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TEGEVUSARUANNE 

 

Sissejuhatus 
 

Juhatuse hinnangul oli 2015. aasta Eesti Rahvusringhäälingule töine ja mitme suure eesmärgi 
täitumise tõttu edukas aasta. Võib öelda, et tegemist oli rahvusringhäälingu ajaloo kõige 
sündmusterikkama ja pingelisema aastaga. Ühte aastasse langes erakordselt palju vastutusrikkaid 
projekte, keerukaid saateid, suursündmuste kajastusi ning mitu keerulist tehnoloogilist arengut. 
Mitu varem alustatud ja pikaajalist projekti – raadioprogrammide kolimine vastremonditud 
raadiomajja, üleminek HD väljastusele ja valitavatele subtiitritele ning venekeelse telekanali 
loomine – jõudsid edukalt lõpule. Jätkati uudistemaja rekonstrueerimisega ja uudiste tootmiseks 
kõigil tehnoloogilistel platvormidel vajaliku ühtse tehnoloogilise terviklahenduse arendamist ning 
alustati 2018. aastal toimuvate EV 100 ning EL eesistumise suurprojektide ettevalmistustega. 

Rahvusringhäälingu ajakirjandusliku poole kõige mahukamateks ja kindlalt ka keerukamateks 
teemadeks kujunesid märtsis toimunud riigikogu valimised ning kaua aega väldanud valitsusliidu 
moodustamise läbirääkimised, kooseluseaduse väljakuulutamisele eelnenud ja järgnenud ning 
ühiskonda järsult lõhestanud seisukohtade tasakaalustatud kajastamine ning kõige lõpuks täiesti 
uudse ja terava teemana Euroopat tabanud pagulaskriisi ning sellest tõukuvate kohalike debattide 
vahendamine. Eelmainitule lisaks pingestasid Eesti avalikku ruumi mitmed 
korruptsioonikahtlustuse saanud tipp-poliitikud ja –ärimehed ning nendegi teemade objektiivne 
kajastamine nõudis ajakirjanikelt suurt professionaalsust. Aasta kahel viimasel kuul läbi viidud 
institutsioonide usaldusväärsuse esinduslik uuring näitas, et eestlaste usaldus ERR-i suhtes püsib 
jätkuvalt kõrge, üle 80%, aga mõningal määral on langenud muukeelse auditooriumi usaldus. 
Kokkuvõttes peab valdav osa auditooriumist, 76% kõigist vastajatest, ERR-i jätkuvalt kõige 
usaldusväärsemaks meediaorganisatsiooniks ja kui arvestada teemade poolest erakordselt 
keerukat aastat ning seda, et üldiselt on meediaorganisatsioonide usaldusväärsus järsus languses, 
on tulemus väga hea. 

Uue venekeelse ja täisformaadilise telekanali loomine on hästi mitmetahuline protsess. Alates 
hoolikast planeerimisest, läbimõeldud investeeringutest ja keerukatest loomingulistest valikutest 
kuni õigete inimeste otsimiseni ning nende väljaõppeni. ETV+ käivitamist jäävad meenutama hästi 
paljude inimeste pikad ja pingelised tööpäevad. Taaskord sai kinnitust tõsiasi, et ERR-is töötab 
väga palju erakordselt tublisid inimesi, sh uued inimesed, kes võeti tööle seoses kanali loomisega. 

Märgilise tähendusega oli möödunud aastal HD väljastusele üleminek ning sellega kaasnevalt 
avanenud võimalus pakkuda valitavaid subtiitreid. Seda üleminekut oli ette valmistatud pea 
kümme aastat, aga ikkagi oli viimane pingutus märkimisväärne. Ühelt poolt arendusmeeskonna ja 
väljastuse pikad ja pingelised tööpäevad ja teiselt poolt tehnilise keskuse, kantselei ja turunduse 
pikalt kestnud  selgitustöö ning vaatajate päringutele vastamine. 

ETV60 sünnipäeva jäävad meenutama väga erinevad saated ja sündmused, mis kõik kokku olid 
äärmiselt südamlikud ja rõõmsad. Kõige selle taustal leidis taaskord kinnitust tõsiasi, et kui tähtis 
on ETV olnud inimeste kodudes ja kui väga armastatakse jätkuvalt neid inimesi, kes on õhtust 
õhtusse olnud eestlaste virtuaalseteks pereliikmeteks. 

Mööduvat aastat iseloomustab märkimisväärne hulk kolimisi. Mõni neist rõõmsam ja mõni pisut 
kurvema alatooniga. Uutesse ruumidesse või värskelt remonditud ruumidesse kolisid 
raadioprogrammid ning arhiivid, ajutistele pindadele kolisid raadiouudised, helisalvestus ja 
raadioteater, muuseum ning märgiline on seegi, et terevisioon kolis suveks õue ehk raadiomaja 
katusele rajatud stuudiosse.  Kolimistest kõige olulisem oli raadioprogrammide oma, sest ei 
kolitud ju lihtsalt ühest kohast teise. Koliti ühest ajastust, mida iseloomustasid analoogtehnika ja 
akna ning elektriradiaatori abil enam-vähem reguleeritav toatemperatuur, täiesti uude, digitaalselt 
toimivate kliima ja tuleohutuse, pääsla ja lifti ning telefonide maailma. Ja loomulikult said kõik 
raadioprogrammid täisdigitaalse helitöötluse. 

Lõppenud aastat jääb ka rida esmapilgul väiksemaid asju, aga mõned neist on vägagi olulised. 
Aasta alguses, 5. jaanuaril avati Tartu ülikooli ja Eesti Rahvusringhäälingu ühine teadusuudiste 
kanal novaator.err.ee, mis keskendub Eesti teaduse ja teadlaste tutvustamisele. See oli oluline 
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tegu ainuüksi seetõttu, et tegemist on 100% avalik-õigusliku teenusega, mida on oodatud aastaid 
Kaks avalik-õiguslikku asutust alustasid omakasupüüdmatut koostööd ja tulemus on erakordselt 
huvitav ja vajalik. 

Me teeme väga vähe asju noorele auditooriumile ja seda, mis nooremat vaatajat kuulajat huvitab, 
ongi keeruline tabada. Seda rõõmustavam oli, et Margus Karu romaanil põhinev sari „Nullpunkt“ 
oli täistabamus. Seda mitmes mõttes. Sisu oli tugev, aga väga hea oli ka kogu toetav tegevus. 
Alates sellest, et esimest korda telesaadete ajaloos esitleti sarja esmalt internetis ja alles selle järel 
televisioonis ning sellele järgnes kampaania sotsiaalmeedias, mille tulemusel järelvaatamiste arv 
ületas oluliselt otsevaatamisi. 

Aastast 2015 tuleb esile tuua veel Vikerraadio saadet „Vastasseis“, kus Arp Müller pakub 
vastandlike seisukohti ja Kaja Kärneri persoonisaadete sarja „Kajalood“, ETV-s Arvo Pärdi ja Robert 
Wilsoni „Aadama passiooni“ teleesilinastust ja selle eelnenud koostööd Eesti Kontserdiga, 
Klassikaraadio eestvõttel ja ETV2 toetusel sündinud raadiokontsertide sarja „Viis lugu“ raadiomaja 
klaveritoast, kogumikplaati „Lapsepõlve lood“ Arvo Pärdi lastelauludega, suurepärast 
draamasarja „Mustad lesed“ või ka seda, et kõiki raadioprogramme saab kuulata uudse 
mobiilirakendusega. 

2015. aastal süvenesid kõik meedia tarbimist mõjutavad trendid ja see kajastus ka ERR-i 
auditooriumit iseloomustavates näitajates. Reaalajas ja suurelt ekraanilt teleprogramme jälgivate 
inimeste arv oli aeglases, aga pidevas languses, sarnaselt käitusid ka raadiokuulajad, aga kasvu 
näitasid kõik internetipõhised meediatarbimist iseloomustavad arvud.  Statistikaameti andmetel 
on Eestis interneti kasutus vanuserühmas 16-34 eluaastat jõudnud praktiliselt 100 protsendini. Üle 
65- aastastest inimestest on pooled täna interneti aktiivsed kasutajad. Usaldusväärse 
mõõtemeetodi puudumise tõttu pole võimalik väita, et tänu internetile ERR-i üldine kontaktide arv 
2015. aastal suurenes, aga kõik eeldused ERR-i meediasisu tarbimise kasvuks veebis, mobiilsetes 
seadmetes või nutiTV platvormidel paranesid oluliselt. 

 

2015. aasta oli ERR-ile eelarve seisukohalt taas pingeline. Täiendavaid vahendeid eraldati küll 
venekeelse telekanali käivitamiseks ja töötasude tõstmiseks, kuid muudele, inflatsioonilistele ja 
tehnika hoolduskulude tõusust tingitud pingetele eelarves see leevendust ei toonud. Sellest 
hoolimata õnnestus säilitada üldine tulude ja kulude tasakaal ning aasta lõppes plaanitust 
positiivsema tulemusega. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et 2015. aasta ERR-i raadio- ja telesaated ning teised meediateenused 
mõjutasid jätkuvalt 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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Sisu 

Programmid ja toimetused 

ETV 

ETV olulisemad eesmärgid on ühiskonnas toimuvate protsesside vahendamine ja analüüs, 
märgilise tähendusega saadete kestvuse tagamine ning  nende ajakirjandusliku sisu ja tehnilise 
teostuse arendamine parimate standardite järgi. Programmi kujundavatest sündmustest jäid aasta 
esimesse poolde traditsioonilised vabariigi aastapäeva üritused, „Eesti Laulu“ finaalvoorud ja 
Eurovisiooni lauluvõistlus, Riigikogu valimised ja valitsuskõnelused. Ajakirjanduslikes saadetes 
kajastusid ühiskonnas toimuvad debatid – kooseluseadus, põgenikekriisi laienemine, avatud 
ühiskonna väärtuste kriis, maailmarahu ja turvalisuse küsimused. Kõik need teemad pakkusid 
vaatajatele elavat huvi. ETV oli vaadatuim telekanal jaanuarist märtsini (osakaal kõigi üle 4-
aastaste Eesti elanike televaatamisele kulutatud ajast vastavalt 15,6%, 19.7% ja 16,7%), mais (16,4%) 
ja septembris (16,5%). 

ETV poliitikasaadete fookuses olid aasta esimestel kuudel Riigikogu valimised, mida kajastati 
„Valimisstuudio“ debattide ja valimisõhtu eriprogrammiga. Debattidest oli vaadatuim erakondade 
esinumbrite etteaste, mida jälgis keskmiselt 161 000 televaatajat, kuid ka teised väitlejad pakkusid 
vaatajatele suurt huvi (keskmiselt 106 000 vaatajat). Valimiste õhtu 4,5-tunnist maratoni jälgis 
keskmiselt 239 000 televaatajat, märksa rohkem kui varasematel Riigikogu valimistel. Valimistega 
seonduvad teemad leidsid käsitlemist ka „Foorumis“, „Vabariigi kodanikes“ ja „Kahekõnes“, 
aidates inimestel mõista ühiskonnas toimuvaid protsesse ja kutsudes neid kaasa rääkima riigile 
olulistes otsustes. 

Eesti Vabariigi aastapäeva pidustuste ülekandeid vahendati sel korral Jõhvist ja Narvast. Ülekanne 
Vabariigi Presidendi vastuvõtult oli aasta vaadatuim saade 323 000 vaatajaga; 15 vaadatuima saate 
hulka jõudsid ka kaitsejõudude paraad (253 0000 vaatajat), EV 97. aastapäeva pidulik kontsert (218 
000 vaatajat) ja riiklike teenetemärkide kätteandmine „Eesti tänab“ (167 000 vaatajat). Juunis 
vahendas ETV Kärdlas toimunud Võidupüha paraadi koos selle eelõhtul toimunud 
heategevuskontserdiga „Laulud sõdurile“. Värskendatud formaadiga alustas sügishooajal 
väitlussaade „Foorum“, kus erakondade esindajate debatti kommenteerivad  eksperdid ning 
vaatajail on võimalus arvamust avaldada Twitteri vahendusel. Sügishooajal jõudis eetrisse uus 
tsükkel Mati Talviku ajaloosarjast „Ajavaod“, ühisnimetajaga „Ärimehed“. Novembris alustati 
„Vabariigi kodanike“ formaadiuuenduse ettevalmistusi, uuel kujul jõudis see eetrisse 2016. a. 
jaanuaris. 

Analüüsides kultuurisaate „OP!“ käekäiku ja tulemuslikkust teemasaadetena, ning tunnetades 
vajadust olla operatiivsem ja pakkuda kultuuriprotsessidest ajakirjanduslikumaid käsitlusi, 
otsustati sügishooajal eetrisse tuua magasini-tüüpi formaat uute tegijatega (Margit Kilumets, 
Valner Valme). Muudatus tekitas kultuuriavalikkuses vastuolulisi reageeringuid, kuid uue formaadi 
käivitumisel eelarvamused taandusid. 

Täpsustatud ülesandepüstituse sai ka muusikasaade „MI“, selle loominguline meeskond täienes 
uute tegijatega. Kuna 2015. a. oli Kultuuriministeerium  nimetanud muusika-aastaks, tuli nii „MI-l“ 
kui ka ETV teistel kultuurisaadetel näidata kõrgendatud valmidust muusika-aasta värvika 
üritustekava vahendamisel. ETV tõi muusika-aasta puhul eetrisse põneva visuaaliga lühivormide 
sarja „Kõlab hästi“, eetris pühapäeviti peale „AK Nädalat“. Muusika-aasta tippsündmusteks 
kujunesid Veljo Tormise ja Arvo Pärdi tähtpäevad augustis ja septembris. Veljo Tormise 
juubelietendusest „Sünnisõnad“ valmis tunnine dokumentaalsaade. Arvo Pärdi 80. sünnipäevale 
pühendatud muusikalavastuse „Aadama passioon“ põhjal valmis ETV/ERR-i, WDR/Arte, Saksa 
tootjafirma Accentus Musicus ja Eesti Kontserdi koostöös teose salvestus ning dokumentaalfilm 
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„Kaotatud paradiis“. Filmide kinolinastused toimusid Tallinnas, Berliinis, Strasbourgis, Prahas, 
Torontos, Budapestis ja enam kui kümnes telekanalis (sh. BBC, WDR ARTE, NHK, YLE, SVT, NRK jt.) 

Eetrisse jõudsid 2014. a. salvestatud Rahvusooperi etendused „Modigliani“ ja „Faust“. Jaanuaris 
alustas „Laulukarusselli“ järjekordne tsükkel, mis tõi vaatajate ette ligi sada laululast üle kogu 
Eesti. 2015. a. sügisel asuti ette valmistama muusikasarja „Klassikatähed“ kolmandat hooaega; 
juba eelvoor osutus varasematest osavõturohkemaks, andes tunnistust telekonkursi populaarsuse 
ja maine tõusust. Kolmas hooaeg käivitub 2016. a. märtsis. 

Koostöös 50. juubelit tähistava Linnateatriga vahendas ETV etendussalvestuste sarja „Kontakt“ 
(15 kohtumisõhtut Linnateatri näitlejatega läbi kahe hooaja), mis pälvisid vaatajate sooja 
vastuvõtu. 

Haridus- ja teadussaadete valdkonnas täidab ETV üldharivat ja silmaringi laiendavat rolli. Eetrisse 
jõudsid reisisarjad „Ehh, uhhuduur“ ja „Õhinapõhised Peruus“, koolinoorte võistlussarja „Rakett 
69“ viies hooaeg, teadussaavutusi tutvustav „Teadlaste öö“ ning keskkonnasäästlikku eluviisi 
propageeriv saatesari „Mõistlik või mõttetu“. 

Eesti filmielu oluliseks sündmuseks tõusis Eesti-Gruusia mängufilmi „Mandariinid“ kandideerimine 
parima võõrkeelse filmi Oscarile. Filmi tele-esilinastust ETVs jälgis Oscarite gala eel 211 000 
vaatajat. 

Kodumaise teledraama arendamist oluliseks pidades osales ETV koos EFI-ga EV100 raames 
väljakuulutatud draamasarjade konkursitööde valimisel, arendamisel ja tootmiseks 
ettevalmistamisel ning on projekti üks kaasrahastajaid. Võidutöö linastub 2018. aastal. Jaanuaris 
jõudis vaatajateni 6osaline draamasari „Nullpunkt“ ning sügisel samanimeline mängufilm; 
mõlemad pälvisid suure poolehoiu nii üld- kui noorteauditooriumi hulgas – osalt ka seetõttu, et 
sarja näidati katseliselt enne tele-eetrit internetis. Sügishooajaks valmis 12-osaline põnevusdraama 
„Mustad lesed“. Koostöös EFI ja Eesti Kultuurkapitaliga jõudis eetrisse järjekordne 12-osaline 
lühidokumentaalide tsükkel „Eesti lood“. Rahvalikku huumorit pakkus populaarse huumorisarja 
„ENSV“ uus hooaeg, satiirilisi vaateid Eesti elule aga vana-aastaõhtu oodatuim saade „Tujurikkuja“ 
ja paljutõotava debüüdi teinud „Aastavahetus Kinoteatriga“. 

