja vajadusel ka 
sõltumatute ekspertide hinnangutest. Täpsem info avalikustatud lisas 15. 

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda 
kohustusteks, kuid mille realiseerumise tõenäosus on alla 50%, on avalikustatud raamatupidamise 
aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena. 

Bilansipäevajärgsed sündmused 

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad 
asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aruande koostamispäeva, 31.03.2012 vahel, 
kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. 

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid 
mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes 
avalikustatud. 

Rahavoogude aruanne 

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on majandustegevuse 
rahavoogude leidmiseks korrigeeritud tegevustulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute, 
investeerimis- ja finantseerimistehingute mõju ja majandustegevusega seotud käibevarade ning 
lühiajaliste kohustuste saldode muutused. 

Tehingud seotud osapooltega 

Osapooli loetakse seotuks kui üks osapool omab teise osapoole üle kontrolli või olulist mõju. 

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks ERR-i nõukogu ja 
juhatuse liikmeid ning nendega seotud isikuid ja ettevõtteid. 

 

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu 

 31.12.2011 31.12.2010 

Ostjate tasumata arved 277 326 282 317 
Ebatõenäoliselt laekuvad arved -11 837 -44 186 
Kokku nõuded ostjate vastu 265 489 238 131 
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Ebatõenäoliselt laekuvate summade muutus: 
 31.12.2011 31.12.2010 

Ebatõenäoliselt laekuvad summad perioodi alguses -44 186 -19 983 
Ebatõenäoliselt laekuvate summade laekumine 26 130 13 734 
Perioodi jooksul ebatõenäoliseks kantud summad -5 985 -52 328 
Perioodi jooksul lootusetuks kantud summad 12 204 14 391 
Ebatõenäoliselt laekuvad summad perioodi lõpus -11 837 -44 186 

 

Lisa 3 Maksud 

Maksuliik 31.12.2011 31.12.2010 
 Ettemaks ja 

tagasinõue 
Maksuvõlg Ettemaks ja 

tagasinõue 
Maksuvõlg 

     
Maksude ettemaksed ja 
tagasinõuded (lisa 4) 

6 476 0 8 086 0 

Sotsiaalmaks 0 578 960 0 572 347 
Kinnipeetud tulumaks 0 309 777 0 308 997 
Töötuskindlustusmakse 0 66 705 0 67 105 
Kogumispensioni makse 0 23 262 0 16 954 
Käibemaks 0 13 444 0 36 388 
Erijuhtude tulumaks 0 6 623 0 5 504 
Litsentsitasude tulumaks 0 5 651 0 4 116 
Muud maksud 0 89 0 151 
Kokku 6 476 1 004 511 8 086 1 011 562 

Maksuvõlad sisaldavad deklareeritud ja deklareerimata makse. 

 

Lisa 4 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja muud lühiajalised nõuded 

 31.12.2011 31.12.2010 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 783 618 182 049 
Muud lühiajalised nõuded 134 557 193 112 
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 3) 6 476 8 086 
Viitlaekumised 2 843 4 813 
Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja 
muud lühiajalised nõuded 

927 494 388 060 

 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 
 31.12.2011 31.12.2010 

OM2012 London 337 409 0 
Jalgpalli EM2012 266 684 0 
Muud ettemaksed 94 396 77 252 
Saadete tootmine (Eesti lood, Batareja, 
Laululahing) 

40 838 20 401 

Kergejõustik 30 023 5 974 
Talispordialad (laskesuusatamine, iluuisutamine) 14 268 67 827 
Muud spordialad (sõudmine, jalgpall) 0 10 595 
Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud  783 618 182 049 
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Lisa 5 Varud 

 31.12.2011 31.12.2010 

Hankefilmide litsentside varu 829 474 699 021 
Valmistoodang 65 739 65 729 
Ettemaks hankijatele 45 397 96 709 
Tooraine ja materjal 13 455 12 586 
Kokku varud 954 065 874 045 

Valmistoodangu varud hinnati 2010.a. alla kokku 31 405 eurot, allahindluste tühistamised 
puuduvad. 2011.a. valmistoodangu varude allahindlust ei tehtud. 

