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TEGEVUSARUANNE 

Sissejuhatus 

Juhatuse hinnangul oli 2012. aasta Eesti Rahvusringhäälingule ühelt poolt väga töine ja suuri 
väljakutseid pakkuv, teisalt ka väga edukas, aasta. Üle mitme aasta tõusis ETV taas vaadatuima 
telekanali positsioonile. Viimati oli ETV vaadatavuselt esikohal 1999. aastal. ETV2 jätkas oma 
edulugu väikeste kanalite arvestuses, olles teist aastat järjest vaadatuim nö digitaalajastu 
eestikeelne telekanal. Kahe kanali peale kokku koguti uusi vaatajaid enam kui ükski teine Eesti 
tegutsev ringhäälinguorganisatsioon. Kõik eestikeelsed raadioprogrammid säilitasid oma 
traditsioonilised kohad raadiomaastikul, aga kui võtta arvesse ka interneti- ja mobiiliplatvormidel 
jõudsalt arenev otse- ja järelkuulamine, võib väita, et kõigi raadioprogrammide jälgitavus on 
tõusuteel. 

Avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide tegevuse üheks olulisemaks tegevusnäitajaks 
peetakse usaldusväärsust. Turu-uuringute AS-i andmetel usaldas ERRi 2011. aastal 77% eesti 
elanikest ja 2012.a. detsembris läbi viidud küsitlus andis tulemuseks 79%. Seejuures „täielikult 
usaldan“ vastusevariandi osakaal kasvas 17%-lt 20%-le. 

2012. aastal jätkasime kõigi varem alustatud tegevusvaldkondadega, põhimõttelisi muutusi ei 
toimunud programmide struktuuris ega meediatoodete ajalises või arvulises mahus. Aasta jooksul 
lisandus programmidesse arvukalt uusi saateid ja enam-vähem samas mahus lõpetati vanu. Pisut 
kasvas kultuuriteemaliste saadete maht. 

2012. aasta oli spordi suursündmuste aasta. Londoni olümpiamängud, jalgpalli EM, kergejõustiku 
EM, suusatamise MK etapp Otepääl jne. Võib öelda, et sport pani ebaproportsionaalselt suure 
koormuse ERR-i 2012. aasta eelarvele. Säästmaks teiste valdkondade eelarveid, püüdsime jätkuvalt 
kaasata spordialaliite, et tuua need suurvõistlused Eesti publikuni spordialaliitude toetusel. Samas 
olid uued lepingud õiguste müüjatega (IOC, EBU, UEFA jne) sellised, et need ei võimalda Eesti 
Olümpiakomiteel või mõnel kohalikul alaliidul esitada oma sponsorite reklaame või sponsorteavet 
ERR-i kanalites. See omakorda vähendas järsult spordialaliitude huvi toetada ülekandeid ja 
sellevõrra enam tuli vahendeid leida ERR-i oma eelarve seest. See õnnestus. 

Erandina võrreldes teiste programmide eelarvetega kasvas 2012. aastal ERR-i portaalide eelarve, 
mis tähendas seda, et suurimad arengud toimusid just interneti ja mobiiltelefonide platvormidel 
pakutavate teenuste sisu ja kvaliteedi osas. Arengu üheks peasuunaks oli ettevalmistus kõigi 
Rahvusringhäälingu sisuportaalide viimiseks uuele, ühisele tehnilisele platvormile, mis omakorda 
võimaldanuks arendada pakutava sisulist kvaliteeti. Seda eesmärki ei õnnestunud täita, kuna 
riigihankega tööde teostajaks valitud IT firma Helmes AS ei täitnud lepinguga võetud kohustusi 
ning aasta lõpus tuli nendega leping lõpetada. Samas ei seganud Helmes AS-iga toimunu 
portaalide sisulist arengut. Aastat kokku võttes võime tõdeda, et ERR-i poolt võrguportaalidesse 
loodud sisust on saanud võrdväärne partner traditsioonilistele raadio- ja teleprogrammidele. 

Aasta oli rikas mitmete oluliste tehniliste ja organisatsiooniliste arengute poolest. Olulisematena 
tuleb mainida omatoodetud telesaadete puhul lõpliku üleminekut 16:9 pildiformaadile, raadiomaja 
elektritoite täielikku ümberlülitamist uuele alajaamale ning reservtoite lahendusele, 
mobiiltelefonide enamlevinud platvormidele uute ja väga mugavate aplikatsioonide loomist, aga 
kindlalt ka seda, et tele-raadio uue ühise hoone ehitust Tuisu tänavale ei tule, projekt suleti ja selle 
asemel võeti kurss olemasolevate kesklinna kinnistute rekonstrueerimisele ning arendamisele. 

Oluline edasiminek toimus ka paberivaba dokumendihalduse suunal – kõiki arveid töödeldakse ja 
salvestatakse alates 2012. aasta algusest elektrooniliselt. 

Eetrisse jõudsid mitmed uued saatesarjad ja olulise tähendusega üksiksaated või –ülekanded, aga 
„koju“ tagasi jõudis ka vahepeal Kanal 2 eetris jooksnud sari „Pehmed ja karvased“. Olulisemate 
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uute sarjadena tuleb mainida Vikerraadios tänapäevasest keelekasutusest rääkivat sarja 
„Keelesäuts“, Raadio 2 ühiskonnakriitilist luulesaadet „Kuri karjas“, Raadio 4 interaktiivset 
nõuandesaadet „Nõudepeatus“, ETV2-s lastele suunatud loodussaadete sarja „Tule õue“, ETV-s 
kirjandussaadet „Kirjandusministeerium“ ning kogupere saadet „Perepidu“. Oluliseks 
õnnestumiseks tuleb lugeda ka ETV eetrisse jõudnud dopinguteemalist viieosalist põnevussarja 
„Alpimaja“ 

Kuna 2012. aasta oli pühendatud eesti filmi sajandale sünniaastapäevale, olid mitmed 
rahvusringhäälingu saated ja sarjad pühendatud selle tähtpäeva tähistamisele. ETV eetrisse jõudis 
kodumaiste mängufilmide saamislugudest jutustav sari „Kaadris“, ETV ekraanigraafika kasutas 
lühikatkendeid kodumaistest filmidest, Raadio 4 pühendas Eesti filmi juubelile sarja „Juubeli 
seanss“, ERR-i muuseum korraldas Pärnu muuseumis näituse „Tähelepanu kaamera“ ning olulise 
panuse andis ERR ka Tartus toimunud Eesti filmi sajandipeo korraldusse. 

Aasta oli edukas organisatsioonile tervikuna, aga avaliku tunnustuse osaliseks said ka mitmed 
töötajad oma tubli töö eest ERR-is või siis ka saated ja saatesarjad, mis on sündinud ERR-i 
algatusel. Mõned näited: Eesti Kooriühing tunnustas Klassikaraadio tegemisi koostööpreemiaga, 
Eesti Kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapital määras ETV2 peatoimetajale Marje 
Jurtšenkole oma missioonipreemia ning spordi sihtkapital määras oma aastapreemia Tarmo 
Tiislerile; Vabariigi presidendi teenetemärgid pälvisid Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Teder ning 
Narva stuudio toimetaja Jüri Nikolajev, meediakontserni Bonnier ja ajalehe Äripäev uuriva 
ajakirjanduse aastapreemiaga pärjati Mihkel Kärmas ja Rasmus Kagge, Kultuuriministeeriumi 
lõimumisauhinna pälvisid Raadio 4 toimetajad Ilja Sundelevitš ja Igor Kotjuh, ERR-i 
mobiilirakendused valiti Eesti parimaks m-teenuseks, Kaja Kärner pälvis Eesti naistoimetajate 
ühenduse Hea Sõnumi auhinna; ETV saade „Rakett 69“ ja Vikerraadio saade „Eesti lugu“ said 
Haridus- ja teadusministeeriumi, Eesti Teaduste Akadeemia ning Eesti Teadusagentuuri ühised 
teaduse populariseerimise preemiad ja lisaks sellele kuulutati „Rakett 69“ Euroopa ringhäälingute 
aastakonverentsil Euroopa parimaks haridussaateks. Aastale pani ilusa punkti see, kui Eesti 
Ringhäälingute Liidu Kuldmikrofoni auhinna sai spordireporter Lembitu Kuuse. 

Seoses tähtaegade saabumisega ja ka töökorralduse muutusega toimusid aasta jooksul muutused 
nõukogu, juhatuse ja ühiskondliku nõukogu koosseisudes. 10. aprillil kinnitas nõukogu ERR-i 
juhatuse esimehe ametikohale teiseks ametiajaks Margus Allikmaa, 15. mail valiti nõukogu uueks 
esimeheks Agu Uudelepp (senine esimees Hagi Šein nõukogus ei jätkanud) ning ekspertidena 
asusid lisaks Uudelepale nõukogusse ka Ajakirjade Kirjastuse juht Mart Luik ja Vanemuise teatri 
juht Paavo Nõgene, eksperdina jätkas veel investeerimispankur Rain Tamm. Nõukogust lahkusid 
lisaks Šeinile veel Ela Tomson ja Andres Jõesaar. Aasta viimastel päevadel palus Paavo Nõgene 
ennast nõukogust taandada seoses siirdumisega Kultuuriministeeriumi kantsleriks ja tema asemel 
sai nõukogu liikmeks Krista Aru. Juhatuse liikmetena kinnitati teiseks ametiajaks Hanno Tomberg, 
Jaak Raie ja Joel Sarv. Novembris, seoses tele-raadio uue maja projekti peatamisega, kutsuti 
juhatusest tagasi Jaak Raie ning juhatus jätkas kolmeliikmelisena. Septembris kinnitas nõukogu 
ERR-ile uue ühiskondliku nõukoja koosseisu. Uuteks liikmeteks on Vahur Kraft, Hagi Šein, Vitali 
Belobrovtsev, Maria Alajõe, Kadri Tali, Jüri Võigemast, Priit Põldoja, Erich Teigamägi, Urmo Kübar, 
Ülle Madise, Daniel Vaarik ja Kristi Vinter ning vanast koosseisust jätkavad Marju Lauristin, Toomas 
Kivimägi ning Linnar Viik. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et 2012. aasta eelarve ja selle põhjal kavandatud tegevused tagasid 
jätkuvalt selle, et Rahvusringhäälingu poolt pakutavad saated ja teised meediateenused mõjutasid 
ühiskonda – kujundades hoiakuid ja sõnastades väärtusi; kaitsesid ja edendasid demokraatiat – 
juhtides avalikku arutelu ja vahendades operatiivselt, tasakaalustatult ning kontrollitult 
informatsiooni ning uudiseid; edendasid kauneid kunste ja vahendasid parimat osa kultuurist – 
väärtustades kõrgkultuuri ja rõhutades rahvakultuuri unikaalsust.  
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Programmid ja nende mõjuväli 

Programmid ja toimetused 

ETV 

ETV tõusis 2012. aastal Eesti vaadatuimaks teleprogrammiks. TNS Emori telemõõdikuuringu 
andmetel kulutasid üle 4-aastased Eesti elanikud ETV programmile 16,1% oma telerivaatamise ajast 
(2011 – 14,8%). Samuti oli ETV ainuke nn suurtest kanalitest, mis oma turuosa 2012. aastal kasvatas. 
Vaatajahuvi tagas ühtlane ajakirjanduslik programm, usaldusväärsed uudistesaated ning edukad 
suurprojektid (sh spordiülekanded). 

2012. aastal tähistas Eesti avalikkus Eesti filmi 100-ndat sünnipäeva, milleks ETV oli teinud 
ettevalmistusi juba mitme aasta vältel. Aasta jooksul läks eetrisse Eesti mängufilmide paremik 
koos filmide sünnilugu ja tegijaid tutvustavate sissejuhatavate saadetega, millest kogunes 
unikaalne kultuurilooline materjal. Filmiteemale olid pühendatud püsirubriigid saadetes OP! ja 
Terevisioon. 30. aprillil Tartus Ahhaa keskuses toimunud Eesti Filmi Galalt tegi ETV otseülekande. 
Filmiaasta olulisust rõhutas ka Eesti filmi kullafondist inspireeritud ekraanigraafika. Valmis 
järjekordne 12-osaline dokumentaalfilmide tsükkel Eesti lood, mille rahastamises osalesid vastavalt 
koostööleppele lisaks ERR-ile ka Eesti Filmi Sihtasutus ja Kultuurkapital. 

Eesti kultuurimaastikul toimuvat kajastasid iganädalased kultuurimagasinid OP! ja MI. Vaatajate 
eriliselt sooja vastuvõtu pälvis sügishooajal alustanud uus kultuurisaade Kirjandusministeerium, 
mille saatejuht on Mart Juur. ETV vahendusel said vaatajad osa 2012. aasta olulisematest 
kultuurisündmustest nagu rahvusvaheline teatri- ja muusikapäev, Tartus toimunud Põhja-ja 
Baltimaade meeste-laulupäev, Pärnu filmifestival, Eesti Filharmoonia Kammerkoori, Hortus 
Musicuse, Tartu Akadeemilise Meeskoori ning Von Krahli Teatri sünnipäevaüritused, Järvi 
Suvemuusika festival jt. Kümneosalise lühivormide tsükliga „Harju 1-50“ tähistati Kirjanike Maja 
sünnipäeva. Kokku suurenes omatoodetud kultuurisaadete maht ETV programmis 440 tunnini 
aastas (2011- 425 tundi). 

Teledraama valdkonnas tuli kavandatus teha korrektiive ja poolte kokkuleppel lõpetati 2013-2014 
aastaks planeeritud draamasarja Siber arendustööd. Kevadel jõudis ETV-s eetrisse viieosaline 
algupärane draamasari Alpimaja, mille stsenaariumi autoriks oli Indrek Hargla. Aastaringselt jätkus 
Õnne 13 tootmine, mis alustas sügisel juba oma 20. hooaega. Uute osadega jõudis eetrisse ka 
komöödiasari ENSV. Sügisel naasis ETV programmi iganädalane poliitiline satiirisari Pehmed ja 
karvased. Aasta lõpul valmis koostöös Võru Instituudiga neljaosaline võrukeelne draamasari 
Tagamõtsa. 