Meelelahutustoimetuse üks kesksemaid projekte „Eesti Laul“ on oma uuendusmeelsusega 
kogunud rahvusvahelist tunnustust ning elavdanud Eesti uue muusika maastikku. 2015. a. 
võistlusele kandideeris 219 laulu ning võidulugu, Elina Borni ja Stig Rästa esitatud „Goodbye to 
Yesterday“ pälvis Eurovisiooni lauluvõistlusel Viinis 7. koha. Eurovisiooni lauluvõistluse finaali 
vaatas 318 000 televaatajat. Ka „Eesti Laulu“ valimise voorud jõudsid aasta 15 vaadatuima saate 
hulka. Jaanuarist käivitus uus pühapäevahommikune vestlussaade „Hommik Anuga“, mis sai 
kiiresti populaarseks. 

Et täita vaatajate õigustatud ootusi mitmekesisemale ja päevakajalisemale suveprogrammile, tõi 
ETV ka sel suvel eetrisse suvise „Ringvaate“, mis toetas prime-time uudiseid ning andis 
eetrikogemusi meeskonna järelkasvule. Kavasse kuulusid ka Pärnu filmifestivali valikprogramm, 
uuenduskuuri läbinud laulusaade „Suvenaabrid“ ja ETV 60. sünnipäevale pühendatud „Eesti 
mäng“. Kogu suveprogrammi vaim oli sünnipäevahõnguline, meenutustega Eesti Televisiooni 
algusaegadest, pöördepunktidest ja ka tänapäevast endiste ja tänaste tegijate silmade kaudu. 

Rahvusvahelisi suurvõistlusi 2015. a suvel peale kergejõustiku MMi Pekingis ei toimunud, kuid 
vaadatavus oli siiski parem kui analoogilisel 2013. a suvel (juuni-augusti osakaal 12,7%, tunamullu 
11,5%). 

Juubelisuve järel oli menukas ka sügishooaja avalöök „Saatejuhtide vahetus. Legendide eri“, kus 
nädala jooksul juhtisid olulisemaid ETV saateid omaaegsed populaarsed telenäod. Projektil oli ka 
organisatsiooni siseses suhtluses ja põlvkondade järjepidevuse tunnetamisel  oluline roll. 
Sügiskava ilmestasid mitmed sündmusülekanded (teadlaste öö, õpetajate päeva gala, 
rahvusvahelise muusikapäeva gala, aasta parimate ettevõtjate tunnustamine, Pöffi lõpetamine, 
jne). 
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ETV jõulu-ja aastavahetusprogrammil tuli sel aastal katta pikemat perioodi kui tavaliselt, mistõttu 
kõigi saatepäevade sisustamiseks ja vaatajahuvi hoidmiseks soovitud määral ei jätkunud uusi 
omasaateid. Vana-aasta õhtu vaadatavus jäi seekord tavatult madalaks, saatepäeva osakaal 15,7% 
(alates 2007. aastast pole see kordagi olnud alla 20% ja 2009-2014 vana-aastaõhtutel on ETV olnud 
vaadatuim telekanal). Sellistel päevadel annab säästurežiim eriti valusalt tunda. Õhtu tipuks 
kujunes küll „Tujurikkuja“ ja menukad olid ka kaks uut saadet („Aastavahetus Kinoteatriga“ ja 
„Tõuske püsti!“), kuid üldiselt jäi kava hõredaks. 

Keskmisest tagasihoidlikumaks jäi ka jõululaupäeva vaadatavus. Suure toetuse pälvis aga 
„Jõulutunnel“, milles koguti annetusi naha-ja eesnäärmevähi avastamiseks sisustatava 
diagnostikabussi tarbeks. Annetustest kogunes 312 628 eurot, mis on „Jõulutunneli“ ajaloo 
rekordsumma ja mille edasiseks haldajaks sai „Jõulutunneli“ partneri MTÜ Eesti Vähiliidu 
vahendusel Tartu Ülikooli Kliinikum. Esmakordselt liitus annetuste kogumisega ka ETV+. 
Heategevusliku algatusega tulid välja ka saatesarja „Punk teraapia“ osalised, kes kogusid oma 
projekti käigus raha diabeetikutele vajalike insuliinipumpade ostmiseks. 

Aasta kokkuvõttes oli ETV vaadatavuselt Kanal 2ga pea võrdsel positsioonil (Kanal 2 15,5%, ETV 
15,4%).  

sh omasaadete esmaesitusi

Valdkondade lõikes Plaan Tegelik Vahe Plaan Tegelik Vahe

Elusaated 755 586 -169 158 175 17

Haridussaated 60 56 -4 9 0 -9

Informatiivsed saated 580 449 -131 110 122 12

Infoteinment 1124 1081 -43 535 510 -25

Kultuurisaated 544 453 -91 51 52 1

Lavastuslikud saated 1891 2104 213 27 39 12

Toodanguliikide lõikes Plaan Tegelik Vahe Meelelahutus 335 462 127 123 121 -2

Omasaadete esmaesitusi 1638 1573 -65 Muusikaesitused 260 271 11 47 55 8

Omasaadete kordusi 1905 2261 356 Religioonisaated 8 12 4 8 12 4

Hankesaadete esmaesitusi 680 688 8 Spordisaated, sh sport 412 384 -28 167 90 -77

Hankesaadete kordusi 2172 1804 -368 Uudised 426 468 42 403 398 -5

Online (ERR uudised) 2109 2164 55 Online (ERR uudised) 2109 2164 55

Promo ja kultuuriteated 170 197 27 Promo ja kultuuriteated 170 197 27

Sponsorteave ja reklaam 1 1 0 Sponsorteave ja reklaam 1 1 0

Rakendus 85 72 -13 Rakendus 85 72 -13

Kokku 8760 8760 0 Kokku 8760 8760 0 1638 1574 -64

ETV PROGRAMMIMAHUD 2015 (tundides)
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ETV2 

ETV2 eesmärk on pakkuda mitmekülgset, eelkõige lastele ja nooremale elanikkonnale suunatud 
teleprogrammi. ETV2 õhtune vöönd on koostatud sügavama kultuuri- ja teadmishuviga 
televaatajale. ETV2 programmi sisu lähtub sihtgrupi huvidest, suur rõhk on kodumaistel 
dokumentaalfilmidel ja  hankeprogrammil. ETV2 jätkas 2015. aastal lastele, teadus- ning 
kultuurihuvilisele vaatajale suunatud telekanali kuvandi hoidmist ja kinnistamist. ETV2 arendas 
lasteprogrammi ja tuli välja uue lasteveebiga. Muusika-aasta raames tootis muusikaga seotud 
eriprojekte; laiendas teadussaateid ja tõi õhtusesse vööndisse rohkem eestikeelset 
originaaltoodangut. 

Seoses ETV+ alustamisega septembris liikus venekeelne programm koos uudistega uude kanalisse. 
ETV2 kanalile jäid vaegkuuljate igapäevased viipekeelsed uudised. 

Lastele oli igal argipäeval eetris lavastuslik saade „Lastetuba“, mis õpetab pehmeid väärtusi, 
loovust ja pakub teadmisi. Kord kuus on „Lastetuba“ otse-eetris, et vaatajatega otse suhelda, 
lapsed saavad stuudiosse helistada. Iga kuu kuulutatakse välja uus loovkonkurss ja otsesaates 
loositakse välja erinevaid auhindu. Koolivaheaegadel oli ETV2-s lastefilmide eriprogramm. 

25. jaanuaril korraldati lastele üritus koos avaliku salvestusega lasteetendusest „Lood pildi seest“. 
Mais jõudis eetrisse toredate ja tegusate laste  portreesari „Säde“. 

Sügisel jõudis eetrisse 12-osaline laste kokandussari „Piip ja Tuut köögis“, septembris alustati ka 
populaarseks kujunenud draamasarja „Tantsuakadeemia“ näitamist ning detsembris toodi 
eetrisse uus välismaine jõulusari „Ajarännak“. 

ETV2 lasteprogrammi rikastamiseks valmis kaks laulusaadet „Tõrva laste laululood“ ja 
„Laulukaruselli kuldne kolmik“ ning salvestati kolm lasteetendust: „Lood pildi seest“ (Must Kast), 
„Peeter Paan ja Valge Lind Wendy“ (Endla) ja „Emma ja ajakivi ehk Nukkude teater“ (Nukuteater). 
Kevadhooajal jätkus koolisporti edendav „Tähelepanu, start!“, „10 olümpiastarti“ ning 
traditsiooniliselt salvestasime „Koolitants 2015“ finaali. 

Sügisel avas ETV2 uue 4-12- aastastele lastele mõeldud veebiportaali lastejaam.ee. Suurejooneline 
sõu läks otse-eetrisse uues portaalis ning hiljem näidati seda ka ETV2 lasteprogrammis. Uue 
veebiportaali eesmärk on koondada lastele mõeldud ERR-i raadio- ja telesaated ning pakkuda 
hariduslikku ja loovat tegevust. 

Muusika-aasta algas temaatiliste dokfilmidega ja sai terve aasta jooksul tähelepanu. Aasta alguses 
kanti üle R2 aastahiti auhinnatseremoonia ning esmakordselt tehti otseülekanne ka Viljandi 
pärimusmuusika aidast Etnokulpide jagamiselt. Koostöös Klassikaraadioga salvestati 
lühikontsertide sari „Viis laulu“. Tallinn Music Week’i raames tehti ülevaade festivalist viies 
erisaates. 

Aasta lõpus salvestati koostöös Jazzkaarega kodukontsert, plaanis on seda koostööd jätkata. 

Noortele mõeldud saadetest on ETV2 programmis kindla koha saanud popmuusika videoid hindav 
saade „Eesti TOP7“, mis on liikumapanevaks jõuks muusikavideote tootmisele Eestis. 

ETV2 õhtune saatevöönd kinnistus teadmiste- ja kultuurihuvilise vaataja jaoks. 

Jätkus kultuurivestlussaade „Plekktrumm“, mille juht on Joonas Hellerma. Kultuuriprogramm 
sisaldas reedeõhtuseid teatriõhtuid (sh kaheksa lavastuse esmaesitused). Eetrisse jõudis 8-osaline 
moesaade „Kapist välja“ ning 6-osaline saatesari 60-80-ndate Eesti dokumentalistikast „Elu nagu 
filmis“. 

Jätkati vaatajatelt kogutud filmiarhiivil põhinevat saatesarja „8 mm elu“ uue tsükliga ning 
kirjandusfestivalide HeadRead ning „PrimaVista“ raames toimunud vestluste salvestamist. 
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Novembris oli kahe nädala jooksul igal õhtul eetris PÖFF-i tegemistele pühendatud saatesari 
„PÖFFi 8 ja pool“, eetrisse jõudsid ka arhitektuuri lühifilmid. 

ETV2 pakkus laia valikut hankeprogrammi alates kõmulistest mängufilmidest (Maailma kino, 
Kinoklassika filmid) ja kõrgelt hinnatud dokumentaalfilmidest (kultuuridokid, dokkaader) kuni 
kontsertide ja kultussarjadeni („House of Cards“, „Peaky Blinders“, huumorisarjad „Derek“ ja 
„Black Books“). 

Teadussarjadest jätkusid sarja „AegRuum“ dokumentaalfilmid.  „Teaduspalaviku“ raames valmisid 
uued saatetsüklid erinevatel teemadel: „Vaktsineerimine“, „Must meel“ ja „Liblikavõrguga 
Boliivias“. Jätkati haridusliku loengusarja „Ööülikooli rännakud“ salvestamist. 

ETV2-s jätkusid uued põnevatel reisikogemustel põhinevad reisisarjad – eetrisse jõudsid 10-osaline 
saatesari „4x4 Tšukotka“ ja „4x4 Kesk-Aasia“ ning 6-osaline „Žiguliga Baltimaades“. 

ETV2 jätkas pühapäevaseid teemaõhtuid, tuues vaatajateni eriprogramme, mis olid pühendatud 
tuntud Eesti kultuuri- ja ühiskonnategelaste juubelitele, olulistele ühiskondlikele sündmustele ja 
teemadele. Eraldi pöörati tähelepanu järgmistele sündmustele ja teemadele: 
muusikadokumentaalfilmid, ka DocPoint Tallinn (jaanuaris), Tartu maailmfilmi festival ja 
hispaaniakeelsete filmide kuu (märtsis), JAFF (aprillis), keskkonnakuu (mais), Matsalu 
loodusfilmide festival (septembris), Prantsuse filmikuu (novembris), moefilmide kuu (detsembris). 

ETV2-s oli ohtralt spordiprogrammi - suusatamise MM, lastesuusatamise MM, iluuisutamise 
juuniorite MM, sisekergejõustiku EM, võrkpalli MM valikturniiri mängud, käsipalli EM valikmängud, 
korvpalli maavõistlused. Jätkati erisaadetega SEB maratonidest. Jalgpalli oli eetris nii 
sõprusmängude kui ka Premium liiga ning EM-valikmängude tasemel. 

Jaanuarist algas uus spordisaade „Suurmeistrid“ 

ETV2 aktiivprogramm oli eetris argipäeviti 15 tundi ja nädalavahetusel 16 tundi päevas. ETV2 
omasaadete esmaesituste maht oli 357 tundi. Programmimahtude erinevus planeeritust sh. 
toodanguliikide ja valdkondade lõikes tuleneb operatiivsest programmi planeerimisest, sh. 
hankeprogrammi ja omasaadete vastastikusest asendamisest. Mõned elusaated, haridussaated ja 
kultuurisaated on erinevalt mahuplaanidest EBU statistika kohaselt kvalifitseerunud näiteks 
lavastuslikeks või meelelahutuslikeks saadeteks. ETV2 programmimahus vähenesid varem 
planeerituga võrreldes informatiivsed saated, kuna venekeelne „Aktuaalne kaamera“ liikus 
septembris ETV+ programmi ja see vöönd täideti erinevate hankesaadetega. Lisaks mõjutavad 
hankeplaani operatiivselt saatekavasse planeeritavad erisaated (näiteks teemaõhtud) ja sageli 
erinevad ka spordiülekannete tegelikud mahud planeeritust.  
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sh omasaadete esmaesitusi

Valdkondade lõikes Plaan Tegelik Vahe Plaan Tegelik Vahe

Elusaated 698 358 -340 7 10 3

Haridussaated 179 51 -128 17 11 -6

Informatiivsed saated 386 323 -63 5 6 1

Infoteinment 340 165 -175 0 0 0

Kultuurisaated 943 552 -391 67 40 -27

Lavastuslikud saated 2351 3131 780 58 52 -6

Toodanguliikide lõikes Plaan Tegelik Vahe Meelelahutus 242 216 -26 30 10 -20

Omasaadete esmaesitusi 465 357 -108 Muusikaesitused 484 322 -162 49 63 14

Omasaadete kordusi 2250 1403 -847 Religioonisaated 0 0 0 0 0 0

Hankesaadete esmaesitusi 463 543 80 Spordisaated, sh sport 160 153 -7 59 30 -29

Hankesaadete kordusi 2782 3106 324 Uudised 177 138 -39 173 135 -38

Online (ERR uudised) 2624 3098 474 Online (ERR uudised) 2624 3098 474

Promo ja kultuuriteated 100 167 67 Promo ja kultuuriteated 100 167 67

Sponsorteave ja reklaam 1 1 0 Sponsorteave ja reklaam 1 1 0

Rakendus 75 85 10 Rakendus 75 85 10

Kokku 8760 8760 0 Kokku 8760 8760 0 465 357 -108

ETV2 PROGRAMMIMAHUD 2015 (tundides)

 

ETV+ 

ETV+ eesmärk on vahendada Eestis elavate venekeelsete inimeste ja riigi jaoks olulisi sündmusi 
ning olla oluliste ühiskondlike arutelude algataja. Sellega tahetakse tagada Eesti venekeelse 
elanikkonna ja nende seisukohtade nähtavuse ühiskonnas, aktiivse osavõtu ühiskondlikust 
arutelust ning vastutuse ühiskonnas ja riigis toimuva eest. 

ETV+ esimene eetripäev oli 28. september. Sügishooajal startis ETV+ rohkem kui 21 tunni 
omasaadetega nädalas, mille hulgas oli üheksa uut saadet, sh argipäeviti hommiku- ja õhtusaade, 
„Kahekõne“ tüüpi saade, diskussioonisaade, viktoriinisaade, kokandussaade, kultuurisaade ja 
loomemajandusteemadele pühendatud saade. Varem ETV2 eetris olnud venekeelsed 
uudistesaated „Aktuaalne kaamera“ ja „AK+“ liikusid uude kanalisse. Uudistesaadete maht 
suurenes, lisandusid uudised hommikuprogrammis ja kella kuuesed lühiuudised, samuti 
igapäevased spordiuudised. 

ETV+ osales aktiivselt Eesti jaoks oluliste sündmuste kajastamisel, sh ka otseülekannete vormis. 
Näiteks PÖFF-i lõputseremoonia, Jõhvi kontserdimaja 10. aastapäev ja Eesti pagulaspoliitika 
arutelu Riigikogus. 