Seisuga 31.12.2011 on teise osapoole käes vastutaval hoiul realiseerimiseks kaupa kokku 20 222 
(31.12.2010 18 637) euro väärtuses. 

 

Lisa 6 Pikaajalised ettemaksed 

 31.12.2011 31.12.2010 

Jalgpall MM2014 86 383 16 917 
Muud õigustega seotud ettemaksed 33 992 24 405 
Suusatamise MM2013 5 694 3 602 
Jalgpalli Konföderatsiooni karikas 2013 4 167 0 
Suusatamise MM2015 1 429 0 
Jalgpall EM2012 0 133 350 
OM2012 London 0 112 793 
Kokku 131 665 291 067 

Spordiülekannete TV-õiguste pikaajalised kohustused on kajastatud lisas 23. 

 

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud 

 31.12.2011 31.12.2010 

Soetusmaksumus 2 453 363 2 453 363 
sh hoone 1 302 659 1 302 659 
      maa 1 150 704 1 150 704 
   
 2011 2010 
Aruandeperioodi kulum 39 036 39 036 
   
 31.12.2011 31.12.2010 

Akumuleeritud kulum -286 757 -247 721 
Jääkmaksumus 2 166 606 2 205 642 

 
 2011 2010 Lisa 

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu 231 510 237 137 17 
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud 218 210 224 824  
Netotulu kinnisvarainvesteeringute rentimisest 13 300 12 313  

Kinnisvarainvesteeringuteks on ümber klassifitseeritud see osa ERR-ile kuuluvatest kinnistutest, 
mida ERR ei kasuta oma põhitegevuseks, vaid renditulu teenimiseks. Kinnisvarainvesteering 
sisaldab proportsionaalset osa maast, mida ei amortiseerita. 
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Lisa 8 Materiaalne põhivara 

 Maa ja 
ehitised 

Masinad ja 
seadmed 

Muu 
inventar ja 
sisseseade 

Ettemaks 
p/v eest 

Kokku 

      
Soetusmaksumus 31.12.2009 13 922 066 17 868 924 439 026 890 420 33 120 436 
Lõpetamata ehitus 0 0 0 1 124 509 1 124 509 
Soetamine 0 346 899 0 0 346 899 
Müük ja mahakandmine 
soetusmaksumuses 

-5 060 -435 482 -9 807 0 -450 349 

Soetusmaksumus 31.12.2010 13 917 006 17 780 341 429 219 2 014 929 34 141 495 
Lõpetamata ehitus 0 0 0 334 277 334 277 
Ettemaks põhivara eest 0 0 0 7 200 7 200 
Soetamine 0 966 743 26 140 0 992 883 
Müük ja mahakandmine 
soetusmaksumuses 

0 -1 088 742 -5 344 0 -1 094 086 

Soetusmaksumus 31.12.2011 13 917 006 17 658 342 450 015 2 356 406 3 4381 769 

      
Akumuleeritud kulum 31.12.2009 -1 638 361 -10 968 557 -299 454 0 -12 906 372 
Arvestatud kulum -240 867 -1 901 648 -31 234 0 -2 173 749 
Müüdud ja mahakantud põhivara 
kulum 

5 060 433 929 9 807 0 448 796 

Akumuleeritud kulum 31.12.2010 -1 874 168 -12 436 276 -320 881 0 -14 631 325 
Arvestatud kulum -240 867 -1 750 449 -27 090 0 -2 018 406 
Müüdud ja mahakantud põhivara 
kulum 

0 1 076 497 5 344 0 1 081 841 

Akumuleeritud kulum 31.12.2011 -2 115 035 -13 110 228 -342 627 0 -15 567 890 

      
Jääkmaksumus 31.12.2010 12 042 838 5 344 065 108 338 2 014 929 19 510 170 
Jääkmaksumus 31.12.2011 11 801 971 4 548 114 107 388 2 356 406 18 813 879 

 

Informatsioon kapitalirendi tingimustel renditud ja laenude tagatiseks panditud varade kohta on 
toodud lisades 10 ja 11. 

