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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Hallil taustal väli on veebis automaatselt täidetud. Selle välja andmeid ei saa muuta, need on nähtavad pärast salvestamist.
Kui Teie sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade (hoiatuste) ilmnemisel vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke
parandused.
Hoiatuste korral (kui olete veendunud, et Teie sisestatud andmed on korrektsed) vajutage nupule "Aktsepteerin hoiatused" ja kinnitage küsimustik.
Kohustuslikud väljad küsimustikus on tähistatud punase tärniga.
KONTROLLID
Kontrollid tabelis 1. RINGHÄÄLINGUJAAMA TÖÖTAJATE ARV (31. DETSEMBRI SEISUGA). Kui telekanalis ei ole tööandjaga lepingulises suhtes olevaid inimesi, siis lugeda töötajaks
juhatuse liige vm isik, kes hoiab kanalit töös
Kontrolli ID
24735

Kontrolli valem
KUI({BRO_2_1}!=NULL), SIIS ({BRO_2_3}+{BRO_2_4}>0)

24736

KUI ({BRO_2_3}+{BRO_2_4}>0), SIIS
({BRO_2_1}!=NULL)

Selgitus
Kui töötajate ametirühm (veerg 1) on täidetud, siis peab olema märgitud töölepinguga ja/või
töövõtulepinguga töötajate arv (veerud 3 ja 4).
Kui töölepinguga ja/või töövõtulepinguga töötajate arv (veerud 3 ja 4) on täidetud, siis peab olema märgitud
töötajate ametirühm (veerg 1) või kustutage rida.

Vea liik
Viga
Viga

Kontrollid tabelis 2. RINGHÄÄLINGUJAAMA RAHASTAMINE RAHASTUSALLIKA JÄRGI, EUROT
Kontrolli ID
22802
24734

Kontrolli valem
KUI ({BRO_3_2}>0), SIIS ({BRO_3_1}!=NULL)
KUI({BRO_3_1}!=NULL), SIIS({BRO_3_2}>0)

Selgitus
Kui on täidetud rahastamise summa (veerg 2), siis tuleb märkida ka rahastamise allikas (veerg 1).
Kui rahastamise allikas (veerg 1) on täidetud, siis tuleb märkida ka rahastamise summa (veerg 2) või
kustutage rida.

Vea liik
Viga
Viga

Kontrollid tabelis 3. TELESAADETE MAHT SISU LIIGI JA PÄRITOLU JÄRGI, TUNDI AASTAS. Saadete kogumaht saab olla maks. 8760 tundi. NB! Filmid ei ole üldjuhul kanali omasaated.
Kontrolli ID
9305
18782
22973

Kontrolli valem
KUI ({BRO_4_3}>0), SIIS ({BRO_4_3}<={BRO_4_2})
KUI({BRO_4_1}='313' VÕI {BRO_4_1}='314' VÕI
{BRO_4_1}='315' VÕI {BRO_4_1}='316'),
SIIS({BRO_4_3}=0)
({BRO_4_4}+{BRO_4_5}+{BRO_4_6}+{BRO_4_7}+{BRO_
4_8})>0

Selgitus
Kordussaadete maht (veerg 3) ei saa olla suurem kui "Saadete kogumaht aastas" (veerg 2).
Märkides audiovisuaalse sisu liigiks (veerg 1) reklaam (kood 313), otsepakkumine (kood 314), saadete
reklaam ja tutvustamine (kood 315) või teletekst (kood 316) peab kordussaadete maht (veerg 3) jääma
täitmata.
Kui televisiooni audiovisuaalse sisu liik on valitud (veerg 1), siis peab olema märgitud seda liiki saadete
maht (veerud 3 kuni 8) või kustutage rida.

Vea liik
Viga
Viga
Viga
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Kontrollid tabelis 4. TELESAADETE OSATÄHTSUS PÄRITOLU JÄRGI. Erinevate saadete osatähtsus kokku moodustab 100%.
Kontrolli ID
9306

Kontrolli valem
KUI ({BRO_5_3}>0), SIIS ({BRO_5_3}<={BRO_5_2})

9563
9564

{BRO_5_2}<=100
{BRO_5_3}<=100

Selgitus
Sõltumatute tootjate saadete osatähtsus (veerg 3) ei saa olla suurem kui kõigi saadete osatähtsus päritolu
järgi (veerg 2).
Saadete osatähtsus päritolu järgi (veerg 2) ei saa olla suurem kui 100 %.
Sõltumatute tootjate saadete osatähtsus (veerg 3) ei saa olla suurem kui 100 %.