31. detsembril läks eetrisse aastavahetusprogramm, sh intervjuud EV presidendi, peaministri ja 
Riigikogu esimehega. 

13.-15. novembrini toimus Tallinnas ristmeedia maraton, millest võttis osa kakssada erineva 
kompetentsiga spetsialisti uute ristmeedia formaatide väljatöötamiseks. 

Toimusid ettevalmistustööd telestuudio avamiseks Narvas, stuudio avati 2016. aasta veebruaris. 
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Toodanguliikide lõikes

Omasaadete esmaesitusi

Omasaadete kordusi

Hankesaadete esmaesitusi

Hankesaadete kordusi

Online (ERR uudised)

Promo ja kultuuriteated

Sponsorteave ja reklaam

Rakendus

Kokku 294

sh omasaadete 

esmaesitusi

0

17

2278

Tegelik

0

0

22

76

8

0

94

4

0

26

64

Rakendus

Kokku

Tegelik

49

0

112

153

73

460

333

29

0

26

96

894

36

Spordisaated, sh sport

Uudised

Online (ERR uudised)

Promo ja kultuuriteated

Sponsorteave ja reklaam

Kultuurisaated

Lavastuslikud saated

Meelelahutus

Muusikaesitused

Religioonisaated

Valdkondade lõikes

Elusaated

Haridussaated

Informatiivsed saated

Infoteinment

894

36

0

17

2280

Tegelik

271

420

255

387

ETV+ PROGRAMMIMAHUD 2015 (tundides)

 

Vikerraadio 

Vikerraadio oli 2015. aastal kõige kuulatavam ja usaldusväärsem raadio eestlaste hulgas. 
Programmis oli oluline osa sõnasaadetel ja eestimaisel muusikal. 

Vikerraadio päevakajalised saated „Uudis +“ ja „Reporteritund“ tegid tihedat koostööd ERR-i 
portaalidega, Vikerraadio saadete põhjal ilmus pidevalt uudiseid ja kommentaare. Jaanuaris algas 
uus majandussaade, mis andis ülevaate aktuaalsetest majandusteemadest ja tutvustas mõjukaid 
ettevõtteid. Veebruaris kajastati eriprogrammiga Riigikogu valimisi. Algasid regulaarsed Eestis 
ilmuva venekeelse ajakirjanduse ülevaated. Septembris algas ühiskonnaelu teravaid teemasid 
kajastav saade „Vastasseis“ ja Kaja Kärneri autorisaade „Kajalood“. 

Alates juunist uuenes hommikuprogramm. Kahe ajakirjaniku juhitud saade on senisest tempokam 
ja informatiivsem. 

2015. aasta suvi oli pühendatud armastusele. Eetris oli sari Eesti kultuuritegelaste kirjavahetusest, 
samuti parimatest armastusromaanidest ja kaunimatest lauludest. Hilisõhtule lisas vürtsi saade 
„Vallatud kurvid“. 

Sügisel algas uus kirjandussaade „Loetud ja kirjutatud“, jätkusid „Keelesaade“ ja hommikune 
„Keelesäuts“, kaheksandat korda toimus populaarne e-etteütlus. Võistlussaate „Luulelahing“ 
salvestused toimusid sel hooajal Tallinnas ja Pärnus. Kevadel olid kavas saksa ja prantsuse 
kultuurile pühendatud teemanädalad. Suvel oli eetris kaks harivat reisisarja – „Palveränduri 
päevaraamat“ ja „Teekond tippu“. 

Sügisest lisandusid senistele murdekeelsetele uudistele hiiu-, muhu- ja sõrvekeelsed saated. 

Otseülekannete vahendusel said kuulajad osa olulistest suursündmustest. 2015. aastal oli kavas 
eriprogramm ja ülekanded kergejõustiku MM-ilt Pekingis, Võidupüha paraadilt Hiiumaal, Viljandi 
pärimusmuusika festivalilt, Saaremaa ooperipäevadelt ja Paide arvamusfestivalilt. 1. september 
läks eetrisse Gustav Adolfi gümnaasiumist. 

Vikerraadio kavas oli iga päev saateid lastele. Lastesaadete jaoks salvestati klassikalisi muinasjutte 
tuntud eesti näitlejate esituses. 

2015. aasta algusest on lastejutte võimalik kuulata spetsiaalse mobiiliäpi kaudu. Aasta teises 
pooles valmis ka Vikerraadio äpp, mis tänu kasutajasõbralikkusele kiiresti populaarseks muutus. 

Märtsis sai valmis Vikerraadio uus kodulehekülg, Vikerraadio tegemisi ja saateid kajastati ka 
sotsiaalmeedias, eelkõige Facebookis, aga ka Youtube’is. 
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Vikerraadio juures tegutseb Raadio Laste Laulustuudio. 2015. aastal ilmus laulustuudio CD-plaat 
Arvo Pärdi lastelauludega. 

Märtsis kolis Vikerraadio uutesse ruumidesse Gonsiori 21. Mais uuendati Vikerraadio 20 aastat 
ühesugusena püsinud logo. 

 

Vikerraadio programmimahud 2015 (tundides) Plaan Tegelik Vahe 

Uudised 808 847 39 

Päevasündmuste laiendatud käsitlus, praktiline teave, nõuanne 1343 1765 422 

Analüütilised saated 616 689 73 

Sport 300 238 -62 

Haridus- ja teadussaated 630 628 -2 

Kultuurisaated 434 444 10 

Lastesaated  217 220 3 

Kuuldemängud, ettelugemised 270 335 65 

Muusika 4142 3594 -548 

Kokku 8760 8760   

 

 

Raadio 2 

Raadio 2 jätkas 2015. aastal Eesti popmuusika edendajana, uue ja värske muusika maaletoojana 
ning kuulajate muusikalise maitse arendajana. Muusika moodustas 2015. aastal programmist 60%. 
Raadio 2 kuulas keskmiselt 115 000 inimest nädalas (2014. a. 146 000). Iga päev oli kuulajaid 45 000 
(2014. a. 58 000). Eestlaste raadiokuulamisajast kulutati Raadio 2-le 2015. aastal keskmiselt 4,2%. 
Kui jaama lineaarne kuulamine vähenes, siis saadete järelkuulamine kasvas, tõustes 1 657 035 
kuulamiskorrani (1 355 930 korda 2014. a.). Aasta lõpuks valminud R2 äpp ja 2016. a. avanev 
võimalus muusikasaadete allalaadimiseks ilmselt kasvatavad seda numbrit veelgi. 

Raadio 2 laupäevasesse programmi lisandus 2015. a. kaks uut saadet: Indrek Ditmanni ja Jan 
Uuspõllu huumorishow ja Madis Aesma juhitud muusikateemaline viktoriin „Meloturniir“. 
Autorisaadetega alustasid Maarja Merivoo-Parro, Tom Urb, Merimell, Lauri Täht ja Artemi Troitski. 
Ühiskondlik-poliitilise saatega jätkas päevases vööndis Eeva Esse, oluline oli tema roll Riigikogu 
valimiste kajastamisel. Saate „Olukorrast riigis“ teiseks saatejuhiks sai Allar Tankleri kõrval Ahto 
Lobjakas. Kultuuri- ja sotsiaalteemade vahendamisele keskendusid päevases vööndis saatejuhid 
Eva Püssa ja Ingrid Peek. 

Raadio 2 esitles Euroopa suurimal showcase-festivalil Eurosonic Noordeslag ansamblit Frankie 
Animal, Põhjala ja Ida-Euroopa olulisemal talendifestivalil Tallinn Music Week esitles Raadio 2 
kümmet eesti artisti, salvestas kontserte ning jagas neid aasta jooksul Euroradio liikmejaamadele. 
Koostöös Muusikanõukoguga viis Raadio 2 läbi noortebändidele suunatud programmi „Demost 
saab lugu“. Olulisel kohal oli koostöö Viljandi pärimusmuusika keskusega, festivalidega Jazzkaar, 
Positivus, Weekend, konkursiga Noortebänd, Paide arvamusfestivaliga ja mitme filmitootjaga. 

Kevadel ja sügisel viis R2 päevase vööndi otse-eetri nädalaks ERR-i Tartu stuudiosse, et tuua 
tudengipäevade melu kuulajateni otse sündmuste keskelt, sh toimus otseülekanne tudengite 
öölaulupeolt, hommikuprogrammi eetrisseminek linna eri paigust ning ülipopulaarne „Rahva oma 
kaitse“ avalik otsesaade. Suvehooaja avas R2 Pärnu nädal, esmakordselt tehti otseülekandeid 
Kilingi-Nõmme muusikafestivalilt Schilling ja Flow festivalilt Helsingis. Samuti olid Raadio 2-s 2015. 
a olulisteks ettevõtmisteks Eesti suurimad muusikaküsitlused ja auhinnagalad:„R2 Hip-Hop“ ja „R2 
Trumm ja Bass“; „R2 Aastahitt“. Viimasest võttis osa üle 10 000 kuulaja, mis on uue sajandi parim 
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tulemus ja ületab kahekordselt vastanute arvu eelmisel aastal. Aastahiti valimise kampaania 
sisaldas ka saadete tegemist Vabaduse väljaku pop-up stuudiost. 

2015. a. tähistasid 20. sünnipäeva Andrus Kiviräha ja Mart Juure juhitud „Rahva oma kaitse“ ning 
Kaarel Kose „Linnadžungel“. Ingrid Peek ja Erik Morna esindasid Raadio 2 ja Eestit Euroopa 
esimestel raadiotevahelistel meistrivõistlustel ning pääsesid finaali. Eesti muusikaettevõtluse 
auhinnagalal valiti Raadio 2 aasta parimaks raadiojaamaks ja R2 muusikajuht Erik Morna nimetati 
aasta muusikaajakirjanikuks. 

 

Raadio 2 programmimahud 2015 (tundides) Plaan Tegelik Vahe 

Uudised 463 471 8 

Hommikuprogramm 869 728 -141 

päevasündmuste laiendatud käsitlus, praktiline teave, nõuanne 305 299 -6 

analüütiline saade (kommentaarid, arutelud, uurivad saated) 99 178 79 

muud info- ja publitsistikasaated 256 215 -41 

spordiuudised ja muud spordisaated 35 20 -15 

Haridussaated 40 18 -22 

Teadusuudised 42 70 28 

muud kultuurisaated 177 36 -141 

Kuuldemängud 47 169 122 

muud meelelahutussaated 159 46 -113 

muud sõnasaated s.h. saatekava tutvustus 0 340 340 

muusikapop, rock ja uued levimuusikastiilid 6131 6031 -100 

Reklaam (promod) 137 139 2 

Kokku 8760 8760   

 

Klassikaraadio 

Programmi keskmes olid 2015. aastal Klassikaraadio 20. aastapäeva projektid. Valmis 20-osaline 
saatesari Klassikaraadio ajaloost, klaveritoas toimus viis eksklusiivset kontserti, mille jäädvustas 
telepilti ETV2 („Viis laulu“). Sünnipäeva puhul ilmus CD „Klassikaraadio tuleb külla“, kus noored 
interpreedid esitavad Eesti kammermuusikat. Koostöös Eesti Rahvusraamatukoguga toimus 
märtsis-aprillis suurprojekt „Eesti klassikaplaat“, Eesti kõigi aegade olulisemate klassika-albumite 
hääletamine ja saatesari klassikaalbumitest jätkus läbi aasta. Eesti klassikaplaadi tiitli sai Arvo Pärdi 
„Tabula rasa“ (ECM 1984). 

Klassikaraadio tähistas 2015. aasta suuri muusikatähtpäevi: Arvo Pärt 80, Veljo Tormis 85, Jean 
Sibelius 150, eetris olid saatesarjad ja kontserdiülekanded. Uuendatud sai päevakajalistele 
kultuurisündmustele pühendatud sari „Delta“ ning muusikaelu analüüsiva „Helikaja“ formaat ja 
sisu. Uues saatesarjas „Kuulamiskool“ räägivad oma ala spetsialistid kuulajatele muusika 
esituskunstist läbi aegade. Noorte kuulajate kaasamiseks sündis 2015. a. novembris 
muusikakoolide kontsertsari „Klassikaraadio kutsub külla“. 

 

12.-15. mail 2015 toimus Tallinnas Klassikaraadio korraldamisel rahvusvaheline heliloojate rostrum, 
kus osales 29 riiki. Rostrumist said osa ka raadiokuulajad ning tallinlased raadiomaja fuajees asuva 
loomingulise labori (IRC LAB) kaudu. 

Klassikaraadio korraldas raadiomajas kolm avalikku muusikaüritust – kunsti sünnipäev 16. 
jaanuaril, kontsert „Siin rostrum“ koostöös Eesti Kontserdiga ning URR-sarja lõppkontsert  
ansamblilt U. Klassikaraadio kajastas muusika-aasta sündmusi, sh vahendas 1. oktoobri 
kontserdimaratoni ning muusika-aasta lõppkontserdi. Väga menukas oli muusikapäeva 
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veebiviktoriin, milles osales rohkem kui tuhat kuulajat. Kahjuks lükkus eelarveprobleemide tõttu 
ortodoksse muusika saatesarja algus aastasse 2017. 

Fondisalvestusi valmis kaheksa tundi, neist kesksed olid noorte interpreetide jäädvustused Eesti 
kammermuusikast ja Arvo Pärdi lastelaulud. Avalike kontsertide lindistusi toimus 164, kogumahus 
207 tundi. Klassikaraadio pakkus EBU muusikavahetuse süsteemi 21 kontserdisalvestust ja 
muusikaprojekti. 

 

Klassikaraadio programmimahud 2015 (tundides) Plaan Tegelik Vahe 

Uudised 600 676 76 

Hommikuprogramm 620 600 -20 

Analüütilised saated, muu info ja publitsistika 50 20 -30 

Kultuur, haridus, teadus 1220 1111 -109 

Muusikasaated (autorisaated, ülekanded) 3000 2949 -51 

Kuuldemängud, ettelugemised 145 139 -6 

Meelelahutussaated (raadiomängud) 35 32 -3 

Muud sõnasaated 15 18 3 

Muusika 2915 3050 135 

promo, rakendus 160 165 5 

Kokku 8760 8760   

 

Raadio 4 

Raadio 4 jätkas 2015. aastal üldhuvikanalina, mille ülesanne oli vahendada mitte-eestlaste 
kogukonnale olulisi sündmusi Eestis ja maailmas. Raadio 4 analüütilistes sõnasaadetes pakuti tuge 
sündmuste mõtestamisel, kutsuti kaasa mõtlema ning arvamust avaldama. Eesmärk oli jätkuvalt 
see, et võõrkeelse kuulajani jõuaks sama infovoog, mis eestlasteni. Raadio 4 programm toetas 
usalduse ja sidususe kasvatamist mitte-eestlaste ja eestlaste vahel, selgitas kultuurilisi iseärasusi 
ning otsis ühist platvormi, tõstis esile sündmusi ja tegevusi, mis loovad ühisosa, vastastikust 
mõistmist, empaatiat ja ühiseid püüdlusi. Rõhutati mitmekesisuse olulisust ja väärtust 
ühiskonnale, peeti oluliseks ühtekuuluvuse loomist. Rakendati erinevaid formaate 
lühiintervjuudest ulatuslike reportaažideni, kommentaaridest ja lugude jutustamisest 
interaktiivsete arutelusaadeteni, millesse olid kaasatud kuulajad ja mitte-eestlaste kogukonna 
esindajad. 

Aasta 2015 algas Raadio 4-s mitme uue saatesarjaga: „Südame kutsel“, mis jutustas aktiivsetest 
noortesti inimestest, kes panustavad ühiskonna arengusse läbi vabatahtlike liikumise; sari „Oma 
omade keskel“ milles olid nende noorte mitte-eestlaste lood, kellele „klaaslagi“ pole probleem 
ning kes on leidnud oma koha erinevates ametites. 

 Oluline muudatus toimus 2015. aastal veebikeskkonnas: aasta alguses uuenes R4 kodulehekülg, 
mis on nüüdseks teinud läbi märkimisväärse arengu tänu meeskonnaga liitunud uuele toimetajale. 

Esimene kvartal möödus valimiste tähe all: eetris oli kuus „Valimisstuudiot“, mis kanti üle ka pildis 
Raadio 4 koduleheküljel ning portaalis rus.err.ee. Hinnanguliselt oli Raadio 4 debattidel keskmiselt 
29 tuhat kuulajat veerandtunni kohta. Veebis olnud valimisdebattide videosalvestusi on järele 
vaadatud kokku üle 1100 korra. 

24. veebruaril tähistati eriprogrammiga vabariigi aastapäeva ning tehti otsereportaaže 
sõjaväeparaadilt Narvas. 