Ettemaksed põhivara eest sisaldavad makseid uue ringhäälinguhoone arhitektuurse ja 
inseneriosade projekteerimistööde eest. 
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Lisa 9 Immateriaalne põhivara 

 Tarkvara 

  
Soetusmaksumus 31.12.2009 1 079 376 

Soetamine 31 195 

Mahakandmine -2 367 

Soetusmaksumus 31.12.2010 1 108 204 

Ettemaks immateriaalse põhivara eest 231 783 

Soetamine 45 084 

Soetusmaksumus 31.12.2011 1 385 071 

  
Akumuleeritud kulum 31.12.2009 -663 635 

Arvestatud kulum -169 532 

Mahakantud immateriaalse põhivara kulum 2 367 

Akumuleeritud kulum 31.12.2010 -830 800 

Arvestatud kulum -145 024 

Akumuleeritud kulum 31.12.2011 -975 824 

  
Jääkväärtus 31.12.2010 277 404 
Jääkväärtus 31.12.2011 409 247 

 

Lisa 10 Pikaajalised võlakohustused ja panditud varad 

 Laenu saldo sh. 
pikaajaline 

osa 

sh. 
lühiajaline 

osa 

Makse-
tähtaeg 

Intressimäär Lisa 

31.12.2011       
Liisingkohustused  110 332 45 114 65 218 2013 3,99% 11 
Pikaajaline laen * 2 547 696 1 910 772 636 924 2015 2,75%, 3,24%   
KOKKU 2 658 028 1 955 886 702 142    
       
31.12.2010       
Liisingkohustused 175 550 110 332 65 218 2013 3,85% 11 
Pikaajaline laen 3 359 930 2 547 696 812 234 2015 3,53%, 4,13%   
KOKKU 3 535 480 2 658 028 877 452    

 

Pikaajaliste kohustuste alusvaluuta on euro. 

*laenusumma 2 547 696 eurot (2010. a 3 184 620 eurot) on tagatud hüpoteegiga 2 556 466 eurot 
kinnistule Gonsiori 27/Faehlmanni 10 summas 2 556 466 eurot, bilansiline jääkmaksumus 2 610 220 
eurot seisuga 31.12.2011, laenuandja SEB Pank AS. 

 

Lisa 11 Kapitalirent 

Eesti Rahvusringhääling rendib kapitalirendi tingimustel televisioonitehnikat (masinad ja 
seadmed) 
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 31.12.2011 31.12.2010  
Soetusmaksumus 189 401 189 401  
    
 2011 2010  
Aruandeperioodi kulum  36 894 12 298  
    
 31.12.2011 31.12.2010  
Jääkväärtus 140 209 177 103  
    
 31.12.2011 31.12.2010 Lisa 

Kapitalirendi võlgnevus 110 332 175 550 10 
  sh. maksetähtajaga kuni 1 aasta 
       1-5 aastat 

65 218 
45 114 

65 218 
110 332 

 

    
 2011. a. 2010. a.  
Keskmine intressimäär 3,85% 3,8 – 5,8%  
Aruandeperioodi maksed 65 218 48 314  
Aruandeperioodi intressikulu 1 790 822  
Alusvaluuta euro euro  

 

Lisa 12 Kasutusrent 

ERR-s renditakse kasutusrendi tingimustel autosid ja ruume. 2011. a autode rendikulu oli kokku 
86 293 (2010. a 75 084) eurot ja ruumide rendikulu oli kokku 46 227 (2010. a 41 881) eurot. 

Järgmiste perioodide rendi kulu mittekatkestatavatest kasutusrendilepingutest 
 31.12.2011 31.12.2010 

Kuni 1 aasta 94 053 54 388 
1-5 aastat 92 893 33 468 
Kokku tulevaste perioodide rendimaksed 186 946 87 856 

 

Järgmiste perioodide rendi tulu mittekatkestatavatest kasutusrendilepingutest 
 31.12.2011 31.12.2010 

Kuni 1 aasta (lisa 7) 38 924 37 267 

 

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed 

 31.12.2011 31.12.2010 Lisa 

Maksuvõlad  1 004 511 1 011 562 3 
Võlad töövõtjatele  764 231 807 585  
Võlad hankijatele 
   sh võlg põhivara eest 

915 484 
124 327 

733 835 
10 468 

 

