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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Andmete esitamiseks on eSTAT https://estat.stat.ee/.
Jälgige, et sisestate andmeid  õigesse lahtrisse. Kui sisestate numbrilisel väljal olles tähemärke, ilmub salvestamisel ekraanile vastav
veateade. Mõne välja puhul on rakendatud loogilisi (aritmeetilisi) kontrolle, et vältida võimalikke vigu andmete sisestusel. Kui Teie
sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub tabeli kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade ilmnemisel
vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke parandused.
Pärast andmete parandamist salvestage muudatused ja kontrollige küsimustikku uuesti. Kui vigu enam ei esine, saate andmed kinnitada
ja esitada, klõpsates küsimustiku viimasel lehel nupul „Kinnitan“. Teile kuvatakse teade andmete esitamise kohta.

Küsimuste korral palun pöörduge statistikaameti klienditoe poole telefonil 625 9300 (E–N 8.30–16.30, R 8.30–15.30) või e-postiga
klienditugi@stat.ee.
Ettevõtte üldandmete muutumisest palume kindlasti Statistikaametile teatada või parandage andmed eSTATis menüüpunktis „Töö
majandusüksusega“.

Teie andmete õigsus tagab statistilise info tõepärasuse.

KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED

Tabel 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

ERR-i kõikide tele- ja raadiojaamade ja muude ERR-i üksuste töötajate koguarv märgitakse ETV küsimustikus. Iga ERR-i tele- ja
raadiojaam eraldi töötajate arvu ei esita (ei täida tabelit 1).

Kui teie ettevõttel (v.a ERR) on mitu telekanalit ja töötajate arv ametirühmiti on teada kõigi kanalite kohta kokku (mitte üksikute kanalite
kaupa), palume ühe kanali küsimustikus märkida see koguarv ja kirjutada kindlasti märkus, milliste kanalite töötajate arv on koguarvuks
liidetud, klõpsates nupul „Esita perioodi kommentaar“ (ilmub nupule „Vaatan rohkem“ klõpsates).
 Andmete sisestamiseks tuleb klõpsata nupul "Lisa uus tabeli rida". Kui avanenud aknas on andmed sisestatud, klõpsata „Lisa rida
tabelisse“, lehe sulgemiseks valida „Sulgen“. Juba sisestatud ja salvestatud rea muutmiseks klõpsake esimeses veerus vastava rea
numbril – avaneb andmete parandamise aken. "Töötajate arv kokku" (veerg 2) väärtus arvutatakse veebis täitmisel automaatselt, nähtav
pärast salvestamist.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Töötaja ametirühm BRO_2_
1

Ametirühm – ringhäälingutöötajad jaotatakse nelja
põhirühma: loomingulised, tehnilised, administratiiv- ja muud
töötajad. Loomingulised töötajad on saadete sisu
kavandamise, ettevalmistamise ja tegemisega seotud
töötajad. Nad jagunevad ajakirjanikeks (toimetajad,
reporterid, korrespondendid) ja teisteks loomingulist tööd
tegevateks inimesteks (nt saatejuhid). Tehnilised töötajad on
saadete tegemise, ülekandmise, väljastamise jm tehnilise
tööga seotud töötajad, kes ei tegele saadete sisulise poolega
(tehnika operaatorid ja hooldajad, seadmete projekteerijad ja
paigaldajad, uurimis- ja arendustegevusega seotud tehnikud
jt). Administratiivtöötajad on juhid, mänedžerid jm
administratiivtööd tegevad inimesed. Muud töötajad on
töötajad, keda ei ole võimalik ühtegi eeltoodud kategooriasse
liigitada.

ringhaalingu
_amet_5L

1 / 3 Töötajate arv
ametirühmas –
töölepinguga

BRO_2_
3

Töölepinguga töötajate arv ametirühmas. Positiivne
täisarv

1 / 4 Töötajate arv
ametirühmas –
töövõtulepinguga

BRO_2_
4

Töövõtulepinguga töötajate arv ametirühmas. Positiivne
täisarv
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Tabel 2. RINGHÄÄLINGUJAAMA RAHASTAMINE RAHASTUSALLIKA JÄRGI, EUROT

ERR-i kõikide tele- ja raadiojaamade ja muude ERR-i üksuste rahastamine rahastusallikate kaupa märgitakse ETV küsimustikus. Iga
ERR-i tele- ja raadiojaam eraldi rahastamise andmeid ei esita (ei täida tabelit 2).