Jätkuvalt oli Raadio 4 fookuses hariduse teema. Aktuaalteemasid lahati traditsioonilistes sarjades 
„Asjade seis“, „Vaateväljas“, „Keerdkäigud“, „Vaatleja“, „Uus Vana Maailm“ ja „Euroopa täna“. 
Eneseharimisvõimalusi pakkusid kultuurisaated „Eesriie!“, „Kaunite kunstide aeg“, 
„Peegeldumisnurk“ ning muusika-aastale pühendatud „Sounds good!“ 
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Suveprogrammis reisiti mööda Eestimaad, tutvustades mitte-eestlastest auditooriumile Eesti 
vaatamisväärsusi ning ajaloolis-kultuurilisi paiku. Suvekava alustati 30. mail otseülekannetega 
vanalinna päevadelt, oma välisstuudio ning ülekandega oldi kohal hansapäevadel Viljandis ja ka 
Lasnamäe piknikul ning võidupüha tähistamisel Hiiumaal. Juunikuus olid kaks ajakirjanikku kaks 
nädalat Ukrainas, Luganskis ja Lvovis, salvestamas saateid ning edastamas reportaaže nii 
sõjapiirkonnast kui lugusid Ida-Ukraina põgenikest, kes on leidnud uue kodu Lääne-Ukrainas. 

1. juunist näitab Raadio 4 ka pilti, st prime time´i saated kl 7–14 on jälgitavad koduleheküljel. 2015.a. 
fookuses on olnud platvormiülene meedia, et võimendada ja mitmekesistada raadio sisu ja 
suurendada raadiokanali mõju. Seda järgides on toimetus panustanud enesetäiendamisse, 
koolitustesse, et nutiseadmete abil suurendada operatiivsust, mitmekesisust ja vahetu info 
edastamist sündmuspaigalt mitmel platvormil (sotsiaalmeedia, koduleht jne). 

Valmistudes uue venekeelse telekanali avamiseks  korraldasime 2015. a. kevad-suvel konkursi , 
kuhu auditoorium sai saata oma nutiseadmetega tehtud lugusid-reportaaže. Parimad neist said 
auhinnad, lisaks tekkis auditooriumil Raadio 4 uuenenud kodulehekülje vahendusel võimalus 
pakkuda oma teemasid ja esinejaid uude kanalisse ja R4 eetrisse, mis kajastuski suvises sarjas 
„Ilma vahendajateta“. 

2015. a. sügishooaeg tõi vastavalt arengukavale Raadio 4 eetrisse mitu uut saadet. Algas uus eesti 
keele raadiokursus „Kuidas see on eesti keeles?“, mille tekstid ja harjutused on koduleheküljel 
ning oma teadmisi saab kontrollida reaalajas. Programmi lisandus majandussaade „Aeg on raha“ 
ning teadusteemasid käsitlev magasin „Teaduslabürint“. 

2015. aastal kuulas Raadio 4 vähemalt veerand tundi nädalas keskmiselt 147 tuhat inimest. Mitte-
eestlaste hulgas oli nädalaste kuulajate osakaal 43,7%. Iga päev kuulab kanalit 96 tuhat inimest. 
Mitte-eestlaste seas on igapäevaste kuulajate osakaal 28,8%. 

Raadio 4 kuulab 51% Ida-Virumaa mitte-eestlastest. 

Raadio 4 ja Russkoje Radio olid 2015. aastal  peaaegu võrdse kuulajaskonnaga, kuid  mitte-
eestlaste hulgas on Raadio 4 kuulatavus kõrgem. Samuti pühendavad mitte-eestlased Raadio 4 
kuulamisele kõige suurema aja kogu raadiokuulamisajast. 

 

Raadio 4 programmimahud 2015 (tundides) Plaan Tegelik Vahe 

Uudised 670 680 10 

Hommikuprogramm 990 1047 57 

Päevasündmuste laiendatud käsitlus, praktiline teave, nõuanne 1280 1280 0 

Analüütilised saated 775 710 -65 

Sport 110 74 -36 

Haridus- ja teadussaated 415 388 -27 

Kultuurisaated ja muusikasaated 2050 2194 144 

Kuuldemängud ja ettelugemised 295 336 41 

Meelelahutussaated ja muusika 1975 1832 -143 

Muu (promo, kultuuriteated, rakendus) 200 219 19 

Kokku 8760 8760   

  sh saated lastele 150 150 0 

  sh saated teistes keeltes 90 90 0 

 
 

Raadio Tallinn 

Tallinnas ja selle lähiümbruses sagedusel 103,5 MHz kuulatav Raadio Tallinn pakub päevasel ajal 
(kell 7-22) mõnusat taustamuusikat ning igal täistunnil on eetris rahvusringhäälingu raadiouudised. 
Õhtust hommikuni on eetris välismaised uudiste- ja infosaated (BBC, RFI). Väljaspool Tallinna on 
Raadio Tallinn kuulatav interneti vahendusel. 
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Raadio Tallinna kuulas 2015. aastal keskmiselt 29 000 inimest nädalas ja 9 000 inimest päevas 
(2013. aastal vastavalt 25 000 ja 7 000). Eestlaste raadiokuulamisajast kulutati Raadio Tallinnale 
2015. aastal keskmiselt 0,6%. 

 

Raadio Tallinna programmimahud 2015 Plaan Tegelik Vahe 

Uudised 801 687 -114 

Hea muusika 4623 4732 109 

Muud info- ja publitsistikasaated (BBC, RFI) 3285 3285 0 

Omasaadete reklaam 51 56 5 

Kokku 8760 8760  

 

Internetimeedia 

Ülesanne on avalik-õigusliku ringhäälingu eesmärkide toetamine interneti vahendusel eesti, vene 
ja inglise keeles. Seda nii omasisu (webfirst) luues, aga ka ERR-i tele- ja raadioprogrammide sisu 
veebikasutajatele vahendades. ERR-i internetiportaalid on kanal, mille abil hoida avalik-õigusliku 
ringhäälingu sidet selle osaga elanikkonnast, kes kasutab infoallikana arvutit, tahvelarvutit, aga ka 
üha enam ainult mobiiltelefoni. 

Portaalides oli 2015. aasta lõpu seisuga 33 töökohta. 2015 aasta oli portaalide jaoks sisemise 
ümberorganiseerumise jätkumise aasta. Peatoimetaja vastutuse alla koondusid lisaks 
eestikeelsetele päevauudistele ka kultuuri- ja meelelahutusuudised, venekeelsed ja inglisekeelsed 
uudised ning toimetuse tehniline osa koos fotograafidega. Lisaks liideti kultuuri- ja 
meelelahutustoimetuseks seni eraldi seisnud kultuur.err.ee ja menu.err.ee. 

Portaalid panustasid täiendavalt foto- ja video tootmise võimekusse. Nii oli 2015. aasta lõpuks tööl 
kaks poole kohaga ja üks täiskohaga fotograaf-operaator. 

Alates 2015. aasta detsembrist kaotasime veebikeskkonnas anonüümse kommenteerimise 
võimaluse. 

Edukalt jätkas tegevust ERR-i ja Tartu Ülikooli ühisprojekt, teadusportaal novaator.err.ee. Projekt 
leidis tunnustust Eesti Teadusagentuuri poolt Eesti teaduse populariseerimise auhinna näol. 

ERR-i portaalid toetasid aktiivselt ETV+ kanali avamist ja tutvustasid selle tegemisi.  Err.ee ja 
rus.err.ee panustasid iga päev ETV+ saadete kajastamisega rus.err.ee keskkonnas. 

2015. aasta muud olulisemad sisuprojektid olid vabariigi aastapäeva ülekanded,   otseülekanded 
arvamusfestivalilt, Eesti Laulu kajastuse eriprojekt, Riigikogu valimiste kajastus ning Eston Kohveri 
pressikonverentsi otseülekanne Tartust. Kokku tegid portaalid 2015. aasta jooksul üle 60 
otseülekande. 

2015. aasta lõpu seisuga oli portaalide arenduse osakonnas 4,5 töökohta. Muudeti töökorraldust, 
kasutusele võeti majasisene tellijatesüsteem, kus igal tööl on vastutav tellija. Kasutusele võeti 
ajahaldussüsteem Jira ning tarkvara repositoorium Git, mis võimaldavad arendustöid teha 
kiiremini ning efektiivsemalt. Tulemuseks on kasutusesoleva süsteemi jooksvate vigade oluline 
vähenemine. Tänu sellele vähenes arendusprotsessis tehtavate vigade arv, kiirenes vigade 
avastamine ning nende parandamine.  

2015. aastal käivitus süsteem, kus saadete info ning saated jõuavad automaatselt raadio IT 
süsteemidest meie internetikeskkonda. Raadio veebid said selgema, toimetuste maitse järgi näo, 
2015. aasta kevadel. 

2015. aastal valmisid kõigi ERRi raadiojaamade uued äpid Android ja IOS platvormidele. Need 
võimaldavad kuulata raadioprogramme otse, järelkuulata podcastidena   ning vaadata saatekava. 

ETV+ kanali avamise ajaks loodi ETV+ veebikeskkond ja otse- ning järelvaatamise süsteemid. 
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ERR alustas 2015. aasta sügisel uue põlvkonna meediaplatvormi ehitust. Uus vabavaralistele 
süsteemidele toetuv platvorm sai nimeks Atlas. See on tuleviku baaslahenduseks kõikidele ERRi 
programmidele ja portaalidele, mis koondab endas nii toimetajaliideseid, andmelahendusi kui ka 
veebilehti nii arvuti kui mobiili tarbeks. Samuti on Atlas sisendsüsteemiks mobiiliäppidele.  
Süsteemi esimese osana valmis  uus suurtele koormustele orienteeritud otse.err.ee lahendus, mis 
on  flashivaba ja automaatse kvaliteedivalikuga vastavalt kasutaja netikiirusele. 

Lisaks Atlasele valimis hulk väiksemaid projekte: ID-kaardiga autenditud kommentaarium, 
administreerimiskeskkonna uus versioon, mis muutis toimetamise oluliselt kiiremaks, 
meediamängija uus versioon, telesaadete videofailide automaatne järelvaatamisse jõudmine, TNS 
Metrixi statistikamootori integreerimine ERRi internetikeskkondadega. 

Uudistetoimetus 

Rahvusringhäälingu uudistetoimetuse üks peamisi väljakutseid aasta esimeses pooles oli Riigikogu 
valimiste objektiivne kajastamine. Võeti senisest aktiivsem positsioon ehk pakuti ka ise 
uudistesaates välja Eesti ühiskonnale olulisi küsimusi, mille kohta erakondadelt aru päriti. Ei 
piirdutud ainult nelja parlamendiparteiga, vaid anti kõikides lugudes sõna ka kahele tol hetkel 
parlamendivälisele erakonnale (Vabaerakond ja EKRE), kes panid valimistel välja täisnimekirja. 

Tänu sihtotstarbelisele rahaeraldisele avanes võimalus käivitada venekeelne nädalat kokkuvõttev 
uudistemagasin AK+ ning võtta tööle venekeelsed korrespondendid Narva ja Tartusse. Seoses 
telekanali ETV+ käivitumisega kasvas sügisest ka venekeelsete uudiste maht – lisandusid 
lühiuudised kell 18 ning hommikuprogrammis. Esmalt AK+ saate ja hiljem telekanali ETV+ 
käivitamine andis meie venekeelsetele ajakirjanikele arenguvõimaluse  tehes pikemaid lugusid ja 
saateid. 

Tehnilistest investeeringutest saadi juurde kolm live-seadet, mis võimaldab operatiivselt otse-
eetrisse tulla. Üks neist seadmetest viidi Brüsselisse, mis on oluliselt tõstnud sealse kajastuse 
kvaliteeti. 

2015. aastal jätkati ettevalmistustöid nn vana raadiomaja rekonstrueerimiseks uudistemajaks. See 
ei tähenda ainult uusi tööruume, vaid ka täiesti uut tehnilist lahendust, uut uudistestuudiot ning 
ühendatud töövooge seni füüsiliselt teineteisest eraldatud uudistega tegelevate üksuste ehk 
televisiooni, raadio ja veebi vahel. 

Üha enam loodi platvormiüleseid töökohti uudistetoimetuse sees, st võeti suund töökohtadele, 
kus töötaja töötab osa ajast raadio- ja osa teleuudistes. See on taganud enne füüsilist ühtekolimist 
toimetuste vahel suurema sünergia ning materjalide operatiivsema jagamise. 

Sporditoimetus 

Eesti rahvusringhäälingu sporditoimetuse eesmärk on olla usaldusväärseim ja operatiivne spordi 
suursündmuste ning spordiuudiste vahendaja. ERRi sporditoimetuse kanda on samuti Eesti 
spordiajaloo säilitaja, noortespordi propageerija ning spordipublitsistika arendaja roll. 
Rahvusringhäälingu sporditoimetus tõi 2015. aastal ekraanile ligikaudu 550 tundi spordisaateid ja 
-ülekandeid, sh üle 50 tunni uudiseid televisioonis (ETV spordiuudistesaates vahendusel keskmiselt 
59-64 minutit nädalas) ning ligikaudu 300 tundi raadiosporti (uudiseid ja ülekandeid) Vikerraadios, 
sh iganädalane kokkuvõttev raadiomagasin „Spordipühapäev“. 

2015. aasta suurprojektidena väärivad esmajoones märkimist ERRi sporditoimetuse poolt 
teostatud rahvusvahelised suurvõistlused: 
- murdmaasuusatamise MK Otepääl (jaanuar) 
- Euroopa meistrivõistlused laskesuusatamises Otepääl (jaanuar-veebruar) 
- 43. Tartu suusamaraton (veebruar) 
- juunioride MM iluuisutamises Tallinnas (märts) 
- kergejõustiku U23 EM Tallinnas (juuli) 
- rahvusvaheline vehklemisturniir Tallinna Mõõk (novembris) 
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- sõudmise MK-etapi (juulis) ning MMi (septembris) 
- võrkpallikoondise play-off mängud Rootsiga (mais) ning esitused Euroopa Liigas (juulis) 

Rahvusvahelistest suurülekannetest vahendas ERR teleekraanil: 
- murdmaasuusatamise MM Rootsis (veebruar) 
- laskesuusatamise MM Soomes (märts) 
- sisekergejõustiku EM Tšehhis (märts) 
- 1. Euroopa mängud Azerbaidžaanis (juuni) 
- Tour de France velotuur (juuli) 
- kergejõustiku MM Hiinas (august) 
- võrkpalli EMi (oktoobris) 

Suurematest Eesti spordisündmustest tõi ERR teleekraanile 
- jalgpalli Eesti meistrivõistluse Premium liiga (31 mängu) 
- kergejõustiku Eesti meistrivõistlused (augustis) 
- korvpallikoondise maavõistlusmängud 
- käsipallikoondise valikmängu 

2015. aastal jõudis ETV ekraanile üle aastate taas spordipublitsistikaformaat. Uus saatesari 
„Suurmeistrid“ tõi 25 saate jooksul ekraanile Eesti spordielu tähelepanuväärsed persoonid ning 
käsitles teemasid, mille avamiseks spordiuudisteformaat kitsaks jääb. 45. hooaega jätkas ETV 
ekraanil koolinoorte spordisari TV 10 Olümpiastarti, samuti jõudsid noortele suunatud 
spordisaadetena ekraanile ETV-Swedbanki suusasarja kajastavad viis saadet. Lisaks tippspordile 
vahendas ERR olulisemaid/suuremaid rahvaspordiüritusi kokkuvõtlike erisaadetena. Spordiaasta 
lõpetas teleekraanil traditsiooniliselt suurejooneline galaetendus „Spordiaasta tähed 2015“, kus 
selgusid Eesti parimad sportlased, võistkond ja treener. 

Raadioteater 

2015. aasta märtsist algas Raadioteatri stuudiokompleksi renoveerimine ja tööd jätkati 
asendusstuudiotes. 

Raadioteatris esietendus viis kuuldemängu. Keskendusime eesti algupäranditele. Isikupärase 
helimaastiku ja ajatunnetusliku sõnumi teravmeelse tasakaaluga paelub Andres Noormetsa 
kuuldemäng „Asjad“, osades Tambet Tuisk ja autor-lavastaja Andres Noormets. Andrus Kiviräha 
loomingust jõudis Raadioteatrisse inimsõbralik komöödia „Kaheksa varbaga kuningas“., lavastaja 
Kalju Orro. Jim Ashilevi ja Tamur Tohveri koostöös valmis samanimelisest romaanist kuuldemäng 
„Ma olen elus olemise tunne“, mis poeetilises stiilis vaeb noorte inimeste änge ja lootusi, armumisi 
ja üksindust.  

Meediafestivalil Prix Europa 2015 esindas Raadioteater Eestit kuuldemänguga „Sügisilmutus“ 
(autor Mati Unt, režissöör Ari Kallio, helirežissöör Külliki Valdma). Lõppvõistlusel viie parima hulka 
ei pääsetud, kuid palju tunnustust pälvisid kuuldemängus osalenud näitlejad Ines Aru ja Tõnu Oja. 

Prix Europa 2015 festivalist võtsid osa ka helirežissöör Külli Tüli ja toimetaja Piret Pääsuke, kes 
osales žüriiliikmena. 