Muud võlad 15 702 21 108  
Tuletisinstrumendid 0 2 185 22 
Kokku võlad ja ettemaksed 2 699 928 2 576 275  
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Lisa 14 Tulevaste perioodide ettemakstud tulud 

 31.12.2011 31.12.2010 

Ette laekunud põhivara sihtfinantseerimine 400 118 0 
Ette laekunud tegevuskulude sihtfinantseerimine 240 299 39 460 
Muud ette laekunud tulevaste perioodide tulud 12 907 12 078 
Kokku tulevaste perioodide ettemakstud tulud 653 324 51 538 

 

Lisa 15 Eraldised 

 31.12.2011 31.12.2010 

 lühiajaline pikaajaline lühiajaline pikaajaline 

Pensionäride hüvitiste eraldis 26 277 91 054 23 891 82 785 
Kohtuvaidluste eraldis 6 174 0 7 669 0 
Juhatuse liikmete hüvitised 84 153 0 0 77 312 
Kokku eraldised 116 604 91 054 31 560 160 097 

 

ERR ja organisatsioonis tegutsevad kolm ametiliitu leppisid 2009. a kokku kollektiivlepingute 
muudatustes, mille kohaselt ERR-ist pensionile minevad üle 20 a tööstaažiga töötajad saavad 
lahkumishüvitise, mille suurus on võrdne ERR-i poolteistkordse keskmise kuutasuga. Vastavalt 
korrigeeriti ka lahkumishüvitiste eraldist. Pensionäride hüvitiste eraldis moodustatakse töötaja 
pensionilemineku õiguse tekkimise kuupäevale eelneva kolme aasta jooksul. Eelduseks on võetud 
pensionilemineku realiseerumine võrdsetes osades viie aasta jooksul ning vastavalt on kohustus 
jagatud lühiajaliseks ja pikaajaliseks. Eraldise pikaajaline osa on diskonteeritud määraga 6%. 
Eraldise suuruse aluseks olevad hinnangud vaatab juhatus üle igal bilansipäeval ning vajadusel 
tehakse vastavad korrigeerimised. 

Juhatuse liikmete hüvitiste võimaliku realiseerumise tähtaeg on 31.05.2012. 

 

Lisa 16 Tulud riigieelarvest 

 2011 2010 

Toetus tegevuskuludeks 22 452 291 22 452 291 
Sihtfinantseerimine põhivara soetusteks 2 475 906 1 917 349 
Sihtfinantseerimine õppelaenude katteks 51 097 56 955 
Kokku 24 979 294 24 426 595 

 

Lisa 17 Tulud teenuste müügist ning muud tulud 

Teenuste müügitulud jagunevad  
Tulud geograafiliste piirkondade lõikes 2011 2010 
Eesti Vabariik 1 830 158 2 036 742 
Välisriigid 299 975 610 259 
Kokku 2 130 133 2 647 001 
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Tulud tegevusalade lõikes 2011 2010 
Koostööprojektid 907 951 1 403 930 
Tootmisteenus 611 393 585 553 
ERR toodangu ja arhiivimaterjali müük 248 531 223 087 
Hoone üüritulu (lisa 7) 231 510 237 137 
Muud teenused  130 748 197 294 
Kokku 2 130 133 2 647 001 

 

Muude tulude jagunemine 
 2011 2010 
Projektikulude sihtfinantseerimine 887 426 1 105 485 
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 304 706 48 574 
Tulud põhivara müügist 10 913 115 324 
Muud tulud 2 478 17 186 
Valuuta kursivahed 0 7 213 
Kokku 1 205 523 1 293 782 

 