Suuremat tähelepanu pöörati 2012. aastal lisaks kultuurile ka haridus- ja sotsiaalsaadetele, 
väärtustamaks teadmisi, õppimist, silmaringi laiendamist ning aidates kohaneda muutuva 
elukeskkonnaga. Euroopa Liidu Archimedese projekti toel jõudis eetrisse teine tsükkel 
rahvusvahelise haardega Eesti teadlasi tutvustavast sarjast Püramiidi tipus, autoriteks Neeme 
Raud ja Mihkel Kärmas. Märgatava kvaliteedihüppe tegi koolinoorte teadusvõistlussaade Rakett 
69, mis pälvis nii vaatajate poolehoiu kui Euroopa parima teadussaate tiitli EBU konverentsil 
Kopenhaagenis. Sügisel alustas ETV koolielu probleeme käsitleva tõsielu-sarja Klass 13 võtteid, mis 
jõuab eetrisse 2013. aasta sügisel. Sarja eesmärk on väärtustada haridust ja õpetaja kutset ning 
käsitleda koolielu probleeme võimalikult tõepäraselt. 

Sotsiaalteemade lai spekter, inimeste igapäevaprobleemid ja toimetulek leidsid kajastamist 
sarjades Meie inimesed, Puutepunkt, Prillitoos ja Maahommik. Ajakirjanduslikku kõrgtaset ja 
populaarsust kasvatav Pealtnägija jätkas Eesti elu kitsaskohtade ning korruptiivsete juhtumite 
lahkamist. Elusaadetes käsitleti lisaks ka terviseteemasid sarjas Terve Eesti ning hariti vaatajaid 
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liikluskultuuri osas sarjas Tänavaristlejad. Eetrisse jõudis põlvkondi ühendav Vahur Kersna 
autorisari Iga pink räägib loo. Iga-aastaseks traditsiooniks saanud Jõulutunnel kogus 2012. aasta 
detsembris annetusi Tartu Maarja Päikeseküla rajamiseks, keskendades tähelepanu puuetega lapsi 
hooldavate perede probleemidele. 

Eesti ühiskondlik-poliitilisi arenguid jälgisid debattsaated Foorum ja Vabariigi kodanikud, pakkudes 
vaatajaile võimalust ühiskonnas toimuvas paremini orienteeruda ning oma arvamus kujundada. 
Sarjas Kahekõne anti sõna Eesti ühiskonna- ja kultuuritegelastest arvamusliidritele ning küsitleti 
nädala persoone. Vaatajahuvi kasvatas iganädalane majandussaade Kapital, mis sügishooajal 
jätkas uue koosseisuga Kaileen Mägi juhtimisel. Traditsioonikohaselt vahendas ETV Eesti Vabariigi 
94. aastapäeva sündmusi, seekord Tallinnast ja Tartust, mis kulmineerusid presidendi vastuvõtuga 
Tartus Vanemuise kontserdisaalis. Väärtustamaks Eesti kaitseväe tegevust ning tunnustamaks 
välismissioonidel langenud või vigastatud sõdurite vaprust, toetas ETV oma kohalolekuga Carolin 
Illenzeeri Fondi heategevuskontserti enne jaanipäeva. Aasta lõpul valmis Eesti sõdurite elust 
Afganistanis kõnelev Andres Kuuse dokumentaalfilm „Missioon“, samuti Pöide kirikut tutvustav 
Margit Kilumetsa ja Andres Lepasare dokumentaalfilm „Pöide, vaikiv tunnistaja“. 

ETV meelelahutussaated täitsid edukalt oma ülesandeid, tuues programmi mitmekesisust ning 
suurendades vaatajakontaktide arvu. Kui Terevisioon toimis hommikuse äratajana ning häälestas 
algavaks päevaks, siis varaõhtune Ringvaade võttis huvitavamad päevasündmused kokku, 
käsitledes järjest enam ka sotsiaalseid teemasid. Ringvaate sisuline küpsemine mõjutas 
märgatavalt ka ETV õhtuse programmi vaadatavust. Meelelahutusprogrammi sügishooaja uus 
tulija, Maire Aunaste juhitud Perepidu saavutas vaatajate suure poolehoiu ning kulmineerus 
menuka aastavahetusprogrammiga. Suure ühiskondliku vastukaja pälvis Tujurikkuja järjekordne 
väljaanne. 

Osalemaks 2012. aastal Eurovisiooni lauluvõistlusel Bakuus, korraldas ETV Eestit esindava laulu 
leidmiseks konkursi „Eesti laul“, mille poolfinaalid ja finaal jõudsid otseülekannetena eetrisse 2012. 
aasta veebruaris-märtsis. Ott Leplandi laul „Kuula“ võitis vaatajate poolehoiu ka Euroopas, jõudes 
lõpparvestuses kõrgele kuuendale kohale. Eurovisiooni finaali jälgis ETV vahendusel keskmiselt 
371 000 vaatajat. 

ETV programmis olid olulisel kohal ka spordiülekanded. 2012. aasta juunis toimus Euroopa 
meistrivõistluste finaalturniir jalgpallis, mille 31 kohtumist kandsid otseülekannetena üle mõlemad 
ETV programmid, keskmised vaadatavuse numbrid olid paremad kui eelmisel EM-finaalturniiril. 
Erilise kiituse pälvis ETV jalgpallistuudio mängude eel ja vaheajal. Londoni suveolümpiamängudelt 
juulis ja augustis vahendas ETV mängude ava- ja lõputseremoonia ning olulisemad õhtupoolsed 
võistlused koos võistluspäeva kokku võtva saatega Olümpiapäev Londonis. Kokku vahendas ETV 
rohkem kui 100 tundi olümpiaülekandeid (koos ETV2-ga üle 220 tunni). Kõige suurem vaatajahuvi 
oli olümpiamängudel meeste kettaheite finaalvõistluse vastu, mida jälgis keskmiselt 241 000 
vaatajat. Eesti meeste jalgpallikoondis alustas uut MM-valiktsüklit ja Eesti meeste korvpallikoondis 
püüdis pääsu Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile läbi valikturniiri, mille kõik mängud 
vahendas ETV. Juunis olid kavas otseülekanded kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustelt 
Helsingis. 

Rahvusringhääling tootis rahvusvahelist telepilti jaanuaris Otepää MK-etapilt 
murdmaasuusatamises ja Eesti koondiste rahvusvahelistest mängudest jalgpallis, korvpallis ja 
võrkpallis. Lisaks aitas ERR vahendada rahvusvahelist telepilti jalgpalli U-19 Euroopa 
meistrivõistluste finaalturniirilt Tallinnas, Haapsalus ja Rakveres. 

ETV omasaadete maht oli 2012. aastal 3718 tundi, sh 474 tundi uudistesaateid ja 369 tundi 
spordisaateid, aktiivse programmi maht oli 6724 tundi. 
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ETV PROGRAMMIMAHUD 2012 (tundides)  

  
 

ETV2 

ETV2 jätkas 2012. aastal lastele, teadus- ja kultuurisaadetele 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 kakskeelses kultuurisaates Batareja ning poole aasta jooksul ühiskondlik-
poliitilises saates Kolmnurk. 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. 

Lastele oli igal argipäeval eetris lavastuslik omasaade Lastetuba, mis õpetab lastele positiivseid 
väärtusi, loovust ja pakub ka uusi teadmisi. Alates 2012. aasta jaanuarist on ETV2 nädalavahetuse 
lasteprogramm senisest pikem, pakkudes saateid ka hommikuti ajavahemikus 9.00-11.00. 

Koolivaheaegadel oli ETV2-s lastefilmide eriprogramm ning aasta alguses esilinastus ETV-s ja ETV2-
s uus laste kümneosaline lavastuslik sari Nöbinina, mille stsenaariumi autor ja režissöör oli Elo 
Selirand. Keskkonnateadlikkuse ja loodushoiu edendamiseks lisandusid välisrahastusega saated 
Tule õue (32 osa) ning nukulavastus „Prügihunt ja Superjänes“ (12 osa), koolilaste viktoriinisari 
Loodusetark (22 osa), jätkus minisari Minu lemmikloom. ETV2 lasteprogrammi rikastamiseks 
valmis üks 24-minutiline laulusaade Haapsalu lastega. Aasta lõpus oli eetris koolisporti edendav 
Tähelepanu, start! avasaade, mille poolfinaalid ja finaal on kavas 2013. aastal. 

Noortele mõeldud saadetest on ETV2 programmis kindla koha leidnud popmuusika videosid 
hindav saade Eesti TOP7, mis on loonud platvormi uute muusikavideote tootmiseks Eestis ja 
nende esitlemiseks. Samuti oli programmis viieosaline saatesari Noortebänd 2011 konkursi 
kontsertidest ja Koolitantsu neli finaalsaadet. ETV2-s on ka noortele mõeldud hankeprogramm. 
Uue projektina lisandus sügisest Raadio 2-ga sündinud koostööprojekt R2 Live, mille raames 
võetakse uute tele- ja rezhiitehniliste vahenditega üles Eesti tõusvaid artiste ja ansambleid. 

ETV2 õhtune saatevöönd kinnistus teadmiste ja kultuurihuviliste vaataja jaoks. Programmis 
vähenes märgatavalt mitmeid kordi näidatud arhiivimaterjalide osakaal ja suurenes värske 

Toodanguliikide lõikes Plaan Tegelik Vahe

Omasaadete esmaesitusi 1632 1680 48

Omasaadete kordusi 1851 2037 187

Hankesaadete esmaesitusi 960 837 -123

Hankesaadete kordusi 1823 1912 89

Online (ERR uudised) 2257 2060 -197

Promo ja kultuuriteated 170 179 9

Sponsorteave ja reklaam 5 1 -4

Rakendus 86 78 -8

Kokku 8784 8784

Valdkondade lõikes Plaan Tegelik Vahe

Elusaated 732 637 -95

Haridussaated 50 44 -6

Informatiivsed saated 514 501 -13

Infoteinment 1024 1071 47

Kultuurisaated 565 624 59

Lavastuslikud saated 1894 2186 292

Meelelahutus 365 313 -52

Muusikaesitused 245 241 -4

Religioonisaated 7 6 -1

Spordisaated 396 369 -27

Uudised 474 474 0

Online (ERR uudised) 2257 2060 -197

Promo ja kultuuriteated 170 179 9

Sponsorteave ja reklaam 5 1 -4

Rakendus 86 78 -8

Kokku 8784 8784
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hankeprogrammi maht. Jätkus esmaspäevane kultuuridiskussioonisaade Jüri Üdi klubi, mille 
finantseerimine tuli üle kultuuriministeeriumi eelarvest ERR-i eelarvesse. Formaat on kujunenud 
omalaadseks Eesti telemaastikul ja annab võimaluse rääkida kultuurist vabamalt ja läbi 
kultuuritegijate endi pilgu. Kultuuriprogramm sisaldas teatriõhtuid (sh kuue näidendi 
esmaesitused), mis sügisest liikusid reede õhtust laupäevasesse paremasse vaatamisaega. ETV2 
pakub laia valikut hankeprogrammi, alates mängufilmidest sarjas Maailma kino ning Kinoklassika 
ja dokumentaalfilme Dokkaadri sarjas, kuni kontsertide ja kultussarjadeni. Sügisel alustas ETV2-s 
HBO menukas seriaal „Troonide mäng“. 

Teadussarjadest jätkusid AegRuumi dokumentaalfilmid, mis olid varustatud eestikeelse 
sissejuhatusega. Välisrahastusega alustas sügisest saatesari Kalailm ning detsembris oli eetris 
neljaosaline saatesari mahetoidust Mahemaa. Kaheksaosaline reisisari Polaartrip pälvis positiivse 
vaataja tagasiside. 

2012. aastal jätkus ETV2-s nn unustatud Eesti filmide näitamine, sügisest olid eetris vanemad 
dokumentaalfilmid, mille puhul valmisid filmidest ka digitaalsed eetrikoopiad. ETV2 jätkas 
pühapäevaseid teemaõhtuid, tuues vaatajateni eriprogrammi, mis oli pühendatud tuntud Eesti 
kultuuri- ja ühiskonnategelaste juubelitele, olulistele ühiskondlikele sündmustele ja teemadele. 
Eraldi pööras ETV2 tähelepanu Tartu Maailmafilmi festivalile märtsis, India teemakuule aprillis, 
keskkonnakuule mais, Prantsuse filmikuule novembris, Uuele ajastule pühendatud teemakuule 
novembris ja rahvusvahelisele Miks vaesus projektile detsembris. 

ETV2-s suurenes võrreldes 2011. aastaga rohkem kui poole võrra spordiprogrammi maht, mille 
tingis suure osa Londoni suveolümpiamängude ülekannete paigutumine ETV2 programmi. 
Spordisaadete kogumaht ETV2-s ulatus 266 tunnini aastas. Spordiprogrammi tipphetkeks oli Heiki 
Nabi hõbemedalivõit suveolümpiamängudel kreeka-rooma maadluses. Lisaks kanti ETV2-s üle Eesti 
korvpallimeistrivõistluste poolfinaal- ja finaalseeria, Euroopa meistrivõistlused iluuisutamises ja 
sisekergejõustiku MM-võistlused. Ka osa jalgpalli EM-võistluste alagrupiturniiri kohtumistest oli 
eetris ETV2-s. Vaatajad on ETV2 spordisaated üles leidnud ja tulenevalt nende sattumisest 
parimasse vaatamisaega, jätkub spordiprogrammi jagamine kahe ERR-i telekanali vahel. 

ETV2 aktiivne programm oli eetris argipäeviti 11 tundi ja nädalavahetusel 15 tundi päevas. ETV2 
omasaadete maht oli 2012. aastal 1980 tundi, aktiivse programmi kogumaht 4834 tundi. 
ETV2 PROGRAMMIMAHUD 2012 (tundides)  

  

Toodanguliikide lõikes Plaan Tegelik Vahe

Omasaadete esmaesitusi 360 409 49

Omasaadete kordusi 2500 1571 -929

Hankesaadete esmaesitusi 648 660 12

Hankesaadete kordusi 1003 1995 992

Online (ERR uudised) 4098 3950 -148

Promo ja kultuuriteated 100 124 24

Sponsorteave ja reklaam 1 2 1

Rakendus 74 73 -1

Kokku 8784 8784

Valdkondade lõikes Plaan Tegelik Vahe

Elusaated 541 417 -124

Haridussaated 125 172 47

Informatiivsed saated 332 250 -82

Infoteinment 165 199 34

Kultuurisaated 712 551 -161

Lavastuslikud saated 1618 2127 509

Meelelahutus 230 173 -57

Muusikaesitused 302 314 12

Religioonisaated 0 0 0

Spordisaated 323 266 -57

Uudised 163 165 2

Online (ERR uudised) 4098 3951 -148

Promo ja kultuuriteated 100 124 24

Sponsorteave ja reklaam 1 2 1

Rakendus 74 73 -1

Kokku 8784 8784



Majandusaasta aruanne 2012 

10 

Vikerraadio 

Vikerraadio on olnud aastaid suurima kuulajaskonnaga raadiojaam Eestis. 2012. aastal kuulas 
programmi igal nädalal keskmiselt 42 protsenti eestlastest, kuulajate üldarv oli keskmiselt 318 000 
inimest nädalas. Programmi põhirõhk oli jätkuvalt ühiskondlik-poliitilistel saadetel ja uudistel. 
Hoidsime kuulajaid kursis Eesti ja muu maailma oluliste sündmustega, kavas olid arutelusaated 
üldist huvi pakkuvatel teemadel. 