12. aprillil, Raadioteatri asutaja Felix Moori sünniaastapäeval, kuulutati välja traditsioonilise 

näitlejaauhinna laureaat Ines Aru Reeda rolli eest Mati Undi kuuldemängus „Sügisilmutus“. Esile 
tõsteti näitleja varjundiküllast, meisterlikult ja vabalt eri mängustiile valdavat osalahendust. Ka 
seda, et Ines Aru on kordumatu häälega, mõtte- ja tundetäpne kuuldemängunäitleja ning 
luulelugeja. Tema on esimene, kes sai Raadioteatri näitlejaauhinna teist korda. 

Järjejutte salvestati 135 saadet. Tähistati kirjanike ümmargusi sünniaastapäevi: August Kitzberg – 
160, Eduard Vilde – 150, Thomas Mann – 140, Agatha Christie – 125, Karel Čapek – 125. Koostöös 
Võro Instituudiga kõlas võru keele nädalal võrukeelne järjejutt Olavi Ruitlase populaarsest 
raamatust „Vee peal“. Austria kultuuri nädalal oli eetris kirjandusklassiku Arthur Schnitzleri 
looming. Septembris kõlasid ajakirja Värske Õhk kümnenda tegevusaasta puhul noorte kirjanike 
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jutud. Näitlejatest jõudsid üle paljude aastate meile juttu lugema Sulev Teppart ja Raimo Pass. 
Debüüdi jutulugejana tegid Egon Nuter, Eva Püssa ja Hele Kõrve. 

Raadio Ööülikoolis salvestati 25 uut loengut. Autorite ring oli avar: Ülo Vooglaid, Viivi Luik, Ott 
Sandrak, Marju Lauristin, Vilen Künnapu, Maarja Kangro, Toomas Paul, Tatjana Kozlova-Johannes, 
Airi Liimets jpt. Raadio Ööülikoolil jätkus koostöö Viljandi pärimusmuusika festivaliga - sel aastal 
astus üles Ööülikooli noorim õppejõud kunstiteadlane Gregor Taul. Saadetesse on toonud 
värskust ja värvi erinevad külalistoimetajad. Samuti on jätkunud koostöö Tallinna Linnateatri ja 
Kehtna valla külaülikooliga. 

Luuleruumides jäädvustasime eesti luuletajate loomingut. Raadios salvestati Tartu 
draamafestivalil esietendunud Tõnu Õnnepalu kompositsioon Aleksander Suumani poeemist 
„Meil siin Hüperboreas“, esitajad Aleksander Eelmaa ja Pääru Oja. Uudse ja põneva lähenemise 
Kristiina Ehini luulele pakkus hoopis vanemasse põlvkonda kuuluv meisterlik luulelugeja Ines Aru – 
luulekava „Tuleta meelde armastust“ koostas Inna Grünfeldt. Esmakordselt salvestati kava 
välismaal elanud andeka eesti poetessi Urva Karuksi loomingust, pealkirjaga „Ärge eales tehke 
liblikale pai“, koostaja ja esitaja Anu Lamp. 

Lavakunstikooliga ühistöös sai valmis saade Eduard Vilde „Krimmi ja Kaukaasia eestlastel külas“. 
Katkendeid tollastest reisimärkmetest esitavad Lavakunstikooli 27. lennu üliõpilased, režissöör ja 
toimetaja Toomas Lõhmuste. 

Auditoorium 

Aastal 2015 jätkusid meedia tarbimise muutumise trendid. Statistikaameti andmetel1 on Eestis 
interneti kasutus vanuserühmas 16-34 eluaastat jõudnud praktiliselt 100 protsendini. Üle 65-
aastastest inimestest on pooled täna interneti aktiivsed kasutajad. Interneti populaarsus mõjutab 
otseselt ka teisi meediume. Selle mõju positiivsus seisneb meediasisu kättesaadavuse 
suurenemises – ajanihkega sisu tarbimise teenus vabastab kuulaja/vaataja lineaarse saatekava 
piirangutest, meedia tarbimise seadmete mitmekesisus ning mobiilsus lammutavad liikumatute 
seadmete ja kindlate ruumide loodud barjääre. Inimestel on palju suurem võimalus ise otsustada, 
millist sisu, millise tehnilise vahendi abil ta mingis ajahetkes ja kohas vaatab-kuulab-loeb. Selle 
trendiga kaasneb paraku ka suur väljakutse meediaorganisatsioonidele: varasemast tunduvalt 
enam on vaja arvestada mitmekesistunud tehniliste platvormide ning seadmetega ja loomulikult 
ka meedia tarbimise harjumuste muutustega. Toimuv on väljakutse ka meediauurijatele – 
meediatekstide auditooriumi mõõtmise metoodikad on arengutele jalgu jäänud ning ei võimalda 
enam üks-üheselt meediaettevõtete tegevuse tulemuslikkust mõõta2. Täna on jätkuvalt 
teleauditooriumi mõõtmiseks kasutusel telemõõdikud (people meter’id), mis paraku aga 
mõõdavad ainult telerite vahendusel vaadatavaid telesaateid. Teistelt ekraanidelt (lauaarvutid, 
tahvlid, nutiseadmed) tehtud sisu vaatamist people meter arvesse ei võta. Raadiojaamade 
auditooriume mõõdetakse traditsioonilisel paberkandjal päevik-uuringu meetodil ja selle uuringu 
suhteliselt üldisi andmeid saadakse kord kvartalis. Lisaks puuduvad ka head meetodid interneti 
vahendusel leviva sisu ja selle tarbijate mõõtmiseks. Online meediate puhul mõõdetakse küll väga 
paljusid tehnilisi parameetreid, kuid nende seotus auditooriumi sotsiaal-demograafiliste 
andmetega on nõrk või puudub täiesti. 

Eelnevast lähtudes tuleb järgnevatesse andmetesse suhtuda reservatsiooniga, sest need ei 
kirjelda kogu auditooriumi tegelikku meediatarbimist ega anna tervikpilti ERR-i mõjuväljast. 

Üheks konkreetseks näiteks on ERR-i lugude (sh uudiste) liikumine teistesse meediaväljaannetes – 
lugude tsiteerimine, teemade jätkamine, kajastuse võimendamine. Balti Meediamonitooringute 

                                                        
1 Eesti Statistika Kvartalikiri 3/2015 http://www.stat.ee/90736 
2 Kompleksseid kaasaaja nõuetele vastavaid auditooriumi mõõtmise metoodikaid ja tehnilisi lahendusi on maailmas 

olemas küll, kuid paraku on nende Eestis kasutusele võtmise takistuseks liiga kõrge hind. 
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Grupp jälgis nelja märksõna (ERR, Aktuaalne kaamera, ETV+ ja Pealtnägija) kajastuste arvu 
väljaspool ERR-i enda kanaleid 2015. aasta detsembris. 

Tulemused on toodud kahel järgneval graafikul. 

 
Joonis 1 Märksõnade ERR, Aktuaalne kaamera, Pealtnägija ja ETV+ kajastuste arv Eesti meediakanalites (välja arvatud ERR-i enda 
kanalid) 2015 . a detsembris. Allikas: Balti Meediamonitooringu Grupp 

 
Joonis 2 ERR-iga seotud märksõnade kajastuste arv peamiste meediakanalite lõikes. Allikas: Balti Meediamonitooringu Grupp 

 

Teiseks traditsioonilise telemõõdiku ebapiisavuse näiteks on noorteseriaali Nullpunkt 
vaatajanumbrid. Nullpunkti edastati kahel tehnilisel platvormil – tele-eetris ja internetis. Statistika 
näitab, et tele-eetris kogus seriaali iga episood keskmiselt 126 800 vaatajat (esmaesitus ja 
kordused kokku). ERR-i portaali ja YouTube´i vahendusel vaadati seriaali iga episoodi keskmiselt 
101 700 korda. Seega ligi pool Nullpunkti kogu vaatajaskonnast tuli internetist ning traditsiooniline 
telemõõdikute süsteem neid ei arvesta. 
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Joonis 3 Seriaali Nullpunkt episoodide keskmine vaatajate / kontaktide arv teleeetris ja internetis. Allikas: TNS Emor, YouTube 

Jälgides ERR-i veebilehtede kaudu toimuva saadete internetis vaatamise (striimingu) statistikat, 
võib kindlalt väita, et täna vaatab-kuulab ERR-i saateid märgatavalt rohkem inimesi, kui seda 
traditsioonilised auditooriumi mõõtmise tulemused näitavad. 

Spring.de andmetel striimitakse ERR-i saateid nädalas kokku enam kui 250 000 tundi. Striimide arv 
nädalas kasvas 2015. aasta jooksul enam kui kaks korda. Kasvutrendi jätkudes võib prognoosida, et 
2016. aastal ületab nädala striimide arv ühe miljoni striimi piiri. Otsesaadete striimide ning 
järelkuulatavate/-vaadatavate vahekord on suures piires üks ühele. 

  
Joonis 4 ERR saadete striimide arv nädalas. Allikas: spring.de 

Enam kui 20% ERR veebilehtede külastustest tehakse välismaal olevate inimeste poolt. Seega on 
ERR-i online-teenused oluliseks (info-)sillaks välismaa ja Eesti vahel. 

Kuigi striimide arvu tõus ja striimitavate tundide maht on muljetavaldavad, tuleb siiski tõdeda, et 
interneti kasutuse üldise kasvutrendi kontekstis on ERR-i veebilehtede külastatavusel veel 
kasvuruumi. 
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Joonis 5 ERR-i veebilehtede külastajaid (brausereid) keskmiselt nädalas. Allikad: Google Analytics (2012-2014) ja spring.de (2015) 

 Sarnaselt teistele meediasisu pakkujatele on ka ERR-i puhul oluliseks teguriks sisu kättesaadavus 
ja selle kasutamise mugavus nutiseadmetes. Mobiiliseadmete osakaal ERR-i online sisu tarbimise 
juures on 2015. aasta jooksul tõusnud 27 protsendilt 34 protsendini ning jälgides maailmas 
toimuvat võib kindlalt öelda, et nutiseadmete osakaal meediasisu tarbimise seadmete hulgas kasv 
kiiresti veelgi. Selle trendiga kaasa minemiseks on senisest enam vajalik pöörata tähelepanu 
mobiiliseadmete jaoks vajalike mugavate rakenduste ning neile sobiva sisu loomisele. 

Traditsioonilise televisiooni ulatuvus people meter’itega mõõdetuna näitab läbi viimase kümnendi 
suuremate teleorganisatsioonide puhul langustrendi. Ainsateks tõusjateks on välismaised 
eestikeelse tõlkega varustatud teemakanalid. Kuid siin tuleb veelkord toonitada, et see statistika 
ei kajasta telesisu tarbimist teistel platvormidel ja teiste seadmetega. 

 
Joonis 6 Eestis nähtavate olulisemate telefirmade telekanalite keskmine nädalane ulatuvus (15 min, weekly reach %) protsendina 
elanikkonnast vanuses 4+ . Allikas: TNS Emor 

ERR-il on läbi aastate olnud suureks väljakutseks venekeelse auditooriumi köitmine. ERR-i osakaal 
ja ulatus venekeelse auditooriumi seas on aastaid olnud langustrendis. Kuid tänu ETV+ tulekule on 
olukord muutunud. Auditooriumi vaadatavuse andmed näitavad, et pärast ETV+ avamist on ERR-i 
teleprogrammide populaarsus venekeelse elanikkonna seas kiiresti kasvamas3. ETV2 ulatuvuse 
languse põhjuseks on venekeelse Aktuaalse kaamera liikumine ETV2-st ETV + kanalisse. 

                                                        
3 2014. a. maikuu kõrge vaadatavuse põhjuseks on Eurovisiooni lauluvõistlus, mida jälgis ETV vahendusel ka oluline osa 

venekeelsest auditooriumist. 



Majandusaasta aruanne 2015 

24 

 
Joonis 7 ETV, ETV2 ja ETV+ keskmine nädalane ulatuvus venekeelse elanikkonna seas (15 min, weekly reach %). Allikas: TNS Emor 

ETV+ auditooriumi numbrid näitavad, et venekeelse auditooriumi toomine eesti infovälja on 
võimalik ja praktikas ka toimib. 

Raadiomaastikul on ERRi positsioon püsinud läbi aastate tugevana. Võrreldes 2014. aastaga on 
ERR-i raadiojaamade kogu osakaal raadiokuulamise ajast kasvanud 32,7 protsendilt 34,1 
protsendini. 

 
Joonis 8 ERR raadiokanalite osakaal raadiokuulamise ajast aastatel 2005 – 2015. Allikas: TNS Emor 

Analoogselt ERR-i teleprogrammidele on ka ERR-i raadiokanalite tugevuseks positsioon keskealise 
ja vanema auditooriumi seas. Nooremate kuulajate-vaatajate seas ERR-i pakutav sisu nii suurt 
tähelepanu ei saavuta. 

Arengukavas seatud auditooriumiga seotud eesmärkide täitmisest. 

2014. aastal vastuvõetud ’Eesti Rahvusringhäälingu arengukava 2015-20184’ sätestas 
programmidele auditooriumi hõlmamise konkreetsed eesmärgid. Eelpool kirjeldatud 
auditooriumiuuringute meetodite piiratuse tõttu saab seatud eesmärkide täitmise hindamisel täna 
kasutada ainult telemõõdikute ja päevikuuuringute abil kogutud andmeid, mis paraku siiski ei 
kirjelda programmide koguauditooriume. 

 

                                                        
4 http://err.ee/files/ERR_arengukava_2015-2018.pdf 
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Tabel 1 ERR-i programmidele seatud eesmärkide täitmine 

  Eesmärk Täitmine 

Raadiojaamade kuulatavus (15 min, weekly reach)   

Klassikaraadio 50 000 51 000 

Raadio 2 100 000 104 000 

Raadio 4 150 000 148 000 

Vikerraadio 300 000 300 000 

Raadio Tallinn 25 000 29 000 

ETV     

Ulatuvus (15 min, weekly reach) 650 000 639 000 

Vaatamisaja osakaal (share) 

  vanuserühmas 4+ 14% 14,7% 

eestlaste seas 22% 20,7% 

ETV2     

Ulatuvus (15 min, weekly reach) 450 000 432 000 

Vaatamisaja osakaal (share) 3% 2,9% 

 

Tabelis 1 esitatud andmete põhjal võib öelda, et tervikuna on ERR-i programmid püstitatud 
eesmärgid üldiselt ka täitnud. Teleprogrammide puhul on telemõõdikute abil mõõdetud nädalane 
ulatuvus (weekly reach) eesmärgistatust mõneti madalam, kuid just teleprogrammide juures tuleb 
arvesse võtta tehnoloogia arengust tingitud muutusi ning tegelik teleauditoorium on kindlasti 
suurem kui toodud andmed näitavad. 

Arhiivid ja muuseum 

Arhiivide veebilehele arhiiv.err.ee lisati 4483 videofaili, 5557 audiofaili ja 10934 fotot. 31.12.2015 
seisuga on veebis 26753 ühikut telesaateid, saatelõike, uudistesaateid, mängufilme, 
dokumentaalfilme ning 60012 ühikut raadiosaateid, saatelõike, uudislugusid. Veebist on leitavad 
ka 102508 fotot. Filmiarhiivis digiteeriti 112 tundi AK kroonikapalu ja/või saadete juurdevõtteid 
ning Kroonikapaladest kirjeldati ja segmenditi 28 tundi. Digiteeriti ETV ja ETV2 eetri jaoks mängu- ja 
dokumentaalfilme. Puhastati ja keriti läbi 191739 meetrit filmilinti. Korrastati ja valmistati ette 
digiteerimiseks 454 karpi filmimaterjali. Täiendati majasisest andmebaasi ja ühtlasi ka Eesti Filmi 
andmebaasi Eesti Telefilmi filmide kohta. 

Heliarhiivis digiteeriti ja restaureeriti 470 tundi muusikat ja 1462 tundi sõnasaateid. Täiendati 
heliarhiivi andmebaasi 20 254 andmekirjega. ERR raadioprogrammidest arhiveeriti 14573 saadet. 
Jätkati muusikafailide sidumist andmekirjetega. Täiendati andmeid ja vormistati arhiivi antavaid 
kontsertsalvestisi. 

Videoarhiivis digiteeriti ja monteeriti 732 ja ainult monteeriti 687 saadet 2-tollistelt videolintidelt 
ning 422 saadet ja 38 dokumentaalfilmi Betacam kassettidelt. Arhiivis säilitamiseks massdigiteeriti 
893 tundi videoarhiivi materjale, 1793 tundi uudistearhiivi materjale. Teostati ETV programmidele 
omasaadete eetrieelset tehnilist kontrolli, eemaldati arhiivisaadetelt reklaam- ja sponsorlogosid, 
lisati puuduvaid algus- ja lõputiitreid, kontrolliti ja koostati sisulehti ja autoriaruandeid, vaadati läbi 
ja registreeriti faile, täiendati andmebaasi andmekirjeid ja tehti kõiki arhiveerimise ja säilitamisega 
kaasnevaid töid. 

Fotoarhiivis jätkati negatiividelt digiteerimist ja fotode kirjeldamist. Aasta jooksul digiteeriti 10528 
fotot negatiividelt, nendest kirjeldati ja arhiveeriti 7782, fotoarhiivi lisandus fotograafilt 8684 
digifotot, kirjeldati 16392 fotot. 