Kui teie ettevõttel (v.a ERR) on mitu telekanalit ja rahastamine rahastusallikate kaupa on teada kõigi kanalite kohta kokku (mitte üksikute
kanalite kaupa), palume ühe kanali küsimustikus märkida see kogurahastusena ja kirjutada kindlasti märkus, milliste kanalite rahastamist
see sisaldab, klõpsates nupul „Lisa perioodi kommentaar“.
Otsepakkumine - igasugustest SMS-mängudest saadud tulu.
 Andmete sisestamiseks tuleb klõpsata nupul "Lisa uus tabeli rida". Kui avanenud aknas on andmed sisestatud, klõpsata „Lisa rida
tabelisse“, lehe sulgemiseks valida „Sulgen“. Juba sisestatud ja salvestatud rea muutmiseks klõpsake esimeses veerus vastava rea
numbril – avaneb andmete parandamise aken.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Rahastamisallika
liik – telekanal

BRO_3_
1

TV-kanali rahastamise allikad. tulud

1 / 2 Rahastamise
summa

BRO_3_
2

Rahastamise suurus rahastamisallika järgi. Positiivne
täisarv

Tabel 3. TELESAADETE MAHT SISU LIIGI JA PÄRITOLU JÄRGI, TUNDI AASTAS. Saadete kogumaht saab olla maks. 8760 tundi.
NB! Filmid ei ole üldjuhul kanali omasaated.

Saadete kogumaht on max 8760 tundi.
Reklaami (kood 313), otsepakkumise (314), saadete reklaami ja tutvustamise (315) ning teleteksti (316) puhul kordussaadete mahtu
(veerg 3) mitte märkida!

Andmete sisestamiseks tuleb klõpsata nupul "Lisa uus tabeli rida". Kui avanenud aknas on andmed sisestatud, klõpsata „Lisa rida
tabelisse“, lehe sulgemiseks valida „Sulgen“. Juba sisestatud ja salvestatud rea muutmiseks klõpsake esimeses veerus vastava rea
numbril – avaneb andmete parandamise aken.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Audiovisuaalse
sisu liik – telekanal
*

BRO_4_
1

Televisiooni audiovisuaalse sisu liigid on uudised,
viipekeelsed uudised, publitsistikasaated, haridussaated,
elusaated, kultuuri- ja teadussaated, ususaated,
muusikasaated, spordisaated (spordivõistluste ülekanded ja
muud spordisaated), informatiivsed meelelahutussaated,
meelelahutussaated (tele-chat ja interaktiivsed mängud;
televõistlused ja -viktoriinid; show, huumor, satiir; talk-show;
muud meelelahutussaated), lavastuslikud saated ja filmid
(sari- ja seeriafilmid; kinomängufilm; situatsioonikomöödia;
animatsioon; telemängufilm, teleteater; teatrietenduste
salvestused või ülekanded; muud lavastuslikud saated),
muud saated, reklaam, otsepakkumine, saadete reklaam ja
tutvustamine (promo); teletekst.

tv_sisu15

1 / 3 Saadete maht sisu
liigi järgi –
kordussaated

BRO_4_
3

Kordussaated hõlmavad kõiki kordusena esitatud saateid
peale reklaami. TV-programmis ei arvestata kordussaatena
ka otsepakkumist, saadete reklaami ja tutvustamist ning
teleteksti.

Positiivne
täisarv

1 / 4 Saadete maht sisu
liigi järgi –
omasaated

BRO_4_
4

Omasaadete maht tundides. Omasaated –
ringhäälinguorganisatsiooni oma seadmeid ja personali
kasutades stuudios ning ülekandejaamade või muude
tehniliste vahenditega toodetud saated. Ringhäälingujaamalt
sponsori(te) tellitud ja rahastatud saated, mida
ringhäälingujaam edastab oma eetris, tuleb arvestada
omasaadete hulka, juhul kui need tegi ringhäälingujaam omal
jõul.