2012. aastal olid Vikerraadio eetris eriprogrammid Võrust, Viljandist, Rakverest, Narvast, 
Kuressaarest, Pärnust ja Põltsamaalt. Jätkusid uudised võru, mulgi ja kihnu keeles. 

Jaanuarist lisandus Vikerraadio programmi hommikune Keelesäuts, mis võitis kiiresti kuulajate 
poolehoiu. Märtsis oli kavas populaarne e-etteütlus, mis kogus ligi 3000 aktiivset vastajat. 
Pühapäeviti on Vikerraadio kavas Keelesaade. 

Aprillis tähistas Vikerraadio oma 45. sünnipäeva meeleoluka otsesaatega Meelejahutaja 2012, 
milles kõlasid legendaarse huumorisaate vanemad naljad ning ka tänapäevased sketšid. Kavas on 
sarnast üritust korrata ka 2013. aastal. 

Suvekuudel oli eetris sari Mõistes ilma ja inimesi, milles oma kogemustest rääkisid vabatahtlikult 
välisriikides töötanud eestlased. Augustis oli Vikerraadio eetris Olümpiaraadio, mille meeleolukad 
reportaažid Margit Kilumetsa, Taavi Libe ja Joosep Susi esituses said palju positiivset tagasisidet. 

 

Sügisel alustasid järgmised uued saatesarjad; populaarset klassikalist muusikat tutvustav saade 
Beethoveni sõber, pärimusmuusikasaade Rahvasteball ning uus kirjandussaade Kohustuslik 

Vikerraadio programmimahud 2012 2011 muutus

Kokku 8784:00 8760:00 0,3%

saated 8610:10 8608:57 0,0%

promo 173:49 151:02 15,1%

Saadete jagunemine

esmaesitus 6930:07 6976:11 -0,7%

kordus 1680:02 1632:46 2,9%

otsesaade 6739:38 6707:49 0,5%

salvestatud saade 1870:31 1901:08 -1,6%

uudised 813:18 807:53 0,7%

hommikuprogramm 1228:55 1211:16 1,5%

päevasündmuste laiendatud käsitlus, praktiline teave, nõuanne 1412:46 1465:32 -3,6%

analüütiline saade (kommentaarid, arutelud, uurivad saated) 583:53 616:16 -5,3%

muud info- ja publitsistikasaated 214:34 202:53 5,8%

spordivõistluste ülekanded 152:04 61:52 145,8%

spordiuudised ja muud spordisaated 220:14 254:28 -13,5%

haridussaated 454:21 527:49 -13,9%

muud teadussaated 53:02 36:00 47,3%

palvused, jumalateenistused 3:38 4:03 -10,1%

muud ususaated 23:41 27:36 -14,2%

muud kultuurisaated 399:16 382:47 4,3%

kuuldemängud 31:51 37:26 -14,9%

ettelugemised 288:13 221:39 30,0%

raadiomängud ja -võistlused 25:10 22:00 14,4%

muud meelelahutussaated 433:17 431:50 0,3%

muud sõnasaated s.h. saatekava tutvustus 219:27 202:24 8,4%

muusika 2052:22 2095:06 -2,0%

lastesaateid 210:40 216:56 -2,9%
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kirjandus. Eesti filmi 100. sünnipäeva tähistas Vikerraadio kümneosalise saatesarjaga Filmi-ilm. 
Keskööprogrammi raames algas uus saatesari, mis tutvustab Tallinna põneva ajalooga maju. 

Senisest enam pööras Vikerraadio 2012. aastal tähelepanu keskkonnateemadele. Septembrist on 
eetris uus saatesari Ökoskoop, mis huvitub säästvast arengust ja keskkonnasõbralikust eluviisist. 
Teadussaade Labor kajastas teaduse uusimaid saavutusi ja eelkõige Eesti teadlaste töid. 

Vikerraadio programmis on jätkuvalt kindel koht lastesaadetel. 2012. aastal salvestati kolm uut 
lasteraamatut. 

2012. aastal toimusid sotsiaalmeedia alased koolitused ja järjepidev kõnekoolitus kõigile eetris 
esinejatele. Vikerraadio kodulehekülje külastatavus ning saadete järelkuulamine kasvas jätkuvalt. 
2012. aastal oli ühe kuu keskmine unikaalsete külastajate arv Vikerraadio koduleheküljel 55 877 
inimest. Koduleheküljel on järk-järgult suurendatud järelkuulatavate saadete mahtu ja pikenenud 
on saadete järelkuulamise periood. 2012. aastal järelkuulati ja laeti Vikerraadio saateid alla kokku 2 
622 635 korda. 

Vikerraadio juures tegutseb ka Raadio Laste Laulustuudio. Laulustuudio eesmärk on eesti 
heliloojate lastele mõeldud heliloomingu pidev jäädvustamine ja seeläbi muusikahariduse 
edendamine. 2012. aastal salvestas Raadio Laste Laulustuudio Arne Oidi lasteloomingut. 

 

 

Raadio 4 

Raadio 4 jätkas 2012. aastal üldhuvikanalina, mille peamine ülesanne on olla usaldusväärseim 
eestimaine raadiokanal Eestis elavatele vähemusrahvustele, aidates neil paremini sulanduda Eesti 
ühiskonda. 

Lisaks venekeelsetele saadetele tegi Raadio 4 võimaluste piires saateid ka teiste Eestis elavate 
rahvusgruppide keeltes (ukraina, valgevene, armeenia, gruusia, tatari, aserbaidžaani ning 
tšuvašši). Kaks korda kuus oli eetris saade koostöös Juudi kultuuriseltsiga. 

Programmis oli peamine rõhk sõnasaadetel, mis tuginesid uudistele ja nende taustaanalüüsile, 
tagamaks kuulajate pidevat kursis hoidmist Eestis ja maailmas toimuvaga. Otseülekannete ja 
reportaažide vahendusel sai ka mitte-eestlastest auditoorium osa kõigist sündmustest Eestis. 

Raadio 4 sügis-talvine hooaeg oli sünnipäevahõnguline, nii mõnelgi saatel täitus kahekümnes 
tegevusaasta. Nii oli 2012. aasta detsembris 20. korda eetris heategevusprogramm Jõulurõõmu 
kuulutus. 1.oktoobril, rahvusvahelisel muusikapäeval, oli 20-ndat korda live-kontsert Raadio 
1.stuudiost. 

Raadio 4 tööpäeva hommikune programm (kl 10-11) oli interaktiivne, pakkudes kuulajaile võimalust 
esitada küsimusi ning saada vastuseid erinevatele igapäevaelus esilekerkivatele probleemidele: 
stuudiosse kutsuti arste saates Terve elu filosoofia, lastepsühholooge saates Mitteideaalsed 
vanemad, ametnikke saates Nõudepeatus, tervendajaid saates Silmaring, noori ja vanemaid 
ettevõtjaid saates Uus hingamine, õpetajaid saates Sinu kätes, tarbijakaitsjaid saates Õigus teada 
ning spetsialiste, kes abiks asjastunud maailmas orienteerumisel saates Nii, nagu vaja. 

Sügiskava suurim uuendus oli keskpäevane kahetunnine saade Üksikasjad (Подробности). Saates 
lahatakse põhjalikumalt uudiste tagamaid ning kommenteeritakse päevasündmusi, samas on 
eesmärk laiendada kuulajate silmaringi, kajastades teadusmaailma uudiseid, elukestva õppe 
väljakutseid, kunstis ja kirjanduses toimuvat ning ka liiklusprobleeme 

Kella 14 ajal olid pikemad analüütilised saated. Hariduselu lahati saates Vihikust diplomini, 
otsesaated Euroopa Parlamendist kandsid pealkirja Euroopa täna, Euroopa Komisjoni tegemisi 
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kajastati saates Uus Vana Maailm, Riigikogu tegemisi saates Parlamendi argipäev, 
majandusprobleeme analüüsiti saates Asjade seis ja Aeg on raha ning välispoliitiliste sündmuste 
analüüs oli saadetes Keerdkäigud ja Vaatleja. 

Pärast argist töönädalat oli puhkepäevade kava pigem meelelahutuslik-hariv. Andrei Hussainov ja 
Peeter Järvelaid jutustasid tegusatest naistest Eesti kultuuriloos, Dina Treial ja Varvara Sergejeva 
lahutasid meelt saates Otsige meest! Ilja Ban koos saatekülalistega diagnoosis popmuusikat 
saates Diagnostika. Kirjandusele, teatri-, kunsti- ja filmimaailmale olid pühendatud saated Ars 
Longa, Eesriie!, Kinosaal ja Kupee. 

Raadiokuulajatele, kes eelistavad istuda arvuti taga, muutsime atraktiivsemaks oma kodulehekülje 
ning fookuses oli suhtlus ja kommenteerimine Facebookis. 

Pidevale enesetäiendamisele orienteeritud kollektiivina korraldasime aasta jooksul neli mahukat 
seminari ning tehnilise koolituse ajakirjanikele. 

TNS EMOR-i uuringute andmetel suutis Raadio 4 võita 2012. aastal tagasi 2009. aastal kaotatud 
kuulajad, küll aga peame problemaatiliseks kuulajate arvu säilimist pingestatud tööjõuressursi ja 
eelarve tingimustes. 

 

Raadio 4 programmimahud 2012 2011 muutus

Kokku 8784:00 8760:00 0,3%

saated 8584:49 8522:02 0,7%

promo 199:10 237:57 -16,3%

Saadete jagunemine

esmaesitus 6371:33 6232:41 2,2%

kordus 2213:15 2289:20 -3,3%

otsesaade 3999:24 3812:28 4,9%

salvestatud saade 4585:24 4709:33 -2,6%

uudised 687:56 701:44 -2,0%

hommikuprogramm 1015:16 990:28 2,5%

päevasündmuste laiendatud käsitlus, praktiline teave, nõuanne 1302:44 938:54 38,8%

analüütiline saade (kommentaarid, arutelud, uurivad saated) 126:39 187:43 -32,5%

muud info- ja publitsistikasaated 706:22 812:46 -13,1%

spordiuudised ja muud spordisaated 50:55 57:16 -11,1%

haridussaated 305:49 429:41 -28,8%

muud teadussaated 71:10 98:43 -27,9%

kultuuriuudised 76:39 66:40 15,0%

muud kultuurisaated 515:28 650:45 -20,8%

ettelugemised 277:32 246:32 12,6%

muud lavastuslikud saated 1:44 2:09 -19,2%

raadiomängud ja -võistlused 37:54 39:54 -5,0%

muud meelelahutussaated 308:52 363:07 -14,9%

muud sõnasaated s.h. saatekava tutvustus 96:17 141:41 -32,0%

muusika 3003:24 2793:53 7,5%

saated vene keeles 6870:35 6727:25 2,1%

saated ukraina keeles 38:31 37:30 2,7%

saated valgevene keeles 26:00 26:07 -0,4%

saated muudes keeltes 22:41 24:41 -8,1%

laste- ja noortesaateid 241:26 317:26 -23,9%
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Raadio 2 

Tulenevalt rahvusringhäälingu nõukogule esitatud uuest Raadio 2 strateegiast pööras Raadio 2 
alates sügishooajast rohkem tähelepanu ühiskonnale olulistele teemadele, pühendades nendele 
ka kogu nädala jooksul saadetes tähelepanu. 2012. aasta septembris-detsembris tehti koostööd 
Eesti Tervise Arengu Instituudiga tervisliku toitumise teemadel ja Inimõiguste Instituudiga 
inimõiguste teemadel. 

Sügisel lisandusid Raadio 2 eetrisse mitmed uued saated, millest edukaima stardi tegi luulesaade 
Kuri Karjas. Samuti alustas Raadio 2 stand-up comedy inglisekeelne komöödiasaade, 
filmimuusikasaade Suur Plaan ning mitmed uued rubriigid nagu Äppteek, Ajariim ning 2012. aasta 
detsembris koos Läti ja Leedu avalik-õigusliku ringhäälinguga eetrisse jõudev Balti muusikat 
tutvustav saatesari Baltic Scene. 

2012. aastal taaselustati R2 Live kontserdid, seekord koostöös ETV2-ga ning suure publiku osalusel. 
Raadio 2 alustas koostöös EBU-ga värskete maailmanimega rahvusvaheliste rock ja popansamblite 
kontsertide edastamist saates R2 Keikka. Samuti lisandusid õhtusesse vööndisse modernse 
popima peomuusika saated Öötöö ja Grind. 

Raadio 2 jätkas 2012. aastal koostööd pea kõigi tähtsamate alternatiivmuusika festivalidega nagu 
Rabarock, Rock Ramp, Viljandi Folk, Schilling, Mõisa Karneval ja noorteüritustega nagu Teeviit, 
Koolitants jne. 

Oluliselt suurenes Raadio 2 saadete järelkuulamine ja podcastide allalaadimine 2012. aasta sügisel. 
Kui jaanuar-august oli keskmiseks allalaadimiste koguarvuks keskmiselt 101 730 korda, siis 
septembrist kuni detsembrini kasvas see keskmiselt 165 100-ni. Raadio 2 Facebooki leheküljel 
kasvas fännide hulk 6400-ni. 

 

Raadio 2 programmimahud 2012 2011 muutus

Kokku 8784:00 8760:00 0,3%

saated 8592:40 8593:09 0,0%

promo 191:19 166:50 14,7%

Saadete jagunemine

esmaesitus 7975:53 8117:13 -1,7%

kordus 616:47 475:56 29,6%

otsesaade 7987:14 8048:33 -0,8%

salvestatud saade 605:26 544:36 11,2%

uudised 382:28 444:18 -13,9%

hommikuprogramm 885:46 833:01 6,3%

päevasündmuste laiendatud käsitlus, praktiline teave, nõuanne 1183:18 1114:41 6,2%

analüütiline saade (kommentaarid, arutelud, uurivad saated) 179:43 179:53 -0,1%

muud info- ja publitsistikasaated 134:02 97:13 37,9%

spordiuudised ja muud spordisaated 1:25 1:24 1,7%

haridussaated 21:56 47:56 -54,2%

teadusuudised 103:52 8:31 1118,7%

kuuldemängud 92:32 35:08 163,3%

ettelugemised 36:08 5:19 579,5%

raadiomängud ja -võistlused 4:05 4:38 -11,8%

muud meelelahutussaated 176:25 329:13 -46,4%

muud sõnasaated s.h. saatekava tutvustus 59:15 70:19 -15,8%

muusika 5331:39 5421:29 -1,7%



Majandusaasta aruanne 2012 

14 

Raadio 2 veebiportaalis oli 2011. aastal ca 5,5 miljonit vaatamist. 2012. aasta mais muutsime 
statistikahaldusteenust, liikudes TNS Metrixi pealt Scoresi peale. Täpseid tulemusi on keeruline 
saada, aga oletatav vaatamiste arv tõusis 2012. aastal on 5,7-5,8 miljonini. 