Dokumendiarhiivis uuendati 70-ndate aastate nimistu 2 dokumentide ja toimikute kaasi, vahetati 
karbid ja kanti saated registrisse. 2015. aasta lõpetati 1974. aastaga. Koostöös 
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personaliosakonnaga ja nende praktikandiga pandi kokku hulgaliselt erinevates toimikutes olevaid 
töölepinguid. Korrastati raamatupidamise dokumentide arhiiv. Maha kanti ja saadeti hävitamisele 
ligi 800 toimikut. Tehti inventuur isikutoimikute arhiivis. 

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. 

ERR-i muuseumi 2015 aastaks kavandatud töö eesmärgid muutusid seoses ETV+ kanali loomisega. 
Muuseumi käsutuses olnud näituste ja tehnikaruumidest said ETV+ stuudio ja muud vajalikud 
tööruumid. Külastajate ja saadete tegijate lemmikkohad - teletegemise ajaloo õppekeskus ja 
nukutuba lõpetasid tegevuse, eksponaadid said pakitud kastidesse ja viidud erinevatesse 
hoiuruumidesse paremaid aegu ootama. Kuna 2015 oli Eestimaa televisiooni 60. sünnipäeva aasta, 
oli muuseumil kohustus olla aktiivne info jagaja. Asetasime fookuse teleajaloo kirjeldamise, 
eksponaatide taastamise ja dokumendi- ning tehnikakogu süstematiseerimisele. Endised 
telekunstnikud toimetasid nukutoa originaaleksponaatide taastamise, puhastamise ja 
parandamisega. Juba koostatud näituste eksponeerimine leidis hea vastukaja Tapal, Kosel ja 
Pärnus. Hea tava on aidata korraldada oma ajakirjanike raamatu – ja programmiesitlusi. Telemaja 
fuajeedesse oleme pannud välja näitusi koostöös Arhitektuurimuuseumi, Riigiarhiivi ja paljude 
teistega. Televisiooni sünnipäevaks panime telemajadesse välja foto- ja tekstistendid, vana 
teletehnika. Aitasime teleajaloo mõtestamisel raadio- ja telesaadete tegijaid ning kirjutava pressi 
ajakirjanikke väljastpoolt telemaja. Tihe oli koostöö Eesti ringhäälingumuuseumiga Türil. 
Traditsiooniks on televisiooni sünnipäeva tähistamine ekraanilemmikute käejälgede võtmisega. Nii 
toimisime ka seekord. Südamlik ja tähtis on koostöö endiste teletöötajatega, kes kogunesid 
hooajal kord kuus, et arutada televisiooni ajaloo ja programmi üle. 

Müügiosakond 

Müügiosakond tegeles ERR-i meediatoodete levitamisega veebipoes pood.err.ee, müügiga 
Faehlmanni valvelauas ning edasimüüjate kauplustes. Et elavdada CD/DVD- toodete müüki, mida 
on 100 nimetust, korraldas osakond müügikampaaniad oma veebipoest ning valvelauast ostvatele 
klientidele ning võttis osa edasimüüjate müügikohtades korraldatud müügikampaaniatest. 

Arvo Pärdi 80. sünnipäeva tähistamiseks toodeti helilooja lastelauludega CD-plaat „Lapsepõlve 
lood“. Plaat osutus väga menukaks, kahe ja poole kuuga müüdi seda 4300 tükki. 

Osakond tegeles arhivaalide kasutamisega seotud litsentsilepingutega ning korraldas klientidele 
materjalide kättesaamise. Sõlmiti 255 lepingut, millega anti arhiivimaterjalidele kasutusõigused nii 
tulunduslikuks- kui ka mittetulunduslikuks kasutamiseks. 
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Tehniline areng ja investeeringud 

Raadiotehnika 

Raadio tehnika- ja salvestusosakonna vastutusrikkaimaks tegevuseks 2015. aastal oli 
raadioprogrammide järkjärguline kolimine vanast raadiomajast uude. Sisustada ja seadistada tuli 
raadioprogrammide foonikad ja stuudiod ning serveriruumid, juurutada uus digitaalne 
heliruutimissüsteem, ümber kolida raadioprogrammide saatemastidesse edastamise lahendus ja 
satelliitside. 

Olulise uuendusena võtsime kasutusele portatiivse heliülekandesüsteemi, mis võimaldab ühtlasi 
laiendada raadiotootmissüsteemi Radioman väljapoole raadiomaja. Sisuliselt on tegemist 
kompleksse raadioprogrammide operatiivstuudio lahendusega. 

Muude tööde hulgast peab ära märkima Radiomani tugiteenuse uuendamise ja Studer lintmakkide 
hoolduse, et tagada heliarhiivi analooglintide digiteermise kvaliteet. Jooksvalt osutati hooldus-, 
remondi- ja tugiteenuseid, viidi läbi koolitusi ning testiti uut kaasaegset reporter- ja 
heliülekandetehnikat. 

Raadiolevi parendamiseks taotleti Märjamaa piirkonda lisaks Vikerraadiole, Raadio 2-le ja 
Klassikaraadiole ka Raadio 4-le lisasagedus ning hangiti vastav tehnika. Uue saatja 
töölerakendamine jäi 2016. aastasse. Viidi läbi hange Raadio 4 Valga ja Võru saatjate lepingu 
pikendamiseks. 

Optimeeriti töövooge ja uuendati infosüsteemi, et lihtsustada helisalvestuste ja ülekannete 
tellimist ja nende täitmise jälgimist. 

Oluliseks tegevuseks oli vanas raadiomajas ehk tulevases uudistemajas asuvate helistuudiote ja 
-foonikate ümberprojekteerimise protsessis osalemine, sisendinfo andmine projekteerijatele, 
väljapakutud lahenduste analüüsimine ja kinnitamine ning ehitustööde jälgimine, mis jätkub ka 
2016. aastal. 

Teletehnika 

Suvel toimusid ETV+ stuudio ning videomontaažiruumide ehitustööd, mis võimaldasid septembris 
alustada ERR-i kolmanda teleprogrammi edastamise ning saadete tootmisega. Valmis 
multifunktsionaalne telestuudio, kus iga päev toimuvad otsesaated ning salvestused. Stuudios on 
kasutusel professionaalsed LED valgustid, mis võimaldavad minimaalse jahutuse ning 
elektritarbivuse juures tagada kvaliteetse stuudio valgustatuse. 

ERR-i teleprogrammide väljastamises toimusid olulised ajaloolised muutused - alates septembrist 
alustati ETV ja ETV2 programmide edastamist HD (1080i) kvaliteedis. Täiendavalt võeti kasutusele 
ka digitelevisiooni (valitavad) subtiitrid, mis võimaldavad televaatajal valida mitme erineva 
subtiitrite versiooni (eesti, vene ja vaegkuuljate subtiitrid) vahel või keelata televiisoril ja digiboksil 
subtiitrite kuvamine. Septembri lõpus lisandus täiendavalt kolmanda telekanali ETV+ edastus, 
samuti HD kvaliteedis ning digitelevisiooni subtiitritega. Tähelepanu väärib ka ETV+ helikanalite 
valik, mis võimaldab saateid jälgida nii eesti-, kui ka vene keeles. 

Alustati uue uudistemaja tehnoloogiliste lahenduste planeerimisega, eesmärgiga tagada ühtne 
töökeskkond nii raadio- televisiooni- kui ka veebitoimetustele. 

 

Kinnisvara 

Aasta 2015 olulisemaks arendusprojektiks oli vana raadiomaja rekonstrueerimine uudistemajaks. 
Projekti eesmärk on luua raadio-, tele- ja veebimeediatoimetustest koosnev ühtne 
uudistetoimetus. Rekonstrueerimise käigus planeeritakse hoone tehnosüsteemid 
kapitaalremontida ning kujundada olemasolev sisearhitektuur ümber tänapäevasele 
uudistemajale sobilikuks. Planeeritavad ajakirjanike töökohad ehk uudisruum asub vahetult 
projekteeritava uue ja tänapäevase 16:9 pildisuhtele sobiva tele uudistestuudio läheduses. Raadio- 
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ja teletootmise juhtimine ja helistuudiod on planeeritud paigutada samuti uudisruumi ja 
toimetuste ala lähistele, tagades sellega lühikesed ja efektiivsed töö-, käigu- ja suhtlusteed ning 
sideliinid. 2015. aastal lõpetati aasta varem alustatud projekteerimistööd, viidi läbi ehitushange 
ning septembris sõlmiti töövõtuleping OÜ Nordlin Ehitusega uudistemaja ehitustööde 
teostamiseks. Lepingujärgne ehitustööde maksumuseks käibemaksuta on 4 591 884,57 eurot ning 
üldehitustööde valmimise tähtaeg 15.01.2017. 

Samuti jätkati kinnisvaraarenduse kolmanda etapi ettevalmistusega ehk jätkati detailplaneeringu 
ettevalmistusi eesmärgiga rajada telestuudiote kompleks  raadiomaja hoovi. Aluseks võeti 2014. 
aasta detsembris valminud Riigi Kinnisvara ASi poolt koostatud projektianalüüs ja selle põhjal 
alustati läbirääkimisi Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga, et selgitada välja võimalikud 
ehitusmahud. 

Kinnisvaraosakond 

ERR-i kinnisvaraosakonna ülesanne on kinnistute, hoonete ja seadmete (liftid, ventilatsiooni-, 
kütte-, ja jahutusseadmete) korrashoid ja remont. Samuti hoonete igapäevase korrashoiu, valve 
ning heakorra tagamine. Suuremate töödena teostati 2015. aastal uue avatud telekanali ETV+ 
stuudiokompleksi ehitamine telemajas koos kõigi sinna juurde käivate abiruumidega. Uue 
telekanali avamine tõi kaasa vajaduse remontida olemasolevaid kontoriruume ning paigutada 
ümber struktuuriüksusi. 

 
 

Personal 
Eesti Rahvusringhäälingu aasta keskmine töötajate arv, arvestamata juhatuse liikmeid, oli 650,6 
(2014. a 627,0), sh juhid 35,7 (34,0); tippspetsialistid 202,8 (192,4); spetsialistid 333,6 (326,8); 
nooremspetsialistid ja assistendid 34,9 (31,9) ja lihttöötajad 43,6 (41,8). Programmides jt 
loomingulistes üksustes oli 392,8 (371,9); tehnilistes ja tugiüksustes 186,2 (184,1); kinnisvara ja selle 
haldusega seotud üksustes 47,5 (45,5); administratiivüksustes 24,1 (25,5) töötajat (taandatuna 
täiskoormusele). Töötajate arvu kasv on seotud septembris alustanud teleprogrammiga ETV+. 

Koosseisulistele töötajatele arvestatud brutotasud aastas (koos lisatasudega) olid 10 618,3 tuhat 
eurot ja puhkusetasud 1 030,4 tuhat eurot. Juhatuse ja nõukogu tasud koos puhkusetasude ja 
hüvitistega olid 247,7 tuhat eurot. Juhatuse liikmete teenistuslepingud näevad ette lepingu 
lõppemisel hüvitise maksmist nelja kuu tasu ulatuses, kui juhatuse liige ei jätka tööd uues juhatuse 
koosseisus. Hüvitiste maksmiseks on moodustatud eraldis 62,5 tuhat euro ulatuses. 
Mittekoosseisuliste tasude maht oli 1 185,2 tuhat eurot ja töötajate õppelaenude kustutamiseks 
tasutud 5,5 tuhat eurot. Töötasudelt aasta jooksul arvestatud tööandja maksukulude summa oli 
4 410,9 tuhat eurot. 
 

Eelarve ja selle täitmine 
Aasta 2015 oli ERR-i jaoks eelarveliselt taas pingeline. Täiendavaid vahendeid eraldati küll 
venekeelse telekanali käivitamiseks ja töötasude tõstmiseks, kuid muudele, inflatsioonilistele ja 
tehnika hoolduskulude tõusust tingitud pingetele eelarves see leevendust ei toonud. 

Juba aasta alul sai selgeks, et kehtivad tootmisteenistuse sisehinnad ei kata täies ulatuses 
kasvanud kulusid ja oodatud mahus tuge ei ole tulemas ka väljapoole ERR-i osutatavatelt 
teenustelt. Põhjuseks nii kasvanud konkurents ja 2008. aastal soetatud „uue“ ülekandejaama 
vananemine kui ka omatarbeks kuluva tootmismahu kasv. Juba aasta esimeses pooles tehti 
seepärast eelarvemuudatus ja korrigeeriti mõningaid siseteenuste hindu, kuid seda jäi aasta 
kokkuvõttes siiski väheks. 

Negatiivse asjaoluna tuleb välja tuua ka EBU-le osutatavate ülekandeteenuste mahu vähenemine 
seoses uuele tehnilisele lahendusele üleminekuga 2014. aasta lõpus. Kahjuks ei osatud seda tulude 
vähenemist (üksuses ’Edastamiskulu’) eelarvestamisel ette näha. 

Sporditoimetuse ülekulu, mis oli selge juba esimesel poolaastal, ei ole aasta lõpuks oluliselt 
muutunud. 
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Aruandes kajastuv jääk ETV+ eelarvereal on seotud planeeritust suuremate investeeringu- jm 
kuludega, mis eelarveliselt kajastuvad teistes eelarveüksustes. Nii kujunes vajalik investeeringute 
maht 109,6 tuhande euro võrra plaanitust suuremaks (eelkõige ehituslikud tööd telemajas, 
kajastub kinnisvaraosakonna kuludes), 11,4 tuhande võrra olid suuremad turunduskulud 
(turundusosakonnas) ning 6,3 tuhande võrra koolituskulud. 

Arvestatava eelarvejäägiga lõpetasid aasta uudistetoimetus ja Raadio 4. Nende arvel on võimalik 
katta 2016. aastasse lükkunud projekte ja muuhulgas ettevalmistuskulusid uudistetoimetuse 
kolimiseks 2016. aasta teises pooles. 

Kokkuvõttes kõrvalekalded eelarves planeeritust tasakaalustavad üksteist, nii et tervikuna lõppes 
eelarveaasta planeeritust 36 tuhande võrra suurema positiivse tulemiga. 

Arvestades, et seisuga 1.1.2016 elas Eestis 1 311 800 inimest, oli maksumaksja kulul rahastatavate 
tegevuste kulu elaniku kohta 23,4 eurot aastas ehk 1,95 eurot kuus või 6 senti päevas. Selle summa 
jaotus olulisemate tegevusvaldkondade lõikes on järgmine: 

 
eurot elaniku kohta aastas kuus päevas 

programmide sisu 14,4 1,20 0,040 

sh ETV 4,4 0,37 0,012 

   ETV2 0,9 0,08 0,003 

   ETV+ 0,9 0,07 0,002 

   Vikerraadio 0,6 0,05 0,002 

   Raadio 2 0,3 0,03 0,001 

   Klassikaraadio 0,3 0,02 0,001 

   Raadio 4 0,6 0,05 0,002 

   Uudised 2,5 0,21 0,007 

   Sport 0,8 0,07 0,002 

   Portaal err.ee 0,7 0,06 0,002 

programmide edastamine 1,9 0,15 0,005 

tehnika ja tugiteenused 6,2 0,52 0,017 

juhtimiskulud 0,4 0,03 0,001 
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ERR 2015. a. tekkepõhise eelarve täitmine

TULUD 2015 eelarve 2015 tegelik vahe

Toetus riigieelarvest tegevuskulude katteks 28 014 377 28 014 377 0

Eraldised riigieelarvest arendustegevusteks 2 667 849 2 667 849 0

Sihtotstarbelised eraldised ja annetused 929 647 1 008 294 78 647

Teenused ja tooted 1 843 517 1 878 817 35 299

Muud äritulud ja kasumid 6 000 24 589 18 589

Finantstulud 360 60 -300

TULUD KOKKU** 33 461 750 33 593 986 132 235

KULUD 2015 eelarve

s.h 

omatulude 

arvel

2015 tegelik

s.h 

omatulude 

arvel

eelarvelise 

ressursi 

tulem

%

Programmid ja toimetused
Programmi üldkulu 1 413 621 67 485 1 519 492 194 199 20 843 1,5%
Programmireserv 2 800 0 1 410 0 1 390 49,6%
ETV ja saated 7 037 622 1 311 292 7 119 902 1 352 012 -41 560 -0,7%
ETV2 ja saated 1 335 514 62 420 1 276 964 56 784 52 914 4,2%
ETV+ 1 334 461 110 100 1 269 943 154 036 108 453 8,9%
Teletoimetuste üldkulud 398 410 0 396 190 2 141 4 361 1,1%
Programmiteenistus 641 748 0 627 513 258 14 494 2,3%
Vikerraadio 811 802 51 900 815 411 60 840 5 331 0,7%
Raadio 2 434 556 5 400 438 490 12 800 3 465 0,8%
Klassikaraadio 404 089 9 740 405 689 13 217 1 876 0,5%
Raadio 4 884 800 35 000 867 468 59 262 41 594 4,9%
Raadio Tallinn 25 499 0 24 849 0 650 2,6%
Raadioteater 125 915 0 128 021 839 -1 267 -1,0%
Fondisalvestused 16 000 0 15 595 0 405 2,5%
Uudistetoimetus 3 310 317 9 437 3 243 493 10 710 68 098 2,1%
Sporditoimetus 1 341 357 333 812 1 465 263 373 462 -84 256 -8,4%
ERR internetikeskkonnad 963 654 18 482 956 783 27 572 15 961 1,7%
Turundusosakond 418 337 0 449 972 332 -31 303 -7,5%
Meediauuringute osakond 169 209 0 171 099 0 -1 890 -1,1%