Projektikulude sihtfinantseerimine finantseerijate lõikes 
Finantseerija 2011 2010 
Kultuuriministeerium 337 675 218 824 
Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed 84 893 87 571 
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus 56 883 4 326 
SA Tallinn 2011 56 346 20 771 
Eesti Kirikute Nõukogu 48 605 44 073 
Rahvusvahelised Kergejõustikuüritused SA 46 752 0 
SA Archimedes 43 044 82 104 
MTÜ Eesti Suusaliit 31 961 31 887 
SA Keskkonnainvesteeringute keskus 31 956 35 682 
Eesti Kergejõustikuliit 22 649 17 576 
Haridus- ja Teadusministeerium 20 931 12 910 
SA Teaduskeskus AHHAA 20 089 18 656 
Sotsiaalministeerium 15 979 0 
MTÜ Eesti Korvpalliliit 15 978 6 391 
Eesti Töötukassa 14 148 0 
Viimsi Vallavalitsus 7 896 51 025 
Narva Linnavalitsus 6 391 6 391 
Eesti Kultuurkapital 4 820 40 759 
Eesti Olümpiakomitee 3 200 146 074 
Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis 3 132 0 
Eesti Tennise Liit MTÜ 3 000 0 
Eesti Kirjanduse Selts 2 975 11 170 
Prantsuse Instituut Eestis 2 000 0 
Tiigrihüppe SA 1 920 0 
Kaitseministeerium 1 739 9 970 
Pärnu RVA Ühing 1 630 0 
Eesti Filmi Andmebaas MTÜ 834 0 
MTÜ Eesti Jalgpalli Liit 0 135 408 
Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon 0 50 000 
Teabe Instituut OÜ 0 22 853 
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Rahandusministeerium 0 22 369 
Eesti Ajalehed SA 0 19 174 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 0 6 391 
Prantsuse Kultuurikeskus 0 1 500 
KPMS & Partnerid OÜ 0 1 278 
EELK Kirikupäeva ja Laulupeo SA 0 352 
Kokku 887 426 1 105 485 

 

Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 
Finantseerija 2011 2010 
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus 279 106 23 010 
Kultuuriministeerium 25 600 25 564 
Kokku 304 706 48 574 

Riigi Infosüsteemide Ameti poolt rahastatud projektide „Audiovisuaalse kultuuripärandi ja teabe 
digihoidla I etapi väljatöötamine ning sellele ID kaardi põhise avaliku ligipääsu loomine” ja „Eesti 
Rahvusringhäälingu ühtse veebikeskkonna loomine ning riigi infosüsteemiga ühildamine” raames 
soetatud ja loodud riistvara peab olema kasutuses 5 aastat ja tarkvara tasuta jagamiseks avalikus 
sektoris tähtajatult. 

Viimsi Vallavalitsuse poolt rahastatud projekti „Sadam otsib meremeest” („Friendly Island Routes 
AI2”) loodud saateid ja DVD-sid ei tohi müüa, need on Euroopa Liidu piires vabalt jagamiseks või 
vahetamiseks teiste avalik-õiguslike telekanalitega. 

Aruandeperioodil tagastati sihtfinantseerimistoetust 289,58 (2010 16,30) eurot. 

 

Lisa 18 Programmi tootmis-, edastus- ja arhiveerimiskulud 

Kululiik 2011 2010 
Tööjõukulu sh mittekoosseisuline 11 676 086 11 458 168 
Programmi levitamiskulu 2 178 190 2 842 263 
Hankekulu 1 925 058 2 311 643 
Põhivahendite amortisatsioon 1 9164 89 2 085 009 
Mittetagastatav käibemaks 1 581 745 1 410 937 
Autoritasud 1 4645 35 1 516 266 
Muude teenuste kulu 949 941 926 334 
Tootmis-tehniline kulu 651 496 655 877 
Lähetuskulu 288 085 382 702 
Transpordikulu 274 053 261 564 
Lavastuskulu 227 954 153 190 
Informatsiooni ost 130 615 126 078 
Ruumide üüri- ja turvateenuse kulu 127 545 157 763 
Turundus- ja reklaamikulu 122 051 145 512 
Sidekulu 105 539 108 264 
Salvestuskulu 73 208 79 174 
Kokku 23 692 590 24 620 744 
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Lisa 19 Juhtimis- ja halduskulud 

Kululiik 2011 2010 
Tööjõukulu sh mittekoosseisuline 1 762 274 1 777 081 
Kommunaalteenused ning hoone remont 596 756 595 319 
Muu halduskulu 506 246 512 736 
Põhivahendite amortisatsioon 285 978 297 309 
Kokku 3 151 254 3 182 445 

Juhtimis- ja halduskulud sisaldavad uue ringhäälingumaja arendusega seotud kulusid summas 224 
tuhat eurot (2010. 358 tuhat eurot). 