 

Klassikaraadio 

Klassikaraadio panustas 2012. aastal noore auditooriumiga suhtlemisele ja toimus mitmeid 
koolidele suunatud raadiosaateid ja tegevusi. Neist keskseim oli koolikontsertide seeria 
Klassikaraadio tuleb külla, kus esinesid noored interpreedid. Toimus 22 kontserti nelja erineva kava 
ja esinejakoosseisuga Pärnumaa, Tartumaa, Kesk-Eesti, Virumaa ja Harjumaa koolides. 
Kontserdisari pälvis ERR-i auhinna „Aasta projekt“. 

Mais käivitus Eesti ja Läti klassikaraadiot ühendav ettevõtmine Radio Classics, mis on suunatud 
noorte muusikahuvi innustamisele. Selle raames valmis 12 reportaaži muusikasündmustest Lõuna-
Eestis, Eestimaa saartel ja Põhja-Lätis, samuti toimus igakuine muusikauudiste vahetus. Projekti 
toetab Euroopa Liidu regionaalprogramm EstLat ning see jätkub 2013. aasta esimeses pooles. 

Klassikaraadio tähistas eriprogrammidega Claude Debussy, Ferenc Liszti, Heino Elleri jt 
sünniaastapäevi, Neeme ja Paavo Järvi juubeleid. Algas uus muusikainstrumente tutvustav 
saatesari Pillimängud. Sarjas Ideaalmaailmad valmis 12 uut saadet ajaloolistest proge-albumitest 
ning 12 uut saadet Tõnis Kahu saatesarjas (k)ajamasin. Jätkus kultuurisündmuste ajaloo sari 
Järjehoidja muusikateadlase Tiia Järgi juhtimisel. Menukas sarjas Traditsiooni Tarkus valmis 
kümme uut osa, mis olid eetris 2012. aasta suvel. Algas igakuine Tartu tund Sallitallaja, mida juhib 
kirjanik Berk Vaher. 

Populaarsel ühiskonnateemalisel sarjal Räägivad, mille saatejuht on Ignar Fjuk, täitus kolmesajas 
saade. Maarin Mürgi ja Indrek Grigori sari Kunstiministeerium sai uue formaadi ja eetriaja. Päevase 
eetritsooni edasiarendusena on tööpäeva hommikuti muusikatoimetajate stuudiosaade 
Muusikatuba. 

2012. aasta novembris oli Klassikaraadios koorimuusika kuu ning eetris kõlas umbes 100 tundi 
erinevat koorimuusikat, sh stuudiokontsert segakoorilt HUIK ja Eesti Kooriühingu 30. aastapäeva 
maratonkontsert. Klassikaraadio kodulehekülje külastatavus tõusis selle ajal 25%. 

Klassikaraadio jätkas live-muusikasündmuste korraldamist. Aprillis toimus Klassikaraadio 
sünnipäevakuu raames Areaal-live sari nelja kontsertõhtuga ja kolm klassikakontserti Raadioteatri 
stuudiost otse-eetrisse. 

Rahvusvahelistest projektidest olid tähtsaimad esmakordne osavõtt Prix Europa muusikasaadete 
võistlusest Mirje Mändla saatega Klaasimaailm ning EBU Folkmuusikafestival Segovias Mari 
Kalkuni ansambli kontserdiga, Yair Dalali ja ansambli Vox Clamantis kontsert Euroradio Concert 
Season sarjas. Kadri Voorandi osales solistina EBU Džässorkestri tuuril. Klassikaraadio võttis osa 
rahvusvahelisest heliloojate Rostrumist, konkursist New Talent, EBU koorikonkursist Let The 
People’s Sing jt projektidest. Klassikaraadio pakkus Euroraadio muusikavahetusse 24 kontserti, 
mis said ülemaailmselt 140 tellimust. 

Klassikaraadio jäädvustas eesti interpreetide fondisalvestusi mahus 24 tundi, salvestas ja vahendas 
178 kontserti. 

Seoses eelarvenappusega, vähendas Klassikaraadio 2012. aasta teises pooles kultuurisaadete 
mahtu ja suurendas muusikasaadete osakaalu. Sõna ja muusika vahekord on Klassikaraadio 
programmis 30:70. 
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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 22 000 kuulajani nädalas. 

 

Internetimeedia 

Portaalide peamine eesmärk oli jõuda 2012. aastal ERR-i toodanguga mobiilsetesse seadmetesse. 
Suve eel valmisid allalaaditavad rakendused, mille vahendusel on võimalik vaadata ERR-i saateid nii 
otse kui arhiivist, lugeda uudiseid, vaadata saatekava ja tutvuda ilmainfoga. Valmisid rakendused 
mobiilsetele seadmete ja tahvelarvutitele platvormidel iOS, Android, Windows Phone, Meego ja 

Klassikaraadio programmimahud 2012 2011 muutus

Kokku 8784:00 8760:00 0,3%

saated 8440:52 8733:02 -3,3%

promo 343:07 26:57 1173,0%

Saadete jagunemine

esmaesitus 7790:23 8150:53 -4,4%

kordus 650:28 582:09 11,7%

otsesaade 6361:48 6514:17 -2,3%

salvestatud saade 2079:04 2218:45 -6,3%

uudised 649:09 647:56 0,2%

hommikuprogramm 591:35 613:40 -3,6%

analüütiline saade (kommentaarid, arutelud, uurivad saated) 88:40 94:37 -6,3%

haridussaated 0:05 44:10 -99,8%

palvused, jumalateenistused 33:39 34:12 -1,6%

kultuuriuudised 12:21 45:13 -72,7%

muud kultuurisaated 1034:08 916:49 12,8%

kuuldemängud 60:20 62:18 -3,1%

ettelugemised 77:10 71:08 8,5%

raadiomängud ja -võistlused 38:53 43:09 -9,9%

muud sõnasaated s.h. saatekava tutvustus 11:42 43:32 -73,1%

muusika 5843:05 6116:14 -4,5%

Raadio Tallinna programmimahud 2012 2011 muutus

Kokku 8784:00 8760:00 0,3%

saated 8744:53 8724:37 0,2%

promo 39:06 35:22 10,6%

Saadete jagunemine

omasaated 3627:23 3613:48 0,4%

hangitud ja vahetussaated 5117:30 5110:49 0,1%

uudised 509:26 493:52 3,2%

muud info- ja publitsistikasaated 5117:30 5110:49 0,1%

muusika 3117:56 3119:55 -0,1%

saated eesti keeles 509:26 493:52 3,2%

saated inglise keeles 4020:59 3086:15 30,3%

saated saksa keeles 0:00 925:29 -100,0%

saated prantsuse keeles 1096:31 1099:03 -0,2%
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Symbian. Tehtud tööd hinnati Riigi Infosüsteemide Ameti konkursil „Eesti parim m-teenus 2012“ 
peavõidu vääriliseks ning lisaks tunnistati võitjaks meedia ja meelelahutuse kategoorias, mille 
tulemusel valiti ERR-i lahendus esindama Eestit rahvusvahelisel m-teenuste konkursil WSA Mobile. 
TNS Emori andmeil on ERR-i veebilehtedel suurim mobiiltelefonidega külastajate suhtarv (13%). 
Muutsime mitmekeelseks, uuendasime ülesehitust ja lisasime sisuvalikuid ERR-i mobiilses 
keskkonnas http://m.err.ee. 

Koostöös Kinobussiga korraldasid ERR-i portaalid iga-aastase õpilaste veebipõhise filmivõistluse 
„Koolifilm 2012“ (koolifilm.err.ee), kus osales ligi sada koolinoorte uut filmi. Valmisid jalgpalli EM-i 
(jalgpall.err.ee), Londoni olümpiamängude (om.err.ee) ja Eurovisiooni laulukonkursi 
(eurovisioon.err.ee) eriportaalid. 

Jätkus riigihanke elluviimine ERR-i veebikeskkonna ühtsele platvormile üleviimiseks, paraku jäi 
tööde teostaja AS Helmes raskustesse lepingus toodud tähtaegadest kinnipidamisega ning 2013. 
aastal viib tööd lõpuni ERR oma jõududega. 

Koostöös poliitikauuringute keskusega Praxis avasime keskkonna http://valvurid.err.ee/, milles 
jälgitakse oma ala asjatundjate abiga valitsuse poolt valimiste eel antud ja tegevusprogrammi 
lisatud lubaduste täitmist. 

Väiksemate arendustena avasime portaalide ja Raadioteatri kootöös keskkonna http://read.err.ee, 
kus Eesti kirjanikud ja tõlkijad loevad videopildi vahendusel katkeid oma uusteostest. Lisaks 
avasime ajutise portaali seoses elektrituru avanemisega. 

Muutsime püsivaks varasemalt projektipõhiselt tegutsenud inglisekeelse uudisteportaal 
http://news.err.ee ja venekeelse infoportaali http://rus.err.ee. 

Uudistetoimetus 

Televisiooniuudistes oli 2012. aasta suuremate murranguteta aasta. Sisu poolelt panustasime 
saadete kvaliteedi tõstmisele, mis väljendus ka kasvavates vaatajaarvudes. 2012. aasta lõpuks 
küündis 2011. aastal formaadiuuenduse läbinud varasem „Aktuaalne kaamera“ (kell 18.30) 
esmakordselt kuu keskmisena 100 000 vaatajani ja see kasv jätkub. See tähendab, et võetud 
arengusuund hakata ka varaõhtul pakkuma pikemaid uudiseid on vaatajate poolt hästi vastu 
võetud. 

Tehnoloogiliselt oli suurim muutus 2011. aasta lõpus saadud 3G live-võimekuse regulaarne 
kasutuselevõtt. Televisioon on situatiivne meedium ning otselülituste võimekus on sestap väga 
oluline. Uudiste 3G live-tehnikat kasutasid 2012. aastal ka teised toimetused, nt „Terevisiooni“ 
hommikused reportaažid. 

2012. aastal tihenes oluliselt koostöö teleuudiste ja online toimetuse (viimane ei kuulu 
uudistetoimetuse koosseisu) vahel, eesmärgiga vastastikku materjale rohkem ja operatiivsemalt 
vahetada. Heaks näiteks on „Aktuaalse kaamera“ aastat kokkuvõttev saade, mille jaoks tehtud 
pikemad intervjuud avaldati portaalis täismahus. 

Raadiouudistes algas vene- ja eestikeelsete uudiste sisuline ühendamine. Venekeelsete 
uudistetoimetajate töögraafikute muutmine võimaldab uudiseid toota koordineeritumalt ja palju 
dubleerimist jääb ära. 2012. aastal tugevdasime põhisaadet „Päevakaja“ (kell 18.00), kuhu lisati 
spordiuudised ja sünoptiku esitatav pikem ilmaprognoos. 

Raadiouudised valmistasid ette eraldiseisva kultuuriuudiste saate formaadi, mis jõuab Vikerraadios 
ja Klassikaraadios eetrisse alates 2013. aasta jaanuarist. Samuti valmistusime i-news 
uudisteplatvormi kasutuselevõtuks raadios. i-news on raadiouudistes ametlikult kasutuses alates 
1. veebruarist 2013. 
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Kuivõrd 2012. aastal selgus, et ERR-i uut hoonet Tuisu tänavale ei tule ning sellega seoses kaob ka 
ära võimalus eri platvormidel töötavad uudistetoimetused seal kokku kolida, tegelesime aktiivselt 
võimalike alternatiivide otsimisega, millest kaalukausile jäi lõpuks uudistega tegelevate ja praegu 
kolmes eri hoones asuvate üksuste kokkukolimine nn vanasse raadiomajja. 

Sporditoimetus 

Sporditoimetusele oli 2012. aasta suurte spordisündmuste aasta. ETV, ETV2, Vikerraadio ja 
spordiportaal vahendasid Londoni olümpiamängude, kergejõustiku Euroopa meistrivõistluste; 
jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri ja murdmaasuusatamise Otepää maailma 
karikavõistluste etapi ülekandeid. Lisaks kandsime televisioonis üle ka laskesuusatamise 
maailmameistrivõistlusi, iluuisutamise Euroopa meistrivõistlusi ja jalgpalli U19 Euroopa 
meistrivõistluste finaalturniiri. 

Londoni olümpiamängude ülekanded televisioonis mahus 220 tundi ja raadios üle 100 tunni, 
nõudsid tehniliselt keerukaid lahendusi. ERR-il oli kohapeal oma tehniline keskus, kuhu tulid kõik 
multilateraalliinid ehk olümpiamängudelt toodetud telepilt kokku. Nii õnnestus oluliselt kulusid 
kokku hoida ja koordineerida võistluspaikades toodetud telepilti. Projekt õnnestus tehniliselt ja 
sisuliselt suurepäraselt, kogu tiim töötas üksmeelselt, vaatajate huvi oli olümpia vastu kõrge ja 
vaadatavus oli hea. 

Tallinnas aitasid Londoni olümpiamängude põhikommentaatoreid üle 40 abikommentaatori-
spetsialisti, kes tegid oma tööd väga professionaalselt. Hea vastukaja leidis Vikerraadio 
olümpiaraadio ja kergejõustikuülekanded, mis teeb olümpiast jätkuvalt väga kuulatava programmi 
ka raadios. 

Väga suure vaatajahuvi tekitas ka jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri kajastamine ETV-
s ja ETV2-s. Vahendasime 31 mängu otseülekandes, ehitasime Tallinnasse jalgpallistuudio, kus 
mänge käisid kommenteerimas oma ala asjatundjad. Keskmine vaatajate arv oli suurem kui neli 
aastat tagasi Euroopa meistrivõistluste ajal. Huvist jalgpali tiitlivõistluste vastu räägib ka see, et 
ETV jalgpallistuudiole tuli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri ajal üle 30 000 vaatajaküsimuse. 

Otepää maailma karikavõistluste telepildi tootmine on tehniliselt väga raske. Olime väljas 17 
telekaameraga, režii tegi pildi, mis läks Eurospordi ja teiste telejaamade vahendusel väga 
paljudesse riikidesse. 