Programmitootmise otsesed kulud kokku 21 069 712 2 015 068 21 193 547 2 318 464 179 559 0,9%

Tootmine, tehnika ja hooned
TV tehniline keskus 185 191 2 500 187 650 8 380 3 421 1,9%
Raadio tehnika- ja salvestusosakond 542 597 27 000 532 201 20 048 3 444 0,7%
Teletehnika hooldus- ja remondiosakond 197 498 0 197 359 0 138 0,1%
Tootmisteenistus 320 219 264 602 328 124 204 536 -67 972 -3,5%*
Edastamiskulu 2 437 343 93 400 2 448 149 12 727 -91 479 -3,9%
Tehnika üldkulud & arendusprojektid 2 575 920 0 2 593 029 0 -17 109 -0,7%
IT osakond 320 443 0 318 678 2 923 4 688 1,5%
Arendusosakond 261 646 0 267 200 0 -5 555 -2,1%
Transpordiosakond 0 0 5 628 1 773 -3 855 -1,7%*
Kinnisvara arendus 637 029 0 629 183 0 7 846 1,2%
Kinnisvaraosakond 1 708 849 141 500 1 714 206 110 464 -36 393 -2,3%

Tootmise, tehnika ja hoonekulud kokku 9 186 734 529 002 9 221 406 360 851 -202 824 -2,3%

Üldosakonnad ja arhiivid
Administratiiv- ja õigusosakond 369 533 0 343 526 2 827 28 834 7,8%
Finantsteenistus 250 025 0 251 656 0 -1 631 -0,7%
Koolituskulud 104 524 0 83 239 2 789 24 075 23,0%
Arhiivid ja müügiosakond 735 795 220 700 740 336 203 749 -21 491 -4,2%
Muuseum 44 710 1 000 41 555 942 3 097 7,1%
EBU koostöö 243 360 0 214 943 0 28 417 11,7%
Üldkulud & reserv 289 565 13 754 295 772 21 601 1 640 0,6%

Üldosakonnad ja arhiivid kokku 2 037 512 235 454 1 971 026 231 909 62 941 3,5%

Juhtimine ja kontroll
Nõukogu 129 673 0 126 076 0 3 596 2,8%
Juhatus 236 724 0 240 937 266 -3 946 -1,7%
Siseaudiitor, nõunikud ja nõukoda 132 048 0 135 602 271 -3 283 -2,5%

Juhtimis- ja kontrollfunktsioonid kokku 498 446 0 502 615 537 -3 633 -0,7%

KULUD KOKKU** 32 792 403 2 779 524 32 888 595 2 911 760 36 043 0,1%

TULEM 669 347 705 391 36 043

* - Tootmisteenistuse ja transpordiosakonna puhul on arvutatud suhtena eelarvestatud kuludesse siseteenuste tuluta

** - Eelarvearuandes ei ole saldeeritud kinnisvarainvesteeringuga seotud tulusid-kulusid (summas 6526 eurot)  
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 
 

Bilanss 

(eurodes) 
   31.12.2015 31.12.2014 Lisa 

VARAD     
Käibevara     
 Raha ja pangakontod 148 226 94 134  
 Nõuded ostjate vastu 286 903 271 480 2 
 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja 

muud lühiajalised nõuded 
944 411 553 056 4 

 Varud  1 199 503 1 216 418 5 
Käibevara kokku 2 579 043 2 135 088 
   
Põhivara     
 Pikaajalised ettemaksed 114 057 160 959 6 
 Kinnisvarainvesteeringud 1 929 379 2 158 830 7 
 Materiaalne põhivara 19 518 732 19 054 847 8 
 Immateriaalne põhivara 781 434 664 955 9 
Põhivara kokku 22 343 602 22 039 591 
   
VARAD KOKKU 24 922 645 24 174 679 
 
 
KOHUSTUSED JA NETOVARA   
Lühiajalised kohustused   
 Võlakohustused  531 840 954 525 10 
 Võlad ja ettemaksed 4 176 076 3 472 389 13 
 Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud 67 060  11 070  14 
 Lühiajalised eraldised 46 730 46 852 15 
Lühiajalised kohustused kokku 4 821 706 4 484 836 
   
Pikaajalised kohustused   
 Pikaajalised võlakohustused 2 899 376 3 205 603 10 
 Pikaajalised eraldised 232 166 220 234 15 
Pikaajalised kohustused kokku 3 131 542 3 425 837  
   
KOHUSTUSED KOKKU 7 953 248 7 910 673 
   
Netovara   
 Kapital 4 061 637 4 061 637  
 Eelmiste perioodide tulem 12 202 369 13 221 553  
 Aruandeaasta tulem 705 391 -1 019 184  
NETOVARA KOKKU  16 969 397 16 264 006 
   
KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU 24 922 645 24 174 679 
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Tulemiaruanne 

(eurodes) 

 
 2015 2014 Lisa 

Tulud    
Tulud riigieelarvest 30 689 280 27 017 671 16 
Tulud kaupade ja teenuste 
müügist 

1 878 816 1 717 966 17 

Muud tulud 1 019 304 635 461 17 

Tulud kokku 33 587 400 29 371 098  
    
Kulud    
Programmi tootmis-, edastus- 
ja arhiveerimiskulud 

29 022 305 26 343 112 18 

Juhtimis- ja halduskulud 3 769 683 3 982 344 19 
Muud kulud 37 087 17 872 20 

Kulud kokku 32 829 075 30 343 328  
    
Tegevustulem 758 325 -972 230  
    
Finantstulud 60 1 002 22 
Finantskulud 52 994 47 956 22 

Aruandeaasta tulem 705 391 -1 019 184  

 

 

 

Netovara muutuste aruanne 

(eurodes) 

 
 Kapital Eelmiste 

perioodide 
tulem 

Kokku 

Saldo 31.12.2013 4 061 637 13 221 553 17 283 190 
Aruandeaasta tulem 0 -1 019 184 -1 019 184 
Saldo 31.12.2014 4 061 637 12 202 369 16 264 006 
Aruandeaasta tulem 0 705 391 705 391 
Saldo 31.12.2015 4 061 637 12 907 760 16 969 397 
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Rahavoogude aruanne 

(eurodes) 
   2015  2014 Lisa 

Rahavood majandustegevusest   
 Tegevustulem 758 325 -972 230  
 Korrigeerimised:    
  Põhivara kulum ja väärtuse langus 2 184 343 1 908 238 7,8,9,18,19 
  Kasum (kahjum) põhivara müügist ja 

mahakandmisest 
28 779 15 438  

 Majandustegevusega seotud nõuete ja 
ettemaksete muutus  

-359 876 549 589  

 Varude muutus 16 915 -128 112  
 Majandustegevusega seotud kohustuste ja 

ettemaksete muutus  
515 109 -542 506  

 Saadud intressid 60 228   22 

Kokku rahavood majandustegevusest 3 143 655 830 644 
      
Rahavood investeerimistegevusest   
 Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus -2 307 478 -4 148 709 8,9,13 
 Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 1 203 0  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -2 306 275 -4 148 709 
      
Rahavood finantseerimistegevusest   
 Saadud laen 0 3 400 000 10 
 Laenude tagasimaksed -724 616 -636 924 10 
 Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -18 275 0 11 
 Makstud intressid -40 397 -45 923  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -783 288 2 717 153 
      
Rahavood kokku 54 091 -600 912 
      
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 94 134 695 046 
Raha ja raha ekvivalentide muutus 54 091 -600 912 
      
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 148 226 94 134 
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RAAMATUPIDAMISE ARUANDE LISAD 

Lisa 1  
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused 
Eesti Rahvusringhäälingu (lühendina ERR) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on 
koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja koostatud kasutades 
soetusmaksumuse printsiipi, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates 
arvestuspõhimõtetes. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi 
raamatupidamise seaduses, mida täiendab Riigi raamatupidamise üldeeskiri. Riigi 
raamatupidamise üldeeskiri lähtub Eesti heast raamatupidamistavast. 
Tulenevalt Eesti Rahvusringhäälingu põhitegevusest ei sobi EV raamatupidamise seaduse lisades 
toodud tootmis- ja äriettevõtetele mõeldud kasumiaruande skeemid Eesti Rahvusringhäälingu 
majandustegevuse õigeks ja õiglaseks kajastamiseks, ning tuginedes raamatupidamise seaduse 
§18 lõige 4-le, on juhtkond koostanud organisatsiooni tegevusega sobiva tulemiaruande skeemi. 
2015. 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. 
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. 
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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 
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“). 
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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% 

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. Kui väärtuse testi tulemusena selgub, et 
vara või varade grupi (raha genereeriva üksuse) kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise 
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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. 

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. 
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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 tulemiaruandes. 

Tulude arvestus 

Tegevustoetused 
Tegevustoetustena kajastatakse saadud toetusi, mida antakse ERR-le lähtudes 
tegevusülesannetest ja arengudokumentides määratud eesmärkidest. Tegevustoetusi 
kajastatakse tuluna raha laekumisel. 

Kaupade ja teenuste müük 
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. 

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. 
Samuti on loetud seotud osapoolteks kõik organisatsioonid, kus riigil on kontroll või valitsev mõju. 
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks ERR-i nõukogu ja 
juhatuse liikmeid ning nendega seotud isikute lähedased pereliikmeid ja nende poolt 
kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid. 
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Lisa 2 Nõuded ostjate vastu 
 31.12.2015 31.12.2014 

Ostjate tasumata arved 288 241 278 007 
Ebatõenäoliselt laekuvad arved -1 338 -6 527 

Kokku nõuded ostjate vastu 286 903 271 480 

 

Lisa 3 Maksud 
Maksuliik 31.12.2015 31.12.2014 
 Ettemaks ja 

tagasinõue 
Maksuvõlg Ettemaks ja 

tagasinõue 
Maksuvõlg 

     
Maksude ettemaksed ja 
tagasinõuded (lisa 4) 

25 556 0 12 615 0 

Sotsiaalmaks 0 782 133 0 680 749 
Kinnipeetud tulumaks 0 414 306 0 367 852 
Käibemaks 0 102 539 0 70 768 
Töötuskindlustusmakse 0 52 137 0 50 386 
Kogumispensioni makse 0 41 619 0 35 460 
Litsentsitasude tulumaks 0 10 966 0 1 909 
Erijuhtude tulumaks 0 4 480 0 4 566 

Kokku 25 556 1 408 180 12 615 1 211 690 

Maksuvõlad (lisa 13) sisaldavad deklareeritud ja deklareerimata makse. 

 

Lisa 4 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja muud lühiajalised nõuded 
 31.12.2015 31.12.2014 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 807 855 503 272 
Muud lühiajalised nõuded 83 444 33 007 
Viitlaekumised 27 556 4 162 
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 3) 25 556 12 615 

Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud 
ja muud lühiajalised nõuded 

944 411 553 056 
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Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 
31.12.2015  31.12.2014  

OM 2016 387 819  0 

Jalgpall EM 2016 214 500  0 

Muud ettemaksed 117 007 Muud ettemaksed 137 197 

Saadete tootmine: ENSV, Reisile 
minuga, Eesti lipp ümber Kuuba, 
4X4 Kaukaasia, Eesti laul 

75 842 Saadete tootmine: Nullpunkt, 
Rakett 69, Raudse eesriide 
jumalused, Tõsieluline, Ehh 
Uhhuduur, Reisile minuga 

262 680 

Laskesuusatamine 12 687 Laskesuusatamine 13095 

  Muud spordialad: kergejõustiku 
MM, suusaalade MM, Eesti 
jalgpalli ülekanded 

90 300 

Kokku ettemakstud tulevaste 
perioodide kulud 

807 855 Kokku ettemakstud tulevaste 
perioodide kulud  

503 272 

 

Lisa 5 Varud 
 31.12.2015 31.12.2014 

Hankefilmide litsentside varu 941 618 1 038 562 
Ettemaks hankijatele 171 521 84 067 
Valmistoodang 71 090 81 267 
Tooraine ja materjal 15 274 12 522 

Kokku varud 1 199 503 1 216 418 
 

2014. a. ja 2015. a. valmistoodangu varude allahindlust ei tehtud. 

 

Lisa 6 Pikaajalised ettemaksed 
 31.12.2015 31.12.2014 

Jalgpall MM 2018 78 602 17 222 
Filmilitsentsidega seotud ettemaksed 24 000 13 333 
Muu teenus 11 455 6 407 
OM 2016 Rio de Janeiro 0 123 997 

Kokku 114 057 160 959 

Spordiülekannete TV-õiguste siduvad pikaajalised kohustused on kajastatud lisas 23. 
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Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud 
 31.12.2015 31.12.2014 

Soetusmaksumus 2 027 886 2 304 209 
sh hoone 160 632 309 644 
 maa 1 867 254 1 994 565 
   
 2015 2014 
Ümberklassifitseerimine soetusmaksumuses -276 323 -225 800 
Ümberklassifitseeritud kulum 46 872 45 126 
   
 31.12.2015 31.12.2014 

Akumuleeritud kulum -98 507 -145 379 
   
Jääkmaksumus 1 929 379 2 158 830 
sh hoone 62 125 164 265 
 maa 1 867 254 1 994 565 

 
 2015 2014 

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu 67 530 79 799 
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud 80 906 171 386 

Netotulem kinnisvarainvesteeringute 
rentimisest 

-13 376 -91 587 

Kinnisvarainvesteeringuteks on ümber klassifitseeritud see osa ERR-ile kuuluvatest kinnistutest, 
mida ERR ei kasuta oma põhitegevuseks, vaid renditulu teenimiseks või hoiab vara väärtuse kasvu 
eesmärgil. Kinnisvarainvesteering sisaldab proportsionaalset osa maast, mida ei amortiseerita. 

2015. a. lõpetati üürilepingud Kreutzwaldi 14 hoones ja kinnisvarainvesteeringutest klassifitseeriti 
ümber materiaalseks põhivaraks soetusmaksumuses hoone 149 011 ning maa 127 311 (hoone 
jääkväärtus 102 140 ja maa 127 311 eurot). 

Seoses üüripindade vähenemisega 2014. a. klassifitseeriti kinnisvarainvesteeringutest ümber 
materiaalseks põhivaraks soetusmaksumuses hoone 121 389 ja maa 104 411 eurot (hoone 
jääkväärtuses 76 263 eurot ja maa 104 411 eurot). 
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Lisa 8 Materiaalne põhivara 
 Maa  Ehitised Masinad ja 

seadmed 
Muu 

inventar ja 
sisseseade 

Lõpetamata 
ehitised ja 

ettemaksed 

Kokku 

Saldo seisuga 31.12.2014       

Soetusmaksumus  6 090 792 12 057 542 19 238 825 636 038 120 878 38 144 075 

Akumuleeritud kulum 0 -3 118 962 -15 606 718 -363 549 0 -19 089 229 

Jääkmaksumus 6 090 792 8 938 580 3 632 108 272 489 120 878 19 054 846 

       

2015. a. toimunud muutused       

Ettemaks põhivara eest ja 
lõpetamata ehitis 

0 0 16 009 1 800 669 196 687 005 

Ostud ja parendused 0 218 135 1 225 086 108 457 0 1 551 678 

Materiaalse põhivara 
ümberklassifitseerimine 
lõpetamata ehituseks 

0 -2 172 245 0 0 2 172 245 0 

Kinnisvarainvesteeringute 
ümberklassifitseerimine 
materiaalseks põhivaraks 

127 311 149 012 0 0 
 
 

0 276 323 

Müük ja mahakandmine 
soetusmaksumuses 

0 - 1 836 737 -2 123 802 -19 696 0 -3 980 235 

Amortisatsioonikulu 0 -712 750 -1 223 594 -39 171 0 -1 975 515 

Mahakantud põhivara kulum 0 1 830 635 2 101 334 19 533 0 3 951 502 

Kinnisvarainvesteeringute 
ümberklassifitseeritud kulum  

0 -46 872 0 0 0 -46 872 

       

Saldo seisuga 31.12.2015       

Soetusmaksumus 6 218 103 8 415 707 18 356 118 726 599 2 962 319 36 678 846 

Akumuleeritud kulum 0 -2 047 949 -14 728 977 -383 187 0 -17 160 113 

Jääkmaksumus 6 218 103 6 367 758 3 627 141 343 411 2 962 319 19 518 732 

2015. a. alustati Kreutzwaldi 14 hoone renoveerimist. Renoveerimisel allesjääva hoone osa 
amortisatsioon peatati ning kanti lõpetamata ehituseks. 