 

Lisa 20 Muud kulud 

 2011 2010 

Kahjum põhivara likvideerimisest (jääkväärtus) 12 245 1 553 
Valuuta kursivahed 5 736 0 
Kahjutasud ja viivised 93 39 
Kokku 18 074 1 592 

 

Lisa 21 Koosseisulised töötajad 

 2011 2010 

Palgakulu 8 805 498 8 396 534 
Sotsiaal- ja töötuskindlustus 3 029 091 2 884 246 
Kokku 11 834 589 11 280 780 

Keskmine töötajate arv 627 616 

 

Lisa 22 Finantstulud ja –kulud 

Finantstulud 
 2011 2010 

Intressid 7 147 2 891 
swap-i õiglase väärtuse muutus 2 185 9 443 
Kokku 9 332 12 334 

 

Finantskulud 
 2011 2010 

Intressid laenudelt 103 288 140 372 
Valuutakursi kasumid ja kahjumid 0 601 
Muu laenuga seotud kulu 0 192 
Kokku 103 288 141 165 

 

Lisa 23 Bilansivälised varad ja siduvad tulevikukohustused ja tingimuslikud kohustused 

 Bilansiväliselt on arvele võetud väheväärtuslikku vara (soetusmaksumusega alla 2000 euro) 
seisuga 31.12.2011 kokku soetusmaksumuses 1 912 060 eurot (seisuga 31.12.2010 2 604 795 eurot), 
mida inventeeritakse koos aastainventuuriga. 
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 ERR-il on spordiülekannete TV-õiguste ostmisega seotud pikaajalisi kohustusi järgmiselt: 
 31.12.2011 31.12.2010 

Jalgpall MM2014 311 225 312 325 
Muude spordiülekannete õigused 121 124 114 941 
Suusatamise MM2013 21 605 4 890 
Jalgpall EM2012 0 60 000 
OM2012 London 0 18 000 
Kokku 453 954 510 156 

Spordiülekannete TV-õiguste pikaajaliste kohustuste ettemaksed on kajastatud lisas 6. 

 Maksuhalduril on õigus kontrollida ERR-i maksuarvestust kuni 6 aasta jooksul 
maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav 
maksusumma, intressid ning trahvi. 

 

Lisa 24 Tehingud seotud osapooltega 

Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liikmetele arvestati aruandeaastal tasu koos sotsiaalmaksuga 
250 995 eurot (2010. a tasu 252 457 eurot). 

Rahvusringhäälingu nõukogu liikmetele arvestati tasu koos sotsiaalmaksuga 72 548 eurot (2010. a. 
Rahvusringhäälingu nõukogu tasu 81 568 eurot). 

Juhatuse liikmete teenistuslepingud näevad ette lepingu lõppemisel lahkumishüvitise maksmist 4 
kuu tasu ulatuses kui juhatuse liige ei jätka tööd uues juhatuse koosseisus. Lahkumishüvitistele on 
moodustatud eraldis (vt lisa 15). 

Muid tehinguid seotud osapooltega on aruandeperioodil tehtud summas 59 027 eurot (2010. a 
40 855 eurot), millest seisuga 31.12.2011 (31.12.2010) nõudeid ja kohustusi ei ole. Need tehingud on 
toimunud tavapärastel turutingimustel. Seotud osapooltena on arvestatud juhatuse ja nõukogu 
liikmeid, nende pereliikmeid ning juriidilisi isikuid, kelle juhtorganitesse või omanikeringi 
eelpoolnimetatud füüsilised isikud kuuluvad. Seotud osapoolte vastu puuduvad 2011. a. ja 2010. a. 
nõuete allahindlused. 