Positiivne
täisarv

1 / 5 Saadete maht sisu BRO_4_ Eesti organisatsioonidega koostöös valminud saadete maht Positiivne
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liigi järgi –
koostöösaated
Eesti
organisatsioonideg
a

5 tundides. Koostöösaated Eesti organisatsioonidega – saated,
mis on valminud koostöös ühe või mitme Eesti
organisatsiooniga ja mille tootmise korraldamises,
toimetamises või rahastamises ringhäälinguorganisatsioon
osales. Erinevalt tellitud saadetest ei hüvita ringhäälingujaam
kõiki koostöösaadete tootmiskulusid.

täisarv

1 / 6 Saadete maht sisu
liigi järgi –
koostöösaated
välisorganisatsioo
nidega

BRO_4_
6

Välisorganisatsioonidega koostöös valminud saadete maht
tundides. Koostöösaated välisorganisatsioonidega – saated,
mis on valminud koostöös ühe või mitme
välisorganisatsiooniga ja mille tootmise korraldamises,
toimetamises või rahastamises ringhäälinguorganisatsioon
osales.

Positiivne
täisarv

1 / 7 Saadete maht sisu
liigi järgi – Eesti
tootjatelt tellitud
saated

BRO_4_
7

Eesti tootjatelt tellitud saadete maht tundides. Eesti tootjatelt
tellitud saated – saated, mis ringhäälinguorganisatsioon on
tellinud Eesti sõltumatutelt tootjatelt, hüvitades kõik saate
tootmisega seotud kulud.

Positiivne
täisarv

1 / 8 Saadete maht sisu
liigi järgi –
hankesaated
välisorganisatsioo
nidelt

BRO_4_
8

Välisorganisatsioonidelt hangitud saadete maht tundides.
Hankesaated välisorganisatsioonidelt – saated või filmid,
mille on tootnud välisorganisatsioon väljaspool Eestit ja mille
edastamisõiguse oma programmis on
ringhäälinguorganisatsioon omandanud.

Positiivne
täisarv

Tabel 4. TELESAADETE OSATÄHTSUS PÄRITOLU JÄRGI. Erinevate saadete osatähtsus kokku moodustab 100%.

Tabel täidetakse %-des. Erinevate saadete osatähtsus kokku moodustab 100%.

Andmete sisestamiseks tuleb klõpsata nupul "Lisa uus tabeli rida". Kui avanenud aknas on andmed sisestatud, klõpsata „Lisa rida
tabelisse“, lehe sulgemiseks valida „Sulgen“.
Juba sisestatud ja salvestatud rea muutmiseks klõpsake esimeses veerus vastava rea numbril – avaneb andmete parandamise aken.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Saadete päritolu * BRO_5_
1

Saadete päritolu – Eesti, Eesti ja välisriigi koostöösaade,
Euroopa (v.a Eesti), Põhja-Ameerika või muud päritolu
saated.

saadete_par
itolu_5L

1 / 2 Saadete
osatähtsus päritolu
järgi *

BRO_5_
2

Eri päritolu saadete osatähtsus (%) kõigi saadete hulgas,
mille kogumahust on välja arvatud uudised (sh viipekeelsed),
spordisaated, televestlused ja interaktiivsed mängud,
reklaam, otsepakkumine, saadete reklaam ja tutvustamine
(promo) ning teletekst.

Positiivne
täisarv

1 / 3 Saadete
osatähtsus päritolu
järgi – sõltumatute
tootjate saated *

BRO_5_
3

Ringhäälingust sõltumatute tootjate loodud saadete
osatähtsus kõigi saadete hulgas, mille kogumahust on välja
arvatud uudised (sh viipekeelsed), spordisaated,
televestlused ja interaktiivsed mängud, reklaam,
otsepakkumine, saadete reklaam ja tutvustamine (promo)
ning teletekst.