Informatsioon kapitalirendi tingimustel renditud ja laenude tagatiseks panditud varade kohta on 
toodud lisades 10 ja 11. 
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Lisa 9 Immateriaalne põhivara 
 Tarkvara 

Saldo seisuga 31.12.2014  

Soetusmaksumus 2 098 397 

Akumuleeritud kulum -1 433 442 

Jääkmaksumus 664 955 

  

2015. a. toimunud muutused  

Ostud ja parendused  326 556 

Mahakandmised -21 395 

Amortisatsioonikulu -208 827 

Mahakandmise kulum 20 145 

  

Saldo seisuga 31.12.2015  

Soetusmaksumus 2 403 558 

Akumuleeritud kulum -1 622 124 

Jääkmaksumus 781 434 

 

 

Lisa 10 Pikaajalised võlakohustused ja panditud varad 
 Laenu 

saldo 
sh. 

pikaajaline 
osa 

sh. 
lühiajaline 

osa 

Makse-
tähtaeg 

Intressimäär Lisa 

31.12.2015       
Liisingkohustused  118 908 99 376 19 532 2021 0% 11 
Pikaajaline laen * 3 312 308 2 800 000 512 308 2021 0,83% - 1,538%  

KOKKU 3 431 216 2 899 376 531 840    
       
31.12.2014       
Liisingkohustused  123 204 105 603 17 601 2021 0% 11 
Pikaajaline laen * 4 036 924 3 100 000 936 924 2021 1,173%- 1,609% 

KOKKU 4 160 128 3 205 603 954 525 

 

Pikaajaliste kohustuste alusvaluuta on euro. 

* laenusumma 212 308 eurot (2014. a. 636 924 eurot) on tagatud hüpoteegiga kinnistule Gonsiori 
27/Faehlmanni 10, bilansiline jääkmaksumus 2 572 763 eurot seisuga 31.12.2015, laenuandja SEB 
Pank AS. 

* laenusumma 3 100 000 eurot (2014. a 3 400 000 eurot) tagatiseks on seatud hüpoteek kinnistule 
asukohaga Gonsiori 21, bilansiline jääkmaksumus 6 778 654 eurot seisuga 31.12.2015, laenuandja 
Danske Bank AS, eesmärgiga Gonsiori 21 rekonstrueerimise kaasfinantseerimine. 
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Lisa 11 Kapitalirent 

ERR rendib kapitalirendi tingimustel televisioonitehnikat (masinad ja seadmed) 
 31.12.2015 31.12.2014  

Soetusmaksumus 123 977 123 977  
    
 2015 2014  

Aruandeperioodi kulum  12 397 4 132  
    
 31.12.2015 31.12.2014  

Jääkväärtus 107 447 119 845  
    
 31.12.2015 31.12.2014 Lisa 

Kapitalirendi võlgnevus 118 908 123 204 10 
  sh. maksetähtajaga kuni 1 aasta 19 532 17 601  
    
 2015 2014  

Keskmine intressimäär 0% 0%  
Aruandeperioodi maksed 18 275 0  
Alusvaluuta euro euro  

 

Lisa 12 Kasutusrent 

ERR-s renditakse kasutusrendi tingimustel autosid, tehnikat ja ruume. 2015. a tehnika rendikulu 
kokku oli 157 081 (2014. a 32 522 , autode rendikulu oli kokku 64 159 (2014. a 66 091) eurot ja 
ruumide rendikulu oli kokku 90 449 (2014. a 76 022) eurot. 

 

 

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed 
 31.12.2015 31.12.2014 Lisa 

Võlad hankijatele 
 sh võlg põhivara eest 

1 694 367 
625 694 

1 355 661 
367 933 

 

Maksuvõlad  1 408 180 1 211 690 3 
Võlad töövõtjatele  1 057 223 892 832  
Muud võlad 16 307 12 207  

Kokku võlad ja ettemaksed 4 176 077 3 472 390  

 

Lisa 14 Tulevaste perioodide ettemakstud tulud 
 31.12.2015 31.12.2014 

Ette laekunud tegevuskulude 
sihtfinantseerimine 

65 503 8 263 

Muud ette laekunud tulevaste perioodide tulud 1 557 2 807 
Ette laekunud põhivara sihtfinantseerimine 0 0 

Kokku tulevaste perioodide ettemakstud tulud 67 060 11 070 
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Lisa 15 Eraldised 
 31.12.2015 31.12.2014 

 lühiajaline pikaajaline lühiajaline pikaajaline 

Pensionäride hüvitiste eraldis 46 730 169 626 46 852 162 347 
Juhatuse liikmete hüvitised 0 62 540 0 57 887 

Kokku eraldised 46 730  232 166 46 852  220 234 

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 4%. 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 
 2015 2014 

Toetus tegevuskuludeks 28 014 377 24 668 885 
Sihtfinantseerimine põhivara soetusteks 2 667 849 2 332 349 
Sihtfinantseerimine õppelaenude katteks 7 054 16 437 

Kokku 30 689 280 27 017 671 

 

Lisa 17 Tulud teenuste müügist ning muud tulud 

Teenuste müügitulud jagunevad  
Tulud geograafiliste piirkondade lõikes 2015 2014 
Müük Euroopa Liidu riikidele kokku 
sh Eesti 
 Taani 
 Luksemburg 
 Läti 
 muud Euroopa Liidu riigid 
 Soome 
 
 
 
 
 

1 815 649 
1 518 352 

222 025 
35 121 

19 044 
11 049 
10 058 

1 576 701 
1 422 614 

70 353 
51 750 
12 104 
6 999 
12 881 

Müük väljapoole Euroopa Liidu piire kokku 
sh Šveits 
 muud riigid väljaspool Euroopa Liitu 

63 167 
55 679 

7 489 

141 265 
122 374 
18 891 

Kokku 1 878 816 1 717 966 
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Tulud tegevusalade lõikes 2015 2014 
Koostööprojektid 1 097 239 857 206 
Muud teenused 262 061 180 141 
Tootmisteenus 248 137 307 218 
ERR toodangu ja arhiivimaterjali müük 203 849 293 837 
Hoone üüritulu  67 530 79 564 
Kokku 1 878 816 1 717 966 

 

Muude tulude jagunemine 
 2015 2014 
Projektikulude sihtfinantseerimine 1 001 240 571 387 
Muud tulud 16 861 44 074 
Tulud põhivara müügist 1 203 0 
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks * 0 20 000 
Kokku 1 019 304 635 461 

* rida sisaldab kõiki, välja arvatud riigieelarvelise toetusega põhivara sihtfinantseerimiseks saadud 
vahendeid. 

 

Projektikulude sihtfinantseerimine finantseerijate lõikes 
Finantseerija 2015 2014 
Eesti Teadusagentuur SA 240 915 208 102 
Eesti Töötukassa 203 611 198 108 
Mondo MTÜ 177 082 0 
Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis 122 185 0 
Eesti Kirikute Nõukogu 50 000 44 000 
SA Keskkonnainvesteeringute keskus 46 749 41 000 
SA Teaduskeskus AHHAA 30 000 3 003 
Sotsiaalministeerium 22 000 0 
Eesti Muusikanõukogu MTÜ 19 736 0 
Eesti Autospordi Liit MTÜ 18 400 0 
Haridus- ja Teadusministeerium 13 400 13 400 
Eesti Pangaliit 5 850 0 
Euroopa Parlament 5 821 11 578 
Eesti Koolispordi Liit MTÜ 5 200 5 200 
Kuninglik Norra saatkond 5 182 0 
Eesti Kergejõustikuliit MTÜ 5 000 0 
Eesti Triatloni Liit MTÜ 4 500 0 
International Music Council 4 074 0 
Rahvakultuuri Keskus 4 000 0 
Kultuuriministeerium 3 569 4 258 
Fenno-Ugria Asutus OÜ 3 171 0 
Rahvusooper Estonia 2 300 0 
Prantsuse Instituut Eestis 2 000 2 000 
Hispaania Suursaatkond 2 000 1 500 
United Nations High Commissioner for Refugees 1 468 0 
Eesti Kultuurkapital 1 200 4 200 
Danijas Kulturas Instituts 600 0 
European Asylum Support Officice 500 0 
Eesti Kooriühing MTÜ 320 285 
Embassy of the Republic of Latvia 266 0 
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International Documentay Festival Sheffield Ltd 141 0 
Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed 0 16 875 
Kaitseministeerium 0 16 285 
Poola Vabariigi Suursaatkond 0 1 500 
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu 0 94 
Kokku 1 001 240 571 387 
 
 
Sihtfinantseerimistoetust põhivara soetuseks 2015. a. ei saadud (2014. a. saadi 
Kultuuriministeeriumilt 20 000 eurot digiteeritud analoogvideomaterjali pildi ja heli 
restaureerimise seadmete ostmise toetamiseks). 

Aruandeperioodil tagastati sihtfinantseerimistoetusi 338 eurot (2014. a. ei tagastatud 
sihtfinantseerimistoetusi). 

Lisa 18 Programmi tootmis-, edastus- ja arhiveerimiskulud 
Kululiik 2015 2014 

Tööjõukulu sh mittekoosseisuline 15 360 819 13 832 868 
Hankekulu 2 633 155 2 466 963 
Programmi levitamiskulu 2 408 139 2 488 658 
Autoritasud 2 071 986 1 717 662 
Mittetagastatav käibemaks 1 750 681 1 559 958 
Põhivahendite ja kinnisvarainvesteeringute 
amortisatsioon 

1 452 357 1 310 784 

Muude teenuste kulu 993 778 830 283 
Tootmis-tehniline kulu 852 198 739 701 
Lähetuskulu 325 609 323 140 
Transpordikulu 264 940 282 645 
Lavastuskulu 264 877 202 311 
Turundus- ja reklaamikulu 210 527 137 118 
Ruumide üüri- ja turvateenuse kulu 144 640 142 379 
Informatsiooni ost 138 461 131 163 
Sidekulu 125 876 121 224 
Salvestuskulu 24 263 56 255 

Kokku 29 022 305 26 343 112 

 

Lisa 19 Juhtimis- ja halduskulud 
Kululiik 2015 2014 

Tööjõukulu sh mittekoosseisuline 1 855 392 1 818 091 
Põhivahendite amortisatsioon 731 985 597 454 
Kommunaalteenused ning hoone remont 634 388 716 503 
Mittetagastatav käibemaks 318 170 593 765 
Muu halduskulu 229 747 256 531 

Kokku 3 769 683 3 982 344 

Juhtimis- ja halduskulud sisaldavad kinnisvara arendusega seotud kulusid summas 625 tuhat eurot 
(2014. a. 547 tuhat eurot). 
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Lisa 20 Muud kulud 
 2015 2014 

Kahjum materiaalse põhivara allahindlusest ja 
mahakandmisest (jääkväärtus) (lisa 8) 

29 982 15 438 

Valuuta kursivahed 6 224 2 269 
Kahjutasud ja viivised 881 165 

Kokku 37 087 17 872 

 

Lisa 21 Koosseisulised töötajad 
 2015 2014 

Palgakulu 11 804 433 10 695 236 
Sotsiaal- ja töötuskindlustus 3 973 564 3 622 865 

Kokku 15 777 997 14 318 101 

Keskmine töötajate arv 654 630 

Palgakulu ning sotsiaal- ja töötuskindlustus sisaldavad endas kapitaliseeritud palgakulusid, kuid ei 
sisalda pensionireservi ja juhatuse liikmete hüvitise reservi suurendamise kulusid. 

Lisa 22 Finantstulud ja –kulud 

Finantstulud 
 2015 2014 

Intressid 60 228 
Kursivahed 0 774 

 60 1 002 

 

Finantskulud 
 2015 2014 

Intressid laenudelt 38 014 47 956 
Kursivahed 13 980 0 
Muu laenuga seotud kulu 1 000 0 

Kokku 52 994 47 956 

 

Lisa 23 Bilansivälised varad ja siduvad tulevikukohustused ja tingimuslikud kohustused 

 Bilansiväliselt on arvele võetud väheväärtuslikku vara (soetusmaksumusega alla 2000 euro) 
seisuga 31.12.2015 kokku soetusmaksumuses 1 531 301 eurot (seisuga 31.12.2014 1 668 374 eurot), 
mida inventeeritakse koos aastainventuuriga. 

 

 ERR-il on spordiülekannete TV-õiguste ostmisega seotud pikaajalisi kohustusi järgmiselt: 
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 31.12.2015 31.12.2014 

Jalgpall MM 511 000 573 000 
Kergejõustik, sisekergejõustik MM/EM 78 624 81 952 
Jalgpalli EM/MM valikmängud 42 000 70 000 
Laskesuusatamine 18 378 33 276 
Muude spordiülekannete õigused 7 200 3 500 
Suusatamise MM 3 571 11 428 

Kokku 660 773 773 156 

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

 Maksuhalduril on õigus kontrollida ERR-i maksuarvestust kuni 5 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 
212 670 eurot (2014. a. tasu 209 834 eurot), mis lahkumishüvitist ei sisalda (2014. a. 19 407 eurot). 

Rahvusringhäälingu nõukogu liikmetele arvestati tasu koos sotsiaalmaksuga 120 740 eurot (2014. 
a. Rahvusringhäälingu nõukogu tasu 96 319 eurot). 

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

Müügitehinguid seotud osapooltega on aruandeperioodil tehtud summas 370 eurot (2014. a. 
12 544 eurot), millest seisuga 31.12.2015 nõudeid ei ole (31.12.2014 1 189). 

Ostutehinguid seotud osapooltega on aruandeperioodil tehtud summas 799 eurot (2014. a. 8 583 
eurot), millest seisuga 31.12.2015 kohustusi ei ole (31.12.2014 575 eurot). 

Seotud osapooltelt aruandeperioodil sihtfinantseerimistoetust ei saadud (2014. a. 192 481 eurot, 
millest seisuga 31.12.2014 laekumata 3 081 eurot). 

Tehingud seotud osapooltega on toimunud tavapärastel turutingimustel. Seotud osapoolte vastu 
puuduvad 2015. a. ja 2014. a. nõuete allahindlused. 

 

Lisa 25 Tegevuse jätkuvus 

Seisuga 31. detsember 2015 ületasid ERRi lühiajalised kohustused käibevara 2 242 663 euro võrra. 
ERR-i raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes organisatsiooni tegevuse 
jätkumisest, sest juhtkonna hinnangul ei tekita negatiivne käibekapital seisuga 31. detsember 2015 
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  ..............................................................................................  

 

 

 

Ainar Ruussaar 

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

 

 

 

Joel Sarv 

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

 

 

Tallinn, 29. märts 2016 
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AUDITIKOMITEE HINNANG 
Eesti Rahvusringhäälingu 2015. a. majandusaasta aruandele 

 

2015. 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 soovitud informatsioon. Töö tulemusena kujunenud 
seisukohtadest ja nendega seotud ettepanekutest oleme jooksvalt andnud teada ERR juhatuse 
esindajatele. 

2015. majandusaasta kohta oleme kujundanud oma hinnangud järgmiste tegevuste suhtes: 

1) rahandusinformatsiooni töötlemine; 

2) riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusus; 

3) raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli protsess; 

4) audiitorettevõtja ja seaduse alusel audiitorühingut esindava vandeaudiitori sõltumatus ja 
tegevuse vastavust teistele seaduse nõuetele. 

Auditikomiteele, kes on Nõukogu nõustav ja järelevalve tegevust toetav funktsioon, ei ole teada 
läbiviidud ja esitatud välis- ja siseauditite ning muude kontrolltegevuste tulemustest lähtuvalt 
ühtegi niivõrd kriitilist asjaolu, mis ohustaks sisekontrollisüsteemi mõjusust, majandustegevuse 
jätkuvust või põhjustaks mõne protsessi ja/või funktsiooni toimivuse katkemise ja/või võiks 
avaldada olulist mõju ERR 2015. majandusaasta aruandele. Meie hinnangul on aastaaruande 
kinnitamine ERR nõukogu poolt võimalik. 

 

 

 

 

 

 

Rain Tamm     Mart Luik    Taavi Saat 

auditikomitee esimees  auditikomitee liige   auditikomitee liige 
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RAHVUSRINGHÄÄLINGU NÕUKOGU ALLKIRJAD 
Eesti Rahvusringhäälingu 2015. a. majandusaasta aruandele 

 

Kiidame heaks Eesti Rahvusringhäälingu 2015. a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 
juhatuse poolt 29. märtsil 2016 ning auditeeritud AS PricewaterhouseCoopers poolt. 

 

Agu Uudelepp 
nõukogu esimees 

Krista Aru 
nõukogu liige 

Enn Eesmaa 
nõukogu liige 

Martin Helme 
nõukogu liige 

Mart Luik 
nõukogu liige 

Kalle Muuli 
nõukogu liige 

Pille Pruulmann-Vengerfeldt 
nõukogu liige 

Heidy Purga 
nõukogu liige 

Mihkel Raud 
nõukogu liige 

Rain Tamm 
nõukogu liige 

 

 