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlusi Helsingist vahendasime täies mahus. Nii televisioonil kui ka 
raadiol oli kohapeal kommentaatoripositsioon. Ka sisekergejõustiku maailmameistrivõistlustelt 
Istanbulist tegime otseülekandeid suures mahus. 

Vahendasime ja tootsime pilti Eesti jalgpallikoondise maailmameistrivõistluste valikmängudest ja 
korvpallikoondise Euroopa meistrivõistluste valikmängudest, näitasime ja tõime raadiokuulajateni 
ka Eesti meistrivõistlused kergejõustikus ja Eesti korvpalli meistriliiga poolfinaal- ja finaalseeria. 
Traditsiooniliselt lõpetasime spordiaasta spordipeoga „Spordiaasta tähed 2012“, mille tootmine 
sarnaneb „Eesti laulu“ ja teiste taoliste meelelahutusprojektidega. 

Raadioteater 

Raadioteatrile oli 2012. aasta mitmete heade alguste aasta. Laienes raadioteatri lavastajate ring, 
debüüdi sooritasid Madis Kalmet ja Andri Luup, avardus ka raadiole kirjutavate autorite nimistu. 
Esmakordselt kõlasid eetris Külliki Veede, Roy Strideri, Andri Luubi ja noore eduka soome 
dramaturgi Saara Turuneni tekstid. Kuuldemänguga „Jänkutüdruk“ sai alguse koostöö Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonnaga, mille õppekavasse lisandus 
raadiotöö ainekava. 
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Kokku esietendus Raadioteatris 2012. aastal viis kuuldemängu, millest Roy Strideri „Mässajad“ oli 
viieosaline kuuldemäng. „Mässajad“ esindas raadioteatrit ka Prix Europa rahvusvahelisel festivalil, 
mis tekitas arutelul üsna terava poleemika, samas tõsteti erakordses üksmeeles esile Külli Tüli 
nõtket helirežiid. 

Ööülikooli saatesarjal jätkus koostöö Türi kevadfestivali, Viljandi Pärimusmuusika festivali ning 
eesti heliloojate festivaliga Tartus, kus toimusid ka avalikud salvestused. Ilmus kaks Ööülikooli 
audioraamatut Kristiina Ehini „Vetelkõndimisest“ ja Evald Saagi „Eestiaegsed suurmehed“ 

Ööülikooli kevadkooli peeti seekord 9.-10. juunil Kõue mõisas, salvestati Kaido Ole „Igavusest“, 
Valdur Mikita „Eesti lõunamaisest päritolust“, Peeter Lauritsa ja Alari Alliku „Eraklusest“, Jan Kausi 
„Kadedusest“ ning Hardo Pajula „Transtsendentsikao mõju nüüdisaegsele majandusele“. 
Ööülikooli sügiskool toimus Esna mõisas 2.-3. novembril, kus salvestati Kalev Rajangu „Sugu on 
haigus, enamasti tappev“, Tiit Ojasoo „Pealisülesanded“, Margus Oti „Vägi“, Katja Koorti 
„Mägede ja vete kõla. Kuidas lugeda hiina maastikumaali“ 

Raadioteater salvestas 2012. aastal kokku 25 uut järjejuttu, millest üks oli kümneosaline (eetris 
kaks nädalat). Koostöös kirjastusega SE&JS kõlasid katkendid Tõnu Tepandi raamatust „Alguses 
on hääl“ autori esituses. Kirjandusfestivali Prima Vista ajal oli eetris festivali patrooni Mihkel Muti 
looming, novellid „Õpilane Fabian“ ja „Siseemigrant“, millest viimane on pälvinud Tuglase 
novellipreemia. 2012. aastal esitati veel kolmaski Tuglase novellipreemia pälvinud teos, Armin 
Kõomäe „Anonüümsed logistikud“. 

Aino Perviku 80. sünnipäevaks salvestasime katkendeid vastilmunud raamatust „Ühes väikses 
veidras linnas“. Meeleoluka juubelisaate Ave Alavainu 70. sünnipäevaks koostasime 
arhiivisalvestuste põhjal. Kava Mauri Rausi luulest ja lausungitest valmis tänu Iivi Lepikule, Tõnu 
Mikiverile ja Tõnu Tammele, kes meenutasid ühtlasi oma head kursusekaaslast teatrikooli päevilt. 
Katkendeid Juhan Smuuli raamatust „Jaapani meri, detsember“ esitasid Eesti Muusika ja 
Teatriakadeemia magistrandid, kellele see salvestus oli ühtlasi ka semestritöö arvestuseks.  

12. aprillil, raadioteatri asutaja Felix Moori sünniaastapäeval, kuulutati välja traditsioonilise 
näitlejaauhinna laureaat. Auhinna pälvis Kaie Mihkelson Clara rolli eest Heinrich Bölli 
kuuldemängus „Pilved nagu valged utetalled“ (režissöör Jaan Tooming) ning hingedepäeva 
luulekava „Eksind une lagendikul“ (koostaja Külliki Valdma) tundliku esitamise eest. 

Esmakordselt anti välja ka Felix Moori tänuauhind tunnustuseks missioonitundliku loova töö eest 
eestikeelse kultuuri hoidmisel ja jäädvustamisel. Auhind on eraalgatuslik, selle paneb välja Mart 
Relve. Esimeseks laureaadiks sai postuumselt Eesti Raadio pikaaegne toonmeister Hannes Valdma 
(1944 - 2008), kompromissitult audiokunstile pühendunud, andekas ja fantaasiaküllane 
helimeister, nõudlik õpetaja. 

 

Auditoorium 

Eesti Rahvusringhäälingu tegevuse tulemuslikkust saab mõõta väga erinevate parameetritega. 
Meediateadlaste poolt peetakse meediaorganisatsiooni edukuse üheks kõige olulisemaks ja 
suurima üldistustasemega näitajaks meediaorganisatsiooni usaldusväärsust. Turu-uuringute AS-i 
meediateemaline arvamusuuring näitab, et Eesti Rahvusringhäälingu usaldusväärsus on aastaga 
kaks protsendipunkti tõusnud ja oli 2012. aasta lõpus 79%. Elanikkonna poolt enim usaldatud Eesti 
institutsioonide esiviisik ei ole aastaga muutunud. Küsitluse andmetel usaldavad Eesti elanikud 
jätkuvalt kõige rohkem Päästeametit (95%), Politsei- ja piirivalveametit (83%) ja kaitseväge (81%). 
Neile järgnevad Maksu- ja Tolliamet (80%) ja rahvusringhääling (79%). 

 2012. aasta üldiste meediatarbimise trendide detailsem analüüs toob senisest tugevamalt esile 
uute meediakanalite ja uute meediatarbimise harjumuste kujunemise. ERR-i mõjuvälja 
terviklikkuse ja ulatuvuse hindamiseks ei piisa enam traditsioonilistest ringhäälingu kuulatavuse-
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vaadatavuse aruannetest. Koos järjest kasvava internetikasutusega, (98% eesti elanikest vanuses 
16-34 eluaastat kasutab aktiivselt internetti, kogu elanikkonnast on aktiivseid neti kasutajaid 77%1), 
kasvab ka (avaõigusliku) meedia tarbimine neti vahendusel. 

 

 

 

2012.a. meediatarbimise märksõnaks on sotsiaalmeedia populaarsuse märgatav tõus. (Üle 80% 
Eesti elanikest vanuses 16-34 a. kasutab aktiivselt Youtube’i ja Facebook’i). Eesmärgiga pakkuda 
oma sisu kõigil erinevatel tehnoloogilistel platvormidel on ERR lisaks oma traditsioonilistele 
internetikeskkondadele www.err.ee ja m.err.ee laiendanud sisupakkumist ka 
sotsiaalvõrgustikkesse. Kõigil ERR-i programmidel on väljundid FB-s, lisaks on erinevatel saadetel 
ja saatesarjadel üle saja eraldi konto FB-s ja YT-s, milledel on kümneid ja kümneid tuhandeid 
aktiivseid kasutajaid Eestist ja ka paljudest välisriikidest (nt ’Ringvaatel’ on ’like’ 65-st riigist). Läbi 
FB väljundite jõuab paremini eelkõige noorema rahvani - näiteks ca 60% ETV lehe fännidest ja ligi 
pool Vikerraadio lehe fännidest on kuni 34-aastased. 

Sotsiaalmeedia üheks oluliseks positiivseks omaduseks on võimalus aktiivselt auditooriumi 
teemakäsitlusse kaasata. Näiteks saadete ’Pealtnägija’ ja ’Silmad lahti’ teemasid jagatakse ja 
kommenteeritakse laialdaselt sotsiaalmeedia ’sõpradega’. Sellise tegevuse tulemusel on saadete 
tegelik mõjuväli oluliselt suurem kui ainult saadet otse-eetris vaadanud-kuulanud inimesed. 

Traditsiooniliste meetoditega uute meediaplatvormide abil laiendatud infovälja paraku 
adekvaatselt hinnata pole võimalik. Raadiokanalite kuulatavust mõõdetakse päevik-uuringu 
meetodil, mis jätab täielikult arvestamata järjest enam populaarsust koguva raadiosaadete 
järelkuulamise internetis. Seda asjaolu arvestades tuleb ERR-i raadiokanalite populaarsuse 
tõepärasemaks hindamiseks võtta arvesse ka saadete järelkuulatavust ja levi sotsiaalmeedias. 
Aasta jooksul järelkuulati internetis kümneid tuhandeid tunde ERR-i erinevaid saateid ja saatesarju. 
Mõõtmiste metodoloogia erinevustest tingituna ei ole paraku võimalik järelkuulatavuse statistika 
andmeid ning päevik-uuringu numbreid omavahel summeerida ning välja arvutada ERR-i 
programmide reaalset katvust ja osakaalu. 

                                                        
1 TNS Emor (2012). Kodanike rahulolu riigi poolt pakutavate avalike e-teenustega  
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Varasemate aruandeperioodidega võrreldava, (kuid siiski tervikpilti mitte moodustava), statistika 
alusel kinnistasid ERR-i raadiokanalid oma tugevat ja stabiilset positsiooni Eesti raadiomaastikul. 

  

2012. aastal oli Vikerraadio jätkuvalt kõige kuulatavam raadiojaam. Vikerraadio katvus (reach) oli 
30%; era-raadiotest olid populaarseimad Sky Plus ja Elmar (vastavalt katvusega 26% ja 24%). 
Eestlastest kuulas Vikerraadiot 42% ning raadiokuulamise ajast pühendasid nad Vikerraadiole 
ligemale ühe kolmandiku. Mitte-eestlaste seas on suurima osakaaluga – 26% kuulamise ajast 
(share) raadiokanal Raadio 4, nädalase katvusega 47%. Raadio 4 kuulab iga päev 31% mitte-
eestlastest. Võrreldes 2011. aastaga on Raadio 4 keskmine kuulajaskond tõusnud 169 000 
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kuulajani. Samal ajal on populaarseima kommertsraadiojaama Russkoje Radio kuulajaskond 
langenud 177 000-ni2. 

 

Telekanalite vaadatavuse alusel oli 2012. aasta ERRile väga edukas. Eesti elanikud pühendasid oma 
telerivaatamise ajast ETV ja ETV2 vaatamisele 19%. Selle tulemusega saavutasid ERR-i telekanalid 
Eesti telemaastikul üle mitme aasta taas liidripositsiooni. Eesti Meedia AS-i telekanalite Kanal2, 
Kanal11 ja Kanal12 vaatamisaeg moodustas 18,2% ja TV3 ning tema sõsarkanalite vaatamisaeg 13,8% 
telerivaatamise ajast. Veel viis aastat tagasi 13% vaatamisajast hõivanud PBK vaadatavus langes 
2012.aastal 8,5%-le. Samas tuleb rõhutada, et Eesti vaatajatele suunatud eestikeelse tõlkega 
välismaiste kanalite arv aasta aastalt kasvab ning konkurents vaatajate tähelepanu nimel järjest 
tugevneb3. 

 

Arhiivid 

Filmiarhiivis digiteeriti ja restaureeriti 49 osa ehk 9,5 tundi 35 mm ETF filmimaterjali - täispikad 
mängufilmid „Lindpriid“, „Noor pensionär“, „Näitleja Joller“, lühimängufilm „Võlg“ ja laste-
/muusikafilm „Hei, kelgule“. Digiteeriti 19 tundi so 696 AK kroonikapala. Digiteeriti Eesti film 100 
raames ETV eetri jaoks 92 osa Tallinfilmi mängu- ja dokumentaalfilme ja projekti Need unustatud 
filmid jaoks 90 osa dokumentaalfilme. Arvo Pärdi keskusele digiteeriti 27 karpi arhiivimaterjale. 
Teostati ümbervõtteid ka koostööprojektide ja jooksvalt eetri jaoks. 

Puhastati 211 263 meetrit filmilinti. Korrastati ja valmistati ette digiteerimiseks 315 karpi 
filmimaterjali. Eesti Filmi andmebaasi jaoks otsiti Riigiarhiivi dokumentidest andmeid ja täiendati 
ühtlasi ka majasisest andmebaasi Eesti Telefilmi täispikkade mängufilmide kohta. Arhiiviportaali 
arhiiv.err.ee ja Eesti Filmi andmebaasi jaoks digiteeriti 56 Eesti Telefilmi mängufilmi. 

                                                        
2 TNS Emor (2012). Raadioauditooriumi päevikuuringu aruanded  

3 TNS Emor (2012). Teleauditooriumi mõõdikuuring 
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Heliarhiivis digiteeriti ja restaureeriti 201 tundi muusikat ja 1340 tundi sõnasaateid. Restaureeriti 10 
tundi filmiheli. Heliarhiivi andmebaasi sisestati 20000 andmekirjet. ERR raadioprogrammidest 
arhiveeriti 8595 saadet. Digiteeritud saatetekste, plaadietikette ja muid lisamaterjale on 
andmebaasi manustena lisatud 5140. Jätkati andmebaasi ja analoogarhiivi korrastamist. 

Videoarhiivis digiteeriti ja monteeriti 662 saadet 2-tollistelt videolintidelt ja 700 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. 
Segmenteeriti ja varustati andmetega 316 kroonikapala. Detsembris alustati AK välisarhiivi ja VHS-
idel olevate AK eetrisaadete massdigiteerimist. 