 

Lisa 25 Tegevuse jätkuvus 

Seisuga 31. detsember 2011 ületasid ERRi lühiajalised kohustused käibevara 164 635 euro võrra. 
ERR-i raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes organisatsiooni tegevuse 
jätkumisest, sest juhtkonna hinnangul ei tekita negatiivne käibekapital seisuga 31. detsember 2011 
organisatsioonile majandusraskusi. ERR finantseerimine riigieelarvest toimub stabiilselt ja 
igakuiselt vastavalt Kultuuriministeeriumiga sõlmitud riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingule 
ning lühiajaliste kohustuste täitmine tähtaegselt ei tekita probleeme. Järgneva perioodi 
lepingujärgset riigieelarvelise finantseerimise summat ei kajastata aruandeperioodi lõpu seisuga 
nõudena käibekapitali koosseisus. Sarnane käibekapitali struktuur on ERR-l püsinud läbi aastate. 
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 
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RAHVUSRINGHÄÄLINGU JUHATUSE ALLKIRJAD 

Eesti Rahvusringhäälingu juhatus on koostanud käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb 
raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. 

 

 

Margus Allikmaa 

Juhatuse esimees  ..............................................................................................  

 

 

Hanno Tomberg 

Juhatuse liige  ..............................................................................................  

 

 

Tiina Kaalep 

Juhatuse liige  ..............................................................................................  

 

 

Jaak Raie 

Juhatuse liige  ..............................................................................................  

 

 

Joel Sarv 

Juhatuse liige  ..............................................................................................  

 

 

Tallinn, 2. aprill 2012 
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AUDITIKOMITEE HINNANG 

Eesti Rahvusringhäälingu 2011. a. majandusaasta aruandele 

 

2011 majandusaasta kestel tegutses auditikomitee lähtudes kehtivast töökorrast ning selle alusel 
väljatöötatud ja nõukogu poolt kinnitatud tööplaanist. Meie tegevusele ei ole seatud mingeid 
piiranguid ja meile on tehtud kättesaadavaks palutud informatsioon. Töö tulemusena kujunenud 
seisukohtadest ja nendega seotud ettepanekutest oleme jooksvalt andnud teada ERR juhatuse 
esindajatele. 

2011. majandusaasta kohta oleme kujundanud oma hinnangud järgmiste tegevuste suhtes: 

• rahandusinformatsiooni töötlemine; 
• riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusus; 
• raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli protsess; 
• audiitorettevõtja ja seaduse alusel audiitorühingut esindava vandeaudiitori sõltumatus 

ja tegevuse vastavust teistele seaduse nõuetele. 

 

Auditikomitee, kui kindlustloova ahela ja järelevalve eest vastutaja, ning arvestades meie tööle 
2011 majandusaastal seatud piiranguid* leiab, et ERR tegevuses ei esine selliseid puuduseid, millest 
juhtkond ei oleks teadlik ja/või mis võiksid avaldada materiaalset mõju 2011. majandusaasta 
aruandele. Meie hinnangul on aastaaruande kinnitamine ERR nõukogu poolt võimalik. 

 

* - Auditikomitee ei ole, oma lühikese tegevusperioodi tõttu, saanud veel osaleda kõikide vajalike tegevuste juures, 
mis on vajalikud audiitorettevõtja ja tema tegevuse sõltumatuse üle järelevalve teostamisel (audiitorettevõtja valik on 
toimunud enne auditikomitee moodustamist). ERR juhatusega koostöös oleme ette valmistamas vajalikke tegevusi 
kogu ulatuse nõuetekohaseks katmiseks. 

 

 

 

 

 

Rain Tamm     Igor Gräzin    Heikko Mäe 

auditikomitee esimees  auditikomitee liige   auditikomitee liige 
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RAHVUSRINGHÄÄLINGU NÕUKOGU ALLKIRJAD 

Eesti Rahvusringhäälingu 2011. a. majandusaasta aruandele 

 

Kiidame heaks Eesti Rahvusringhäälingu 2011. a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 
juhatuse poolt 30. märtsil 2012 ning auditeeritud AS PricewaterhouseCoopers poolt. 

 

Hagi Šein 
nõukogu esimees 

Priit Sibul 
nõukogu liige 

Jaak Allik 
nõukogu liige 

Rain Tamm 
nõukogu liige 

Igor Gräzin 
nõukogu liige 

Ela Tomson 
nõukogu liige 

Andres Jõesaar 
nõukogu liige 

Priit Toobal 
nõukogu liige 

 

 