Positiivne
täisarv

Tabel 5. LASTE- JA  NOORTESAADETE MAHT, TUNDI AASTAS. Peamiselt muusikat edastavatel kanalitel ei ole noortesaateid
vaja üldjuhul märkida.

Lastesaated – alla 12-aastastele mõeldud saated. Noortesaated – peamiselt noortele, 12–19-aastastele mõeldud saated.

Andmete sisestamiseks tuleb klõpsata nupul "Lisa uus tabeli rida". Kui avanenud aknas on andmed sisestatud, klõpsata „Lisa rida
tabelisse“, lehe sulgemiseks valida „Sulgen“.
Juba sisestatud ja salvestatud rea muutmiseks klõpsake esimeses veerus vastava rea numbril – avaneb andmete parandamise aken.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Saate liik
sihtrühma järgi *

BRO_4_
10

Lastesaated – alla 12-aastastele mõeldud saated.
Noortesaated – peamiselt noortele, 12–19-aastastele

saadete_sih
tgrupid
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sihtrühma järgi * 10 Noortesaated – peamiselt noortele, 12–19-aastastele
mõeldud saated.

tgrupid

1 / 2 Saadete maht
kokku sihtrühma
järgi *

BRO_4_
2_1

Laste- ja noortesaadete kogumaht aastas (tundides). Positiivne
täisarv

1 / 3 Saadete maht
sihtrühma järgi –
omasaated *

BRO_4_
4_1

Omasaated – ringhäälinguorganisatsiooni oma seadmeid ja
personali kasutades stuudios ning ülekandejaamade või
muude tehniliste vahenditega toodetud laste- ja
noortesaated. Sponsori(te) rahastatud või väljastpoolt
ostetud, kuid eetriaja vältel edastatud laste- ja noortesaated
tuleb arvestada omasaadete hulka, juhul kui need tegi
ringhäälingujaam omal jõul.

Positiivne
täisarv

Tabel 6. TELESAADETE MAHT KEELE JÄRGI, TUNDI AASTAS. Saadete kogumaht saab olla maks. 8760 tundi.

NB! Saadete maht kokku tabeli 6 järgi peab võrduma saadete kogumahuga tabeli 3 järgi (v.a teletekst).

Saadete kogumaht on max 8760 tundi.
NB! Saadete maht kokku tabeli 6 järgi peab võrduma saadete kogumahuga tabeli 3 järgi (v.a teletekst).
Saate keel on keel, mida vaataja kuuleb (originaalkeel või pealeloetav keel). Subtiitrite keel ei lähe siin arvesse. Keele järgi jaotatakse
kogu saateaeg, sh reklaam (v.a teleteksti keel).Andmete sisestamiseks tuleb klõpsata nupul "Lisa uus tabeli rida". Kui avanenud aknas on
andmed sisestatud, klõpsata „Lisa rida tabelisse“, lehe sulgemiseks valida „Sulgen“.
Juba sisestatud ja salvestatud rea muutmiseks klõpsake esimeses veerus vastava rea numbril – avaneb andmete parandamise aken.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Saadete keel * BRO_6_
1

Raadiosaate keele määrab ennekõike sõnaline, mitte
muusikaline osa. Öösel edastatava muusika puhul (kui ei ole
saatejuhti ega reklaami) loetakse saate keeleks raadiojaama
põhikeel. Televisioonisaate keel on keel, mida vaataja kuuleb
(originaal- või pealeloetav keel). Subtiitrite keel ei lähe siin
arvesse. Kui keelt, mida vaataja kuuleb, on võimalik valida,
tuleb saate keele märkimisel eelistada eesti keelt muudele
keeltele. Näiteks kui ingliskeelse filmi puhul on olemas nii
eesti- kui ka venekeelne pealelugemine, loetakse see film
eestikeelseks. Ühte saadet mitmekordselt arvestada ei tohi
(v.a kordussaated). Muusikavideo puhul loetakse saate
keeleks saadet tutvustav keel. Öösel edastatava muusika
puhul (kui ei ole saatejuhti ega reklaami) loetakse saate
keeleks TV-kanali põhikeel.

saadete_ke
el_3L

1 / 2 Saadete maht
kokku keele järgi *

BRO_6_
5

Vastavas keeles (eesti, vene või muus keeles) saadete maht
aastas kokku (tundides). Keele järgi jaotatakse kogu
saateaeg, sh reklaam. TV-ankeedi puhul hõlmatakse ka
otsepakkumise ning saadete reklaami ja tutvustuse keel.
Arvesse ei lähe vaid teleteksti keel.