Fotoarhiivis skaneeriti, puhastati, kirjeldati ja arhiveeriti 11 775 analoogfotot. Kokku lisandus koos 
digifotodega fotopanka 14 634 faili. Süstematiseeriti kirjeldatud negatiivid. Nelja fotokogu 
autoriga sõlmiti varalisi autoriõigusi puudutavad lepingud. Korrastati ja täiendati suur osa 
digitaalse fotopanga andmetest kogu fotopanga üleviimiseks portaali arhiiv.err.ee 

Dokumendiarhiivis oli 2012. aastal põhirõhk endise Eesti Raadio dokumendiarhiivi korrastamisel. 
Aasta lõpuks oli koostatud ja vormistatud 250 toimikut raadiosaadete materjalidega, mis ootavad 
karbistamist ja registreerimist. Samuti korrastati 38 Eesti Raadio lepingute toimikut ja 53 ETV 
2006-2007 aasta lepingute toimikut. Teostati otsinguid majasiseselt ja ka väljastpoolt maja 
vastavalt päringutele. 

Arhiiviportaali arhiivi.err.ee lisati 3711 telesaadet ja 6213 raadiosaadet. 2012. aasta lõpuks oli 
juurdepääs loodud 7832 telesaatele ja 44504 raadiosaatele. 

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

 

Tehniline areng ja investeeringud 

Tehnoloogia investeeringud 

Parandati ERR raadiprogrammidel levi Saarema lääneosas ja Tartu linnas. Parandati FM levi 
helikvaliteeti paigaldades uued heliprotsessorid kõigile raadioprogrammidele. Vikerraadio sai uue 
kaasaegse eetritelefoni süsteemi. Hangiti FM levi mõõteaparatuur ja teostati hulgaliselt mõõtmisi. 
Uuendati oluliselt stuudiomikrofonide parki ning helitöötlus- ja salvestusseadmeid. 

Hangiti mobiilsidevõrku kasutav ülekandetehnika, mis võimaldab 3,5G või 4G mobiilsidevõrgu abil 
sooritada videoedastust televisiooni otse-eetrisse. Integreeriti fotoarhiiv maja üldise 
meediahaldussüsteemiga, mis võimaldab video- ja fotomaterjali ühtset otsimist ning võimalust 
fotomaterjali presenteerida arhiiv.err.ee lehel. Hangiti DVB subtiitrite edastamiseks vajalik riist- ja 
tarkvara ning sooritati DVB subtiitrite testimised suuremate televisiooniteenust pakkuvate 
telekommunikatsiooniettevõtetega. DVB subtiitrite jõudmine laiema üldsuseni sõltub 
kaablivõrkude digitaalplatvormile ülemineku kiirusest. Meediahaldussüsteemi kasutajate arvu 
suurendati ning tarkvarale tehti versiooniuuendus, mis võimaldab kaasata üha rohkem inimesi 
süsteemi kasutama ning efektiivsemat arhiivi materjali otsimist ning taaskasutust uutes saadetes. 
Samuti hangiti meediahaldussüsteemi tuumikserverite vahelise võrguliikluse kiirendamiseks 
10Gbit/s hallatav võrgulüliti, mis võimaldab kiiremat meediafailidega opereerimist ning see 
tähendab ühtlasi ka lühemaid ooteaegu meediahaldussüsteemi tellimuste täitmisel. Realiseeriti 
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tarkvaralahendus koostöös Eesti Keele Instituudiga nägemispuudega inimestele subtiitrite 
ettelugemiseks täiendavas digitelevisiooni helikanalis, kasutades eestikeelset kõnesünteesi. 

Kinnisvaraarendus 

ERR uue maja arendusprojekt krundile Tuisu tänaval oli 2012. aasta kevadeks jõudnud seisu, kus 
valmis oli põhiprojekt ning järgmine samm oleks olnud liikumine ehitushankesse. Projekti 
finantseerimise pikaajaline rahastamismudel eeldanuks ERR-le eraldatava iga-aastase 
riigieelarvelise toetuse tõstmist ligikaudu 4 mln euro võrra. Sellisele arengule ei olnud poliitilist 
toetust ning seetõttu otsustas ERR nõukogu juunis arendusprojekti peatada. Sellega seoses kanti 
kuludesse seni lõpetamata investeeringuna põhivarana arvele võetud arenduskulud ning hinnati 
Tuisu tn kinnistud ümber nende kaetavale väärtusele, mille kohaselt teostati varade allahindlus. 
Projektdokumentatsioon arhiveeriti. 

Kohe asuti tegelema alternatiivsete lahenduste otsimisega ERR amortiseerunud ja ebaotstarbeka 
lahendusega hoonete olukorra parandamiseks. Kaalumisel oli kolm põhilist alternatiivi: 
* raadiomajade kinnistu rekonstrueerimine koos uue telekompleksi ehitusega; 
* telemaja kinnistu rekonstrueerimine koos uue raadiokompleksi ehitusega; 
* tegevuse jätkamine mõlemal kinnistul. 
Eelistatuks olid esimesed kaks lahendust, kuna nendega on võimalik suurel määral saavutada 
ühtse ruumikompleksi loomise eesmärk ning võimalik üks kinnistu müüa. Kaalukeeleks kujunes 
omakorda võimalus saada Gonsiori 21 asuva nn uue raadiomaja rekonstrueerimiseks toetust CO2 
kvootide müügirahast. 

Lahendus omakorda jagati kolmeks etapiks: 
* Gonsiori 21 hoone rekonstrueerimine raadioprogrammidele; 
* Kreutzwaldi 14 hoone rekonstrueerimine uudistemajaks; 
* Telestuudiote arendus nende kahe maja vahelisele alale või telestuudiote kompleksi 
renoveerimine. 

Esimese etapi projekteerimistöödega alustati juba 2012. aastal ning see peaks olema lõpetatud 
2014. a. sügiseks. Viimase etapi valikud sõltuvad detailplaneeringu tulemustest ning alternatiivide 
kulukalkulatsioonidest.  

 

Eelarve ja selle täitmine 

ERR 2012. aasta eelarve üldmaht oli samal tasemel kui 2010 ja 2011 aastal. Täiendavaid vahendeid 
riigieelarvest saadi spordi suursündmuste ülekannete kulude katteks (Londoni OM, jalgpalli EM), 
kuid samal ajal vähenesid ligikaudu samavõrra ERR omatulud, kuna otsustati enam mitte edastada 
spordiülekannete juures spordialaliitude sponsorite reklaame. Samuti ei muutunud eelarve 
üldmaht seoses eelarvelise toetuse hulka arvatud inglise- ja venekeelsetele infoportaalidele 
eraldatud täiendava toetuse tulemusena, kuna 2011. aastal olid need vahendid lihtsalt kajastatud 
sihtotstarbelise toetusena ERR omatulude hulgas. 

Erakorralise asjaoluna mõjutab aasta tulemit uue ringhäälingumaja arenduse peatamisest tulenev 
seni lõpetamata ehitusena bilansis arvel olnud hoone projekteerimiskulude allahindamine 
kogusummas 2,518 mln eurot. Nimetatud allahindlus vähendab kokkuvõttes ERR eelmiste 
perioodidega kogunenud tulemit, kuid ei ohusta likviidsust ega tegutsemise jätkusuutlikkust. 
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Eesti Rahvusringhäälingu 2012. a. tekkepõhise eelarve täitmine
eurodes

TULUD 2012 eelarve 2012 tegelik vahe %

Toetus riigieelarvest tegevuskulude katteks 23 328 112 23 328 112 0 0%

Eraldised riigieelarvest arendustegevusteks 2 317 349 2 317 467 118 0%

Sihtotstarbelised eraldised ja annetused 759 766 826 873 67 107 9%

Teenused ja tooted 1 703 573 1 930 060 226 486 13%

Muud äritulud ja kasumid 3 840 72 527 68 687 1789%

Finantstulud 3 840 2 217 -1 623 -42%

TULUD KOKKU 28 116 480 28 477 255 360 775 1%

KULUD
2012 

eelarve

s.h. 

omatulude 

ja toetuste 

arvel

2012 

tegelik

s.h. 

omatulude 

ja toetuste 

arvel

eelarvelise 

ressursi 

ala/ülekulu

%

Programmid ja toimetused

Programmi üldkulu 1 218 489 77 033 1 254 047 119 192 6 601 1%

Programmireserv * 1 700 0 1 573 0 127 7%

ETV1 ja tv toimetused 7 159 833 970 586 7 293 526 995 558 -108 721 -2%

ETV2 saated 824 671 146 638 798 762 157 817 37 088 5%

Vikerraadio 685 689 26 844 730 510 74 177 2 512 0%

Raadio 2 416 110 4 632 430 112 7 096 -11 539 -3%

Klassikaraadio 413 393 3 204 432 657 35 824 13 356 3%

Raadio 4 692 742 49 200 676 856 49 299 15 985 2%

Raadio Tallinn 13 069 0 13 473 0 -404 -3%

Raadioteater 117 904 2 160 117 257 2 423 910 1%

Uudistetoimetus 2 087 710 10 836 2 057 153 18 151 37 872 2%

Kohalikud stuudiod ja korrespondendid 649 383 20 142 595 561 17 083 50 763 8%

ERR portaalid (internetimeedia) 784 646 17 882 813 275 41 480 -5 031 -1%

Sporditoimetus 1 979 677 119 461 1 917 750 123 833 66 299 4%

Programmitootmise otsesed kulud kokku 17 045 016 1 448 618 17 132 508 1 641 932 105 822 1%

Tootmine ja tugitegevused

TV tehniline keskus 180 473 10 000 174 311 8 618 4 781 3%

Raadio tehnika- ja salvestusosakond 469 263 20 000 479 643 28 992 -1 388 0%

Teletehnika hooldus- ja remondiosakond 172 792 7 030 178 170 4 400 -8 008 -5%

Tootmisteenistus 223 693 287 602 335 930 270 406 -129 434

Edastamiskulu 2 335 598 92 000 2 332 354 107 225 18 469 1%

Tehnika üldkulud & arendusprojektid 2 630 402 48 828 3 022 844 80 000 -361 270 -14%

IT osakond 274 588 0 256 730 1 368 19 227 7%

Müügiosakond 118 221 176 762 100 231 221 472 62 699

Arhiivid 507 149 12 780 512 477 12 403 -5 705 -1%

Fondisalvestused 15 977 0 27 313 0 -11 336 -71%

Muuseum 24 386 0 46 544 804 -21 353 -88%

Turundus- ja uuringute osakond 318 237 0 330 747 0 -12 510 -4%

Meediauuringute osakond 64 446 0 52 497 0 11 949 19%

EBU koostöö 208 538 0 199 106 774 10 206 5%

Tootmine ja tugitegevused kokku 7 543 763 655 002 8 048 896 736 462 -423 674 -6%

Üldkulud ja taristu

Nõukogu 94 414 0 90 272 0 4 142 4%

Juhatus 277 410 0 273 399 120 4 132 1%

Nõunikud ja nõukoda 127 249 0 117 197 7 10 059 8%

Administratiiv- ja õigusosakond 332 053 0 332 114 6 312 6 252 2%

Finantsteenistus 214 694 0 211 705 0 2 989 1%

Koolituskulud 92 093 0 88 233 0 3 860 4%

Üldkulud & reserv 299 865 49 199 320 846 155 638 85 458 34%

Arendusosakond 188 801 0 187 683 0 1 118 1%

Uue ringhäälingumaja arendus 275 000 0 2 799 423 0 -2 524 423 -918%

Transpordiosakond 5 000 5 000 19 588 10 112 -9 476

Hooneteenistus 1 621 122 313 200 1 673 451 281 093 -84 436 -6%

Üld- ja taristukulud kokku 3 527 701 367 399 6 113 910 453 282 -2 500 326 -79%

KULUD KOKKU 28 116 480 2 471 019 31 295 314 2 831 676 -2 818 177 -11%

TULEM 0 -2 818 059

* - aasta jooksul on programmireservis olnud 20036 eurot jaotatud järgmiselt: ETV 10 910; Sporditoimetus 7278; Uudistetoimetus 148; reserv 1700
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Eelarve tulem enamiku valdkondade ja üksuste lõikes on hea, kuid on ka olulisi kõrvalekaldeid. ETV 
miinus tuleneb põhiliselt projekti „Klass 13“ võtetega alustamisest 2012. aastal (projekti kulude 
kate oli planeeritud 2013.a. eelarvesse). Tootmisteenistus osutab teleprojektidele tehnilisi 
teenuseid ning mille rahaline ressurss koguneb põhiliselt saateprojektide eelarvete kaudu sisemise 
arvelduse korras, millele lisanduvad vähemas ulatuses väljapoole ERR-i osutatavatest teenustest 
saadav tulu. Tellitud siseteenuste ning välistulude maht kujunes prognoositust väiksemaks ning 
Tootmisteenistuse eelarvetulem liikus esimesel aasta poolel miinusesse. Teisel poolaastal 
tegevuste optimeerimise tulemusena tulemus mõnevõrra paranes, kuid aasta alguses kogunenud 
miinust vähendada ei õnnestunud. Planeeritust suuremad on olnud ka investeeringutega seotud 
kulud, kus põhivarasoetuste osakaal kõigist soetustest oli väiksem ja väheväärtusliku vara ning 
installatsioonikulude osakaal suurem eelarves planeeritust. Hooneteenistuse miinus tekkis 
renditulude vähenemisest ja energiakulude kasvust. Suhtarvuna suured, kuid absoluutväärtuses 
vähemolulised ülekulud olid muuseumis seoses koosseisu ümberkorraldustega ning audio 
fondisalvestuste osas seoses 2011. jääkide kasutamisega. 

 

Personal 

Eesti Rahvusringhäälingu aasta keskmine töötajate arv oli 630,9 (2011. a 627,0), sh juhid 42,8; 
tippspetsialistid 358,2; keskastme spetsialistid 168,7 ja lihttöötajad 56,8. 
 