Vea liik
Viga
Viga
Viga

Kontrollid tabelis 5. LASTE- JA NOORTESAADETE MAHT, TUNDI AASTAS. Peamiselt muusikat edastavatel kanalitel ei ole noortesaateid vaja üldjuhul märkida.
Kontrolli ID
9561

Kontrolli valem
KUI ({BRO_4_4_1}>0), SIIS
({BRO_4_2_1}>={BRO_4_4_1})

Selgitus
Omasaadete maht (veerg 3) ei saa olla suurem kui "Saadete kogumaht sihtrühma järgi" (veerg 2).

Vea liik
Viga

Kontrollid tabelis 6. TELESAADETE MAHT KEELE JÄRGI, TUNDI AASTAS. Saadete kogumaht saab olla maks. 8760 tundi.
Kontrolli ID
9918

Kontrolli valem
KUI ({BRO_6_2}>0), SIIS ({BRO_6_5}>={BRO_6_2})

9919

KUI ({BRO_6_3}>0), SIIS ({BRO_6_5}>={BRO_6_3})

9920

KUI ({BRO_6_4}>0), SIIS ({BRO_6_5}>={BRO_6_4})

Selgitus
Eestikeelsete subtiitritega saadete maht (veerg 3) ei saa olla suurem kui "Saadete maht aastas kokku"
(veerg 2).
Venekeelsete subtiitritega saadete maht (veerg 4) ei saa olla suurem kui "Saadete maht aastas kokku"
(veerg 2).
Omasaadete maht (veerg 5) ei saa olla suurem kui "Saadete maht aastas kokku (veerg 2).

Vea liik
Viga
Viga
Viga

Kontrollid tabelis 7. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG
Kontrolli ID
20367

Kontrolli valem
{TAITMISEAEGMINUTIT}<=59

20368

{TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0

20369

{TAITMISEAEGTUNDI}<=999

Selgitus
Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja
minutitesse.
Küsimustiku täitmiseks kulunud aeg tuleb kindlasti märkida, kusjuures tundide ja minutite summa peab
olema suurem kui 0. Kulutatud aja hulka arvestatakse juhendiga tutvumiseks, andmete kogumiseks ja
ettevalmistamiseks ning küsimustiku täitmiseks kulunud kõikide töötajate aeg.
Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi.

Vea liik
Viga

Selgitus
Kui ettevõte on tegutsev, siis tabel 3 peab olema täidetud.

Vea liik
Viga

Kui ettevõte on tegutsev, siis tabel 6 peab olema täidetud

Viga

Tabelis 1 peab olema vähemalt üks täidetud rida (v.a juhul, kui teie ettevõte esitab korraga kõigi oma TV
kanalite töötajate andmed mõne teise kanali küsimustikus).
Tabelis 2 peab olema vähemalt üks täidetud rida (v.a juhul, kui teie ettevõte esitab korraga kõigi oma TV
kanalite rahastamise andmed mõne teise kanali küsimustikus).
Tabelis 4 peab olema vähemalt 1 rida.

Hoiatus

Viga
Viga

Tabelitevahelised kontrollid
Kontrolli ID
22993
22994
23086
23087
23228

Kontrolli valem
KUI({TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0)
,SIIS(TABEL(39244163))
KUI({TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0)
, SIIS(TABEL(39244165))
KUI({TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0)
, SIIS(TABEL(39244161))
KUI({TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0)
, SIIS(TABEL(39244162))
KUI({TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0)
,SIIS(TABEL(39244164))

Hoiatus
Hoiatus
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AUTOSUMMAD
Autosummad tabelis 1. RINGHÄÄLINGUJAAMA TÖÖTAJATE ARV (31. DETSEMBRI SEISUGA). Kui telekanalis ei ole tööandjaga lepingulises suhtes olevaid inimesi, siis lugeda töötajaks
juhatuse liige vm isik, kes hoiab kanalit töös
Rea nimi
1. Ringhäälingujaama
töötajate arv (31. detsembri
seisuga)

Veeru nimi
Töötajate arv
kokku
(veergude 3 ja
4 summa)

Valem
{BRO_2_3}+{BRO_2_4}

Selgitus
Veerg 2 (Töötajate arv kokku)
võrdub veergude 3 (töölepinguga
töötajate arv) ja 4
(töövõtulepinguga töötajate arv)
summaga. Veebis täitmisel
summeeritakse automaatselt

Autosummad tabelis 3. TELESAADETE MAHT SISU LIIGI JA PÄRITOLU JÄRGI, TUNDI AASTAS. Saadete kogumaht saab olla maks. 8760 tundi. NB! Filmid ei ole üldjuhul kanali
omasaated.
Rea nimi
3. Telesaadete maht sisu liigi
ja päritolu järgi, tundi aastas

Veeru nimi
Saadete
kogumaht
aastas
(veergude 4, 5,
6, 7 ja 8
summa)

Valem
{BRO_4_4}+{BRO_4_5}+{BRO_4_6}+{BRO_4_7}+{BRO_4_8}

Selgitus
Veebis täitmisel summeeritakse
automaatselt