Positiivne
täisarv

1 / 3 Saadete maht
keele järgi –
eestikeelsete
subtiitritega *

BRO_6_
2

Eestikeelsete subtiitritega telesaated – eesti- ja venekeelsete
subtiitritega telesaadete maht tundides kajastatakse eraldi.
Mõlemakeelsete subtiitrite puhul näidatakse saate mahtu nii
eesti- kui ka venekeelsete subtiitritega saadete kohta eraldi.
Subtiitrid loetakse olemasolevaks siis, kui antud saate korral
on võimalik neid valida.

Positiivne
täisarv

1 / 4 Saadete maht
keele järgi –
venekeelsete
subtiitritega *

BRO_6_
3

Venekeelsete subtiitritega telesaated – eesti- ja venekeelsete
subtiitritega telesaadete maht tundides kajastatakse eraldi.
Mõlemakeelsete subtiitrite puhul näidatakse saate mahtu nii
eesti- kui ka venekeelsete subtiitritega saadete kohta eraldi.
Subtiitrid loetakse olemasolevaks siis, kui antud saate korral
on võimalik neid valida.

Positiivne
täisarv

1 / 5 Saadete maht
keele järgi –
omasaated *

BRO_6_
4

Vastavas keeles omasaadete maht tundides. Omasaated –
ringhäälinguorganisatsiooni oma seadmeid ja personali
kasutades stuudios ning ülekandejaamade või muude
tehniliste vahenditega toodetud saated. Sponsori(te)
rahastatud või väljastpoolt ostetud, kuid eetriaja vältel
edastatud saated tuleb arvestada omasaadete hulka, juhul
kui need tegi ringhäälingujaam omal jõul.

Positiivne
täisarv

Tabel 7. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG
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Hinnake palun, kui palju aega küsimustiku täitmiseks kulus, kaasa arvatud juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Märkige kõigi töötajate kulutatud aeg kokku.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

 / Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud tundide
arv

TAITMIS
EAEGTU
NDI

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud tundide
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, küsimustiku jaoks vajalike andmete
kogumise ja ettevalmistamise aeg.

Positiivne
täisarv

 / Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud minutite
arv

TAITMIS
EAEGMI
NUTIT

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud minutite
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Lubatud väärtuste vahemik 0–59.

Positiivne
täisarv

LOENDID / KLASSIFIKAATORID

Loendi/klassifikaatori nimetus: ringhaalingu_amet_5L

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

2642 Ajakirjanikud
265 Loomingulised töötajad (v.a ajakirjanikud)
352 Tehnilised töötajad
3_4 Administratiivtöötajad
OTH Muud töötajad

Loendi/klassifikaatori nimetus: saadete_keel_3L

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

est Eesti
rus Vene
zzzz Muu

Loendi/klassifikaatori nimetus: saadete_paritolu_5L

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

233 Eesti
5100 Euroopa (v.a Eesti)
5310 Põhja-Ameerika
949 Nii Eesti kui välisriik
OTH Muu

Loendi/klassifikaatori nimetus: saadete_sihtgrupid

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

70 Lastesaade
80 Noortesaade
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Loendi/klassifikaatori nimetus: tulud

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

101 Reklaam
102 Sponsorid
103 Otsepakkumine Igasugustest SMS-mängudest saadud tulu.
13 Riik
14 Omavalitsus
OTH Muu

Loendi/klassifikaatori nimetus: tv_sisu15

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

3011 Uudised (v.a viipekeelsed) Lühi- ja põhiuudiste saated, uudisteajakirjad jms. See ei
hõlma teletekstina edastatavaid uudiseid.