 

ERR-i töötajate arv 2012. a struktuuriüksuste lõikes 

Koosseisulistele töötajatele arvestatud brutotasud aastas (koos lisatasudega) olid 8 248,8 tuh 
eurot ja puhkusetasud 829,1 tuh eurot. Juhatuse ja nõukogu tasud koos puhkusetasudega olid 
225,3 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 47,1 tuh euro ulatuses. Mittekoosseisulistele kaastöötajatele 
arvestatud töötasude maht oli 1 162,5 tuh eurot ja töötajate õppelaenude kustutamiseks eraldatud 
vahendid 41,5 tuh eurot. Töötasudelt aasta jooksul arvestatud tööandja maksukulude summa oli 
3 567,9 tuh eurot. 
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 

 

Bilanss 

(eurodes) 
   31.12.2012 31.12.2011 Lisa 

VARAD     
Käibevara     
 Raha ja pangakontod 1 688 431 1 860 315  
 Nõuded ostjate vastu 248 951 265 489 2 

 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja muud 
lühiajalised nõuded 

421 185 927 494 4 

 Varud  1 063 659 954 065 5 
Käibevara kokku 3 422 226 4 007 363 

   
Põhivara     
 Pikaajalised ettemaksed 458 831 131 665 6 

 Kinnisvarainvesteering 3 894 870 2 166 606 7 

 Materiaalne põhivara 14 105 899 18 813 879 8 

 Immateriaalne põhivara 517 120 409 247 9 
Põhivara kokku 18 976 720 21 521 397 

   
VARAD KOKKU 22 398 946 25 528 760 

 
 
KOHUSTUSED JA NETOVARA   
Lühiajalised kohustused   
 Võlakohustused  682 038 702 142 10 

 Võlad ja ettemaksed 3 536 352 2 699 928 13 

 Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud 182 404 653 324 14 

 Lühiajalised eraldised 46 315 116 604 15 
Lühiajalised kohustused kokku 4 447 109 4 171 998 

   
Pikaajalised kohustused   
 Pikaajalised võlakohustused 1 273 848 1 955 886 10 

 Pikaajalised eraldised 186 226 91 054 15 
Pikaajalised kohustused kokku 1 460 074 2 046 940  
   
KOHUSTUSED KOKKU 5 907 183 6 218 938 

   
Netovara   
 Kapital 4 061 637 4 061 637  
 Eelmiste perioodide tulem 15 248 185 13 889 109  
 Aruandeaasta tulem -2 818 059 1 359 076  
NETOVARA KOKKU  16 491 763 19 309 822 

   
KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU 22 398 946 25 528 760 
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Tulemiaruanne 

(eurodes) 

 
 2012 2011 Lisa 

Tulud    
Tulud riigieelarvest 25 687 099 24 979 294 16 
Tulud teenuste müügist 1 930 059 2 130 133 17 
Muud tulud 854 540 1 205 523 17 

Tulud kokku 28 471 698 28 314 950  
    
Kulud    
Programmi tootmis-, edastus- ja 
arhiveerimiskulud 

25 415 841 23 692 590 18 

Juhtimis- ja halduskulud 3 283 411 3 151 254 19 
Muud kulud 2 532 611 18 074 20 

Kulud kokku 31 231 863  26 861 918  
    
Tegevustulem -2 760 165 1 453 032  
    
Finantstulud 2 217 9 332 22 
Finantskulud 60 111 103 288 22 

Aruandeaasta tulem -2 818 059 1 359 076  

 

 

 

Netovara muutuste aruanne 

(eurodes) 

 
 Kapital Eelmiste 

perioodide 
tulem 

Aruandeaasta 
tulem 

Kokku 

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 
Eelmiste perioodide tulem 0 1 359 076 -1 359 076 0 
Aruandeaasta tulem 0 0 -2 818 059 -2 818 059 
Saldo 31.12.2012 4 061 637 15 248 185 -2 818 059 16 491 763 
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Rahavoogude aruanne 

(eurodes) 

   2012  2011 Lisa 

Rahavood majandustegevusest   
 Tegevustulem -2 760 165 1 453 032  
 Korrigeerimised:    
  Põhivara kulum ja väärtuse langus 2 132 378 2 202 466 7,8,9 

  Põhivara ja lõpetamata ehituse allahindlus 2 529 338 0 8 

  Mitterahaline põhivara sihtfinantseerimine -110 000 0 8 

  Kasum (kahjum) põhivara müügist ja 
mahakandmisest 

1 000 1 332  

  Muud korrigeerimised (swap-i muutus) 0 2 185 22 

 Majandustegevusega seotud nõuete ja 
ettemaksete muutus  

195 681 -407 390  

 Varude muutus -109 594 -80 020  
 Majandustegevusega seotud kohustuste ja 

ettemaksete muutus  
207 138 630 350  

 Saadud intressid 2 217 7 147   22 

Kokku rahavood majandustegevusest 2 087 993 3 809 102 

      
Rahavood investeerimistegevusest   
 Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus -1 495 389 -1 497 369 8,9,13 

 Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 1 267 10 913  
Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 494 122 -1 486 456 

      
Rahavood finantseerimistegevusest   
 Laenude tagasimaksed -636 924 -812 234 10 

 Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -65 218 -65 218 11 

 Makstud intressid -63 613 -106 056  
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -765 755 -983 508 

      
Rahavood kokku -171 884 1 339 138 

      
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 860 315  521 177 
Raha ja raha ekvivalentide muutus -171 884 1 339 138 

      
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 688 431 1 860 315 
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RAAMATUPIDAMISE ARUANDE LISAD 

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja 
hindamisalused 

Eesti Rahvusringhäälingu (lühendina ERR) 2012. 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. 

Raamatupidamise aastaaruandes on ennetähtaegselt rakendatud muudatused Raamatupidamise 
Toimkonna  juhendite kohta. Muudetud RTJ-de rakendamine ei toonud kaasa muudatusi 
arvestuspõhimõtetes ja informatsiooni esitusviisis. 

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. 

2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. 

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. 

Lõpetamata toodang 

ERR-i poolt tootmises oleva müügiks toodetud audiovisuaalse toodangu kulud võetakse arvele 
lõpetamata toodanguna. Toodangu valmimisel kajastatakse tehtud kulud valmistoodanguna. 
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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 või väärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. 
Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses (vastavalt Riigi 
raamatupidamise üldeeskirjale), 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, maad ei amortiseerita. 

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. 

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 
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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 

Immateriaalse varana kajastatakse ostetud arvutitarkvara, mis ei ole seonduva riistvara 
lahutamatu osa. Arvutitarkvara arenduskulud kajastatakse immateriaalse varana, kui need on 
otseselt seotud selliste tarkvaraobjektide arendamisega mille kasutusiga on pikem kui üks aasta. 
Arvutitarkvara jooksva hooldusega seotud kulud kajastatakse kasumiaruandes kuludena. 

Muu immateriaalse põhivara (kaubamärgid, litsentsid) kulutused kapitaliseeritakse, kui on 
võimalik hinnata neilt kulutustelt tulevikus saadav tulu.  

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% 
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Asutamis- ja uurimisväljaminekuid ei kapitaliseerita. 

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 

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 kasutas 2011.a. 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. Intressimäära swap-i õiglase väärtuse määramisel kasutatakse 
välisekspertide hinnanguid. 
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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 vara kohustusena renditud  
vara õiglase väärtuse summas  või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see 
on madalam. 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  selle kasutamisega seotud olulised  
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 
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. Välisvaluutas 
toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud 
Euroopa keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja –kohustused 
(rahas tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse 
bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena 
tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Mitterahalisi 
välisvaluutas fikseeritud varasid ja kohustusi, mida ei kajastata õiglase väärtuse meetodil (nt 
ettemaksed, soetusmaksumuse meetodil kajastatavad varud, materiaalne ja immateriaalne 
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põhivara), bilansipäeval ümber ei hinnata, vaid kajastatakse jätkuvalt tehingupäeval kehtinud 
Euroopa Keskpanga 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 31.12.2012 ja aruande koostamispäeva, 3.04.2013 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 

 31.12.2012 31.12.2011 

Ostjate tasumata arved 252 858 277 326 
Ebatõenäoliselt laekuvad arved -3 907 -11 837 

Kokku nõuded ostjate vastu 248 951 265 489 
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Ebatõenäoliselt laekuvate summade muutus: 
 31.12.2012 

 
31.12.2011 

Ebatõenäoliselt laekuvad summad perioodi alguses -11 837 -44 186 
Ebatõenäoliselt laekuvate summade laekumine 14 894 26 130 
Perioodi jooksul ebatõenäoliseks kantud summad -7 416 -5 985 
Perioodi jooksul lootusetuks kantud summad 452 12 204 

Ebatõenäoliselt laekuvad summad perioodi lõpus -3 907 -11 837 

 

Lisa 3 Maksud 

Maksuliik 31.12.2012 31.12.2011 
 Ettemaks ja 

tagasinõue 
Maksuvõlg Ettemaks ja 

tagasinõue 
Maksuvõlg 

     
Maksude ettemaksed ja 
tagasinõuded (lisa 4) 

11 943 0 6 476 0 

Sotsiaalmaks 0 610 702 0 578 960 
Kinnipeetud tulumaks 0 332 564 0 309 777 
Töötuskindlustusmakse 0 61 318 0 66 705 
Kogumispensioni makse 0 28 421 0 23 262 

Käibemaks 0 94 346 0 13 444 
Erijuhtude tulumaks 0 4 553 0 6 623 
Litsentsitasude tulumaks 0 8 701 0 5 651 
Muud maksud 0 0 0 89 

Kokku 11 943 1 140 605 6 476 1 004 511 

Maksuvõlad (lisa 13) sisaldavad deklareeritud ja deklareerimata makse. 

 

Lisa 4 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja muud lühiajalised nõuded 

 31.12.2012 31.12.2011 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 206 022 783 618 
Muud lühiajalised nõuded 201 311 134 557 
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 3) 11 943 6 476 
Viitlaekumised 1 909 2 843 

Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja 
muud lühiajalised nõuded 

421 185 927 494 
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Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 
 31.12.2012 31.12.2011 

Muud ettemaksed 97 734 94 396 

Saadete tootmine Eesti lood, Hakkab jälle pihta, 
Reisile minuga (2011.a. Eesti lood, Batareja, 
Laululahing) 

52 741 40 838 

Talispordialad (suusatamine, laskesuusatamine, 
iluuisutamine) 

27 656 14 268 

Kergejõustik 22 891 30 023 
Muud spordialad (sõudmine, jalgpall) 5 000 0 
OM2012 London 0 337 409 
Jalgpalli EM2012 0 266 684 

Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud  206 022 783 618 

 

Lisa 5 Varud 

 31.12.2012 31.12.2011 

Hankefilmide litsentside varu 894 540 829 474 
Valmistoodang 69 459 65 739 

Ettemaks hankijatele 86 473 45 397 
Tooraine ja materjal 13 187 13 455 

Kokku varud 1 063 659 954 065 

 2011.a. ja 2012.a. valmistoodangu varude allahindlust ei tehtud. 

Seisuga 31.12.2012 on teise osapoole käes vastutaval hoiul realiseerimiseks kaupa kokku 11 660 
(31.12.2011 20 222) euro väärtuses. 

 

Lisa 6 Pikaajalised ettemaksed 

 31.12.2012 31.12.2011 

Sotši OM 2014 233 333 0 
Jalgpall MM2014 223 228 86 383 
Suusatamise MM2015 1 429 1429 
Muud õigustega seotud ettemaksed 841 43 853 

Kokku 458 831 131 665 

Spordiülekannete TV-õiguste pikaajalised kohustused on kajastatud lisas 23. 
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Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud 

 31.12.2012 31.12.2011 

Soetusmaksumus 4 220 663 2 453 363 

sh hoone 1 302 659 1 302 659 
       maa 2 918 004 1 150 704 
   
 2012 2011 
Aruandeperioodi kulum 39 036 39 036 
   
 31.12.2012 31.12.2011 

Akumuleeritud kulum -325 793 -286 757 

Jääkmaksumus 3 894 870 2 166 606 

 
 2012 2011 Lisa 

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu 217 149 231 510 17 
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud 232 046 218 210  
Netotulu kinnisvarainvesteeringute rentimisest -14 897 13 300  

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. 2012. a. klassifitseeriti ümber 
materiaalsest põhivarast  kinnisvarainvesteeringuks Tuisu ja Tervise tn maa summas 1 767 300 
eurot( lisa 8). 
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Lisa 8 Materiaalne põhivara 

 Maa ja 
ehitised 

Masinad ja 
seadmed 

Muu 
inventar ja 
sisseseade 

Ettemaks 
p/v eest 

Kokku 

      
Soetusmaksumus 31.12.2010 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 
Põhivara ja lõpetamata ehituse 
allahindlus 

-180 132 0 0 -2 349 206 -2 529 338 

Lõpetamata ehitus 0 0 0 17 735 17 735 
Soetamine 110 000 1 440 957 0 0 1 550 957 
Ümberklassifitseerimine  -1 767 300 0 0 -7 200 -1 774 500 
Müük ja mahakandmine 
soetusmaksumuses 

0 -553 780 -5 459 0 -559 239 

Soetusmaksumus 31.12.2012 12 079 574 18 545 519 444 556 17 735 31 087 384 

      
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 
Arvestatud kulum -240 868 -1 712 042 -17 657 0 -1 970 567 
Müüdud ja mahakantud põhivara 
kulum 

0 551 513 5459 0 556 972 

Akumuleeritud kulum 31.12.2012 -2 355 903 -14 270 757 -354 825 0 -16 981 485 

      
Jääkmaksumus 31.12.2011 11 801 971 4 548 114 107 388 2 356 406 18 813 879 
Jääkmaksumus 31.12.2012 9 723 671 4 274 762 89 731 17 735 14 105 899 

 

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

ERR nõukogu otsustas juunis 2012 uue hoone arendusprojekti peatada ning seoses sellega 
ettemaksed lõpetamata ehituse eest kanti kuludesse ja Tuisu tn kinnistu hinnati kaetavale 
väärtusele. Kinnistu klassifitseeriti ümber kinnisvarainvesteeringuks (lisa 7). 
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Lisa 9 Immateriaalne põhivara 

 Tarkvara 

  
Soetusmaksumus 31.12.2010 1 108 204 

Ettemaks immateriaalse põhivara eest 231 783 

Soetamine 45 084 

Soetusmaksumus 31.12.2011 1 385 071 

Ettemaks immateriaalse põhivara eest -231 783 
Soetamine 462 430 
Mahakandmine -3 650 
Soetusmaksumus 31.12.2012 1 612 068 

  
Akumuleeritud kulum 31.12.2010 -830 800 

Arvestatud kulum -145 024 

Akumuleeritud kulum 31.12.2011 -975 824 

Arvestatud kulum -122 774 
Mahakantud immateriaalse põhivara kulum 3650 
Akumuleeritud kulum 31.12.2012 -1 094 948 

  
Jääkväärtus 31.12.2011 409 247 
Jääkväärtus 31.12.2012 517 120 

 

Lisa 10 Pikaajalised võlakohustused ja panditud varad 

 Laenu saldo sh. 
pikaajaline 

osa 

sh. 
lühiajaline 

osa 

Makse-
tähtaeg 

Intressimäär Lisa 

31.12.2012       
Liisingkohustused  45 114 0 45 114 2013 2,92% 11 
Pikaajaline laen * 1 910 772 1 273 848 636 924 2015 1,83%-2,03%   
KOKKU 1 955 886 1 273 848 682 038    
       
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    

 

Pikaajaliste kohustuste alusvaluuta on euro. 