3012 Viipekeelsed uudised
302 Publitsistikasaade Aktuaalsete päevakajaliste sündmuste ja probleemide

ajakirjanduslik käsitlus, mis hõlmab analüüsi,
kommentaare jm (v.a uudised, spordi- ja haridussaated,
kuid k.a parlamendiülekanded).

303 Haridussaade Ennekõike hariva iseloomuga saated, mille pedagoogiline
suund on määrav.

304 Elusaade Eri eluvaldkondadest ja tegelikkusest kõnelevad saated,
mis on seotud vaba aja veetmisega (kokandus, reisimine,
meisterdamine, v.a sport ja haridus) või mille sisuks on
huvitavad isikud, tegevusalad, isiklikud probleemid jms.

305 Kultuuri- ja teadussaade Saated, mille eesmärk on mittedidaktiliste meetoditega
rikastada auditooriumi teadmisi kirjanduse, kunsti, kultuuri,
keele, filosoofia, ajaloo ja teaduse vallas, tutvustada
nende valdkondade probleeme ja saavutusi ning
stimuleerida intellektuaalset huvi.

306 Ususaade Informatiivse ja hariva sisuga usulisel temaatikal
põhinevad saated ja jumalateenistuste ülekanded.

307 Muusikasaade Saated, milles on salvestatud või elaval muusikal
domineeriv osa; nii levi- kui ka süvamuusika, sh ooperi- ja
balletimuusika.

3081 Spordisaade: spordivõistluste ülekanded Nii spordivõistluste otseülekanded kui ka salvestised.
3082 Spordisaade: muud spordisaated Näiteks sporditeemalised uudiste- ja infosaated.
309 Informatiivsed meelelahutussaated Faktidel, dokumentaalainestikul ja tõsielusündmustel

põhinevad meelelahutusliku funktsiooniga saated (inglise
keeles infotainment; nt Pealtnägija,  Hommikutelevioon,
Ringvaade jms).

3101 Meelelahutussaade: tele-chat ja
interaktiivsed mängud

Mängulised saated, kus ei panda proovile osavõtjate
intellekti.

3102 Meelelahutussaade: televõistlused ja -
viktoriinid

Tele-chat ja interaktiivsetest mängudest erineb see
saateliik osavõtjate teadmiste ja intellekti proovilepaneku
poolest.

3103 Meelelahutussaade: show, huumor, satiir
3104 Meelelahutussaade: talk show Saade, kus tuntud isik intervjueerib kuulsusi ja teisi

külalisi.
3106 Meelelahutussaade: muud

meelelahutussaated
Muud meelelahutussaated, mis ei kuulu eeltoodud
kategooriate alla.

3111 Lavastuslikud saated ja filmid: sari- ja
seeriafilmid

3112 Lavastuslikud saated ja filmid:
kinomängufilm

3113 Lavastuslikud saated ja filmid:
situatsioonikomöödia

Inglise keeles – sitcom.

3114 Lavastuslikud saated ja filmid: animatsioon Hõlmab kõiki animafilme ja -seriaale, olenemata žanrist.
3115 Lavastuslikud saated ja filmid:

telemängufilm, teleteater
3116 Lavastuslikud saated ja filmid:

teatrietenduste salvestused või ülekanded
3118 Lavastuslikud saated ja filmid: muud

lavastuslikud saated
312 Muud saated Saated, mida ei ole võimalik jaotada eeltoodud liikidesse.
313 Reklaam Reklaam – teave, mis edastatakse televisioonis tasu eest
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või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi
suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise
avalikes huvides suunamise eesmärgil. Siia alla ei kuulu
saadete reklaam ja tutvustamine (promo) ning
otsepakkumise saated ja saatelõigud.

314 Otsepakkumine Kaupade ja teenuste otse müügiks pakkumine nii
saatelõigu kui ka omaette saatena (telepoed ja -
kaubamajad).

315 Saadete reklaam ja tutvustamine (promo)
316 Teletekst Ekraanilt peamiselt tekstina edastatav informatsioon, mida

tavalise teleprogrammi osana näevad kõik vaatajad ja
mille vastuvõtmiseks ei vajata teleteksti dekooderit.