*laenusumma 1 910 772 eurot (2011. a 2 547 696 eurot) on tagatud hüpoteegiga summas 2 556 466 
eurot kinnistule Gonsiori 27/Faehlmanni 10, bilansiline jääkmaksumus 2 537 800 eurot seisuga 
31.12.2012, laenuandja SEB Pank AS. 

 

Lisa 11 Kapitalirent 

Eesti Rahvusringhääling rendib kapitalirendi tingimustel televisioonitehnikat (masinad ja 
seadmed) 
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 31.12.2012 31.12.2011  
Soetusmaksumus 189 401 189 401  
    
 2012 2011  
Aruandeperioodi kulum  36 894 36 894  
    
 31.12.2012 31.12.2011  
Jääkväärtus 103 315 140 209  
    
 31.12.2012 31.12.2011 Lisa 

Kapitalirendi võlgnevus 45 114 110 332 10 
  sh. maksetähtajaga kuni 1 aasta 
       1-5 aastat 

45 114 
0 

65 218 
45 114 

 

    
 2012. a. 2011. a.  
Keskmine intressimäär 3,67% 3,85%  
Aruandeperioodi maksed 65 218 65 218  
Aruandeperioodi intressikulu 920 1 790  
Alusvaluuta euro euro  

 

Lisa 12 Kasutusrent 

ERR-s renditakse kasutusrendi tingimustel autosid ja ruume. 2012. a autode rendikulu oli kokku 
72 691 (2011. a 86 293) eurot ja ruumide rendikulu oli kokku 52 117 (2011. a 46 227) eurot. 

Järgmiste perioodide rendi kulu mittekatkestatavatest kasutusrendilepingutest 
 31.12.2012 31.12.2011 

Kuni 1 aasta 51 133 94 053 
1-5 aastat 59 029 92 893 

Kokku tulevaste perioodide rendimaksed 110 162 186 946 

 

Järgmiste perioodide rendi tulu mittekatkestatavatest kasutusrendilepingutest 
 31.12.2012 31.12.2011 

Kuni 1 aasta (lisa 7) 33 272 38 924 

 

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed 

 31.12.2012 31.12.2011 Lisa 

Maksuvõlad  1 140 605 1 004 511 3 
Võlad töövõtjatele  812 988 764 231  
Võlad hankijatele 
   sh võlg põhivara eest 

1 567 122 
311 077 

915 484 
124 327 

 

Muud võlad 15 636 15 702  
Kokku võlad ja ettemaksed 3 536 351 2 699 928  
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Lisa 14 Tulevaste perioodide ettemakstud tulud 

 31.12.2012 31.12.2011 

Ette laekunud tegevuskulude sihtfinantseerimine 170 622 240 299 
Muud ette laekunud tulevaste perioodide tulud 11 782 12 907 
Ette laekunud põhivara sihtfinantseerimine 0 400 118 

Kokku tulevaste perioodide ettemakstud tulud 182 404 653 324 

 

Lisa 15 Eraldised 

 31.12.2012 31.12.2011 

 lühiajaline pikaajaline lühiajaline pikaajaline 

Pensionäride hüvitiste eraldis 40 141 139 093 26 277 91 054 
Kohtuvaidluste eraldis 6 174 0 6 174 0 
Juhatuse liikmete hüvitised 0 47 133 84 153 0 

Kokku eraldised 46 315 186 226 116 604 91 054 

 

ERR ja organisatsioonis tegutsevad kolm ametiliitu on kokku leppinud, et ERR-ist pensionile 
minevad üle 20 a tööstaažiga töötajad saavad lahkumishüvitise, mille suurus on võrdne ERR-i 
poolteistkordse keskmise kuutasuga ja kolmekordse keskmise kuutasuga, kui töötajal on staaži 
üle 30 a. Vastavalt on arvutatud ka lahkumishüvitiste eraldis. 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 31.05.2017. 

 

Lisa 16 Tulud riigieelarvest 

 2012 2011 

Toetus tegevuskuludeks 23 328 112 22 452 291 
Sihtfinantseerimine põhivara soetusteks 2 317 467 2 475 906 
Sihtfinantseerimine õppelaenude katteks 41 520 51 097 

Kokku 25 687 099 24 979 294 

 

Lisa 17 Tulud teenuste müügist ning muud tulud 

Teenuste müügitulud jagunevad  
Tulud geograafiliste piirkondade lõikes 2012 2011 
Eesti Vabariik 1 607 214 1 830 158 
Välisriigid 322 845 299 975 
Kokku 1 930 059 2 130 133 
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Tulud tegevusalade lõikes 2012 2011 
Koostööprojektid 796 676 907 951 
Tootmisteenus 429 630 611 393 
ERR toodangu ja arhiivimaterjali müük 251 749 248 531 
Hoone üüritulu (lisa 7) 217 149 231 510 
Muud teenused  234 856 130 748 
Kokku 1 930 060 2 130 133 

 

Muude tulude jagunemine 
 2012 2011 
Projektikulude sihtfinantseerimine 655 353 887 426 
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 130 000 304 706 
Muud tulud 67 920 2 478 
Tulud põhivara müügist  1266 10 913 
Kokku 854 539 1 205 523 

 

Projektikulude sihtfinantseerimine finantseerijate lõikes 
Finantseerija 2012 2011 
Eesti Töötukassa 172 860 14 148 
Kultuuriministeerium 78 681 337 675 
Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed 72 549 84 893 
Eesti Teadusagentuur SA 57 229 0 
Eesti Kirikute Nõukogu 43 505 48 605 
Sotsiaalministeerium 41 353 15 979 
SA Keskkonnainvesteeringute keskus 32 000 31 956 
Rahvakultuuri Keskus 23 947 0 
Latvijas Radio 22 215 0 
Riigikantselei 20 000 0 
SA Teaduskeskus AHHAA 19 550 20 089 
Kaitseministeerium 13 572 1 739 
Haridus- ja Teadusministeerium 12 942 20 931 
Eesti Ajalehed AS 12 785 0 
Arstlik Perenõuandla OÜ 7 072 0 
Eesti Kultuurkapital 6 065 4 820 
Eesti Koolispordi Liit MTÜ 5 100 0 
Ameerika Ühendriikide Suursaatkond 5018 0 
Narva Linnakantselei 4 200 0 
Eesti Kergejõustikuliit 2 000 22 649 
Prantsuse Instituut Eestis 2 000 2 000 
Ettevõtluse Arendamise SA 710 0 
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus 0 56 883 
SA Tallinn 2011 0 56 346 
Rahvusvahelised Kergejõustikuüritused SA 0 46 752 
SA Archimedes 0 43 044 
MTÜ Eesti Suusaliit 0 31 961 
MTÜ Eesti Korvpalliliit 0 15 978 
Viimsi Vallavalitsus 0 7 896 
Narva Linnavalitsus 0 6 391 
Eesti Olümpiakomitee 0 3 200 
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Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis 0 3 132 
Eesti Tennise Liit MTÜ 0 3 000 
Eesti Kirjanduse Selts 0 2 975 
Tiigrihüppe SA 0 1 920 
Pärnu RVA Ühing 0 1 630 
Eesti Filmi Andmebaas MTÜ 0 834 
Kokku 655 353 887 426 

 

Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 
Finantseerija 2012 2011 
Kaitseministeerium 110 000 0 
Kultuuriministeerium 20 000 25 600 
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus 0 279 106 
Kokku 130 000 304 706 

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. 

Kaitseministeeriumilt saadi tasuta krunt uue ringhäälingumaja projekti raames vajaliku parkla 
rajamiseks. 

Kultuuriministeeriumi poolt rahastati projekti „Audiovisuaalse kultuuripärandi massdigiteerimise 
automaatkontrolli süsteemi“ tarkvara soetust. 

Aruandeperioodil tagastati sihtfinantseerimistoetust 31 280 (2011 289,58) eurot. Aruandeperioodi 
raha tagastus oli seotud projekti töösse mittevõtmisega. 

 



Majandusaasta aruanne 2012 

44 

Lisa 18 Programmi tootmis-, edastus- ja arhiveerimiskulud 

Kululiik 2012 2011 
Tööjõukulu sh mittekoosseisuline 12 316 267 11 676 086 
Hankekulu 2 522 461 1 925 058 
Programmi levitamiskulu 2 366 958 2 178 190 
Põhivahendite amortisatsioon 1 856 673 1 916 489 
Mittetagastatav käibemaks 1 718 718 1 581 745 
Autoritasud 1 583 972 1 464 535 
Muude teenuste kulu 966 062 949 941 
Tootmis-tehniline kulu 688 699 651 496 
Lähetuskulu 320 992 288 085 
Transpordikulu 267 083 227 954 
Ruumide üüri- ja turvateenuse kulu 251 810 127 545 
Lavastuskulu 160 667 274 053 
Informatsiooni ost 138 726 130 615 
Sidekulu 112 308 105 539 
Turundus- ja reklaamikulu 105 591 122 051 
Salvestuskulu 38 855 73 208 

Kokku 25 415 842 23 692 590 

 

Lisa 19 Juhtimis- ja halduskulud 

Kululiik 2012 2011 
Tööjõukulu sh mittekoosseisuline 1 744 474 1 762 274 
Kommunaalteenused ning hoone remont 671 629 596 756 
Muu halduskulu 591 604 506 246 
Põhivahendite amortisatsioon 275 705 285 978 

Kokku 3 283 412 3 151 254 

Juhtimis- ja halduskulud sisaldavad uue ringhäälingumaja arendusega seotud kulusid summas 270 
tuhat eurot (2011. 224 tuhat eurot). 

 

Lisa 20 Muud kulud 

 2012 2011 

Lõpetamata ehituse allahindlus ( lisa 8) 2 349 206 0 
Materiaalse põhivara allahindlus (lisa 8) 180 132 0 
Kahjum põhivara likvideerimisest (jääkväärtus) 2 267 12 245 
Valuuta kursivahed 813 5 736 
Kahjutasud ja viivised 193 93 

Kokku 2 532 611 18 074 
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Lisa 21 Koosseisulised töötajad 

 2012 2011 

Palgakulu 9 303 906 8 805 498 
Sotsiaal- ja töötuskindlustus 3 188 353 3 029 091 

Kokku 12 492 259 11 834 589 

Keskmine töötajate arv 631 627 

 

Lisa 22 Finantstulud ja –kulud 

Finantstulud 
 2012 2011 

Intressid 2 217 7 147 
swap-i õiglase väärtuse muutus 0 2 185 

Kokku 2 217 9 332 

 

Finantskulud 
 2012 2011 

Intressid laenudelt 60 111 103 288 

 

Lisa 23 Bilansivälised varad ja siduvad tulevikukohustused ja tingimuslikud kohustused 

 Bilansiväliselt on arvele võetud väheväärtuslikku vara (soetusmaksumusega alla 2000 euro) 
seisuga 31.12.2012 kokku soetusmaksumuses 1 569 549 eurot (seisuga 31.12.2011 1 912 060 eurot), 
mida inventeeritakse koos aastainventuuriga. 

 

 ERR-il on spordiülekannete TV-õiguste ostmisega seotud pikaajalisi kohustusi järgmiselt: 
 31.12.2012 31.12.2011 

Jalgpall MM 152 625 311 225 
Tour de France 95 000 0 
Muude spordiülekannete õigused 35 773 94 124 
Suusatamise MM 25 142 21 605 

Iluuisutamise EM/MM 17 000 27 000 
Kokku 325 540 453 954 

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 
250 483 eurot (2011. a. tasu 250 995 eurot), millest lahkumishüvitist 32 152 eurot (2011. a. 
lahkumishüvitist ei makstud).  

Rahvusringhäälingu nõukogu liikmetele arvestati tasu koos sotsiaalmaksuga 78 683 eurot (2011. a. 
Rahvusringhäälingu nõukogu tasu 72 548 eurot). 
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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). 

Ostutehinguid seotud osapooltega on aruandeperioodil tehtud summas 105 718 eurot (2011. a. 153 
eurot), millest seisuga 31.12.2012 nõudeid summas 4 111 eurot (31.12.2011 ei olnud).  

Müügitehinguid seotud osapooltega on aruandeperioodil tehtud summas 2 435 eurot (2011. a. 7 
101 eurot), millest seisuga 31.12.2012 kohustusi summas  744 eurot (31.12.2011 ei olnud). 

Seotud osapooltelt 2012. a. sihtfinantseerimistoetust ei saadud (2011. a. saadi 51  773 eurot). 

Tehingud seotud osapooltega on toimunud tavapärastel turutingimustel. Seotud osapooltena on 
arvestatud juhatuse ja nõukogu liikmeid ning juriidilisi isikuid, kelle juhtorganitesse või 
omanikeringi eelpoolnimetatud füüsilised isikud kuuluvad. Seotud osapoolte vastu puuduvad 
2012. a. ja 2011. a. nõuete allahindlused. 

 

Lisa 25 Tegevuse jätkuvus 

Seisuga 31. detsember 2012 ületasid ERRi lühiajalised kohustused käibevara 1 024 883 euro võrra. 
ERR-i raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes organisatsiooni tegevuse 
jätkumisest, sest juhtkonna hinnangul ei tekita negatiivne käibekapital seisuga 31. detsember 2012 
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  ..............................................................................................  

 

 

 

Joel Sarv 

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

 

 

Tallinn, 3. aprill 2013 
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AUDITIKOMITEE HINNANG 

Eesti Rahvusringhäälingu 2012. a. majandusaasta aruandele 

 

2012 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. 

2012. 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 leiab, et ERR tegevuses ei esine 
selliseid puuduseid, millest juhtkond ei oleks teadlik ja/või mis võiksid avaldada materiaalset mõju 
2012. majandusaasta aruandele. Meie hinnangul on aastaaruande kinnitamine ERR nõukogu poolt 
võimalik. 

 

 

 

 

Rain Tamm     Mart Luik    Heikko Mäe 

auditikomitee esimees  auditikomitee liige   auditikomitee liige 

 



Majandusaasta aruanne 2012 

50 

RAHVUSRINGHÄÄLINGU NÕUKOGU ALLKIRJAD 

Eesti Rahvusringhäälingu 2012. a. majandusaasta aruandele 

 

Kiidame heaks Eesti Rahvusringhäälingu 2012. a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 
juhatuse poolt  3. aprillil 2013 ning auditeeritud AS PricewaterhouseCoopers poolt. 

 

Agu Uudelepp 
nõukogu esimees 

Mart Luik 
nõukogu liige 

Jaak Allik 
nõukogu liige 

Priit Sibul 
nõukogu liige 

Krista Aru 
nõukogu liige 

Rain Tamm 
nõukogu liige 

Igor Gräzin 
nõukogu liige 

Priit Toobal 
nõukogu liige 

 

 


