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Sissejuhatus 

 

Eesti Rahvusringhääling (edaspidi ERR) avalik-õigusliku isikuna tegutseb vastavalt kehtivale 
Rahvusringhäälingu seadusele ja ERR-i nõukogu poolt igal aastal kinnitatavale arengukavale. 

Eelarve võiks ja peaks lähtuma kinnitatud arengukavast, kuid nii, nagu ka Riigikontroll on 
tähelepanu juhtinud, pole see seos piisav ning eelarvevahendite eraldamisel pole mitmeid 
arengukavas kirja pandud tegevusi rahastatud. 

Rahvusringhäälingu 2019. aasta tegevustoetus riigieelarvest on 33,902 mln eurot ning 
sihtotstarbeline investeeringutoetus 2,017 mln eurot. Sellele lisanduvad prognoositavad 
sihtotstarbelised eraldised ja annetused summas 431 728 eurot ning muu omatulu 1,682 mln 
eurot. 

ERR-i 2018. aasta eelarvesse eraldas riik täiendavad vahendid, et viia koosseisuliste täistööajaga 
kõrgharidusega või sellega võrdsustatud kvalifikatsiooninõuetega töötajate brutotöötasu 1300 
euroni. 

Lisaks eraldas riik ülejäänud koosseisulise täistööajaga töötava personali brutotöötasu 
tõstmiseks 4,9 % põhipalga palgafondist (arvutuse aluseks olid andmed 2018. aasta veebruari  
seisuga). Miinimumi ületavate põhipalkade korrigeerimine toimub individuaalselt ja ka 
struktuuriüksuste lõikes diferentseeritult, arvestades muuhulgas keskmise sissetuleku (koos 
lisatasudega) suurust üksuses, aasta jooksul juba toimunud palkade korrigeerimisi ning 
tööülesannete ja -koormuse muutusi ning eesmärk on enam ühtlustada samade ametite 
palgatasemeid erinevates programmides. 

Eeltoodust tulenevalt kasvab eelarves oluliselt tööjõukulude osakaal, kuna muid eelarvelisi 
vahendeid lisandub vaid teatud konkreetsete kulude (ETV+ leviala laiendamine) tarvis. Seega 
peab ERR jätkama taaskord tegevusi leidmaks teiste objektiivselt kasvavate kulude katmiseks 
vahendeid töö efektiivistamise ja toodetava programmi arvelt. 

 

*** 

2017. aasta 1. juunist on ametis ERR-i uus juhatus, kes viis ellu organisatsiooni struktuurireformi, 
mille oli algatanud juba eelmine juhatus. Reformi eesmärk oli korrastada seniseid alluvussuhteid, 
parandada juhtimist, olla paindlikum ning toetada muutusi moel, mis aitaksid paremini kaasas 
käia muutunud meediatarbimise suundumustega. 

Eelarve ülesehitus lähtub 1. oktoobril 2017 jõustunud uuest struktuurist, mis vastab 
organisatsiooni praegustele vajadustele ning seega pole seal 2018. aasta jooksul olulisi 
muudatusi tehtud. Aasta pärast  uue struktuuri jõustumist võib öelda, et selgem, kaasaegsem ja 
täpsemalt vastutusi määratlev töökorraldus on põhiosas oma esmased eesmärgid saavutanud. 
Kui programmide ja tugistruktuuride töömahtude ja tegevuskulude proportsioonid on enam-
vähem planeeritud tasemele jõudnud, siis teletootmise töökorraldusega tuleb 2019. aastal veel 
tegeleda, et vältida kahjumit tootmistegevusest. Selleks on kavas korrigeerida 
tootmistellimuste sisehindu ja muuta töökorraldus paindlikumaks. 

Programmide eelarved on vormiliselt sarnased eelmise perioodi omadega. Tehnoloogia ja IT 
valdkondade konsolideerimine ka eelarve tasandil on edukalt lõpule viidud ja see on loonud 
aluse alustada ettevalmistusi seadusega ERR-ile pandud uute küberturvalisusega (KÜTS) 
seonduvate nõuete täitmiseks. Selle tarbeks on ette nähtud eraldi rahalised vahendid. 
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2018. aastal kajastasid kõik ERR-i programmid kogu aasta vältel suures mahus Eesti Vabariigi 
100. aastapäeva üritusi. Sellele lisandus rekordilises mahus suurvõistluste ülekandeid. Ka 2019. 
aastal jätkavad programmid veel Eesti juubeli temaatika kajastamisega, kuid juba senisest 
vähemal määral. 

*** 

2017. aastal lõpule viidud Gonsiori 21 (Raadiomaja) ja Kreutzwaldi 14 (Uudistemaja) 
renoveerimine on nende kahe maja töötingimused lähiaastateks viinud heasse seisu ning uusi 
suuremaid investeeringuid neisse lähiajal teha pole vaja. Siiski on tõsiasi,  nagu näitas 2018. aasta 
suve erakordne torm, et kordades normi ületavate vihmade korral pole eriti Uudistemaja 
keldrikorrused ja elektrilahendused lõpuni kaitstud. Selle küsimusega saab tegeleda uue 
planeeritava telekompleksi ehitamise käigus. 

Jätkuvalt on kahe vana telemaja ja telestuudiote olukord (Gonsiori 27/Faehlmanni 12) eriti 
problemaatiline. Ka suvetormis sai vana kompleks kõige enam kannatada. Tänu õnnelike 
juhuste kokkusattumusele ja töötajate ennastsalgavale päästetööle suutsime seekord siiski 
suuremaid materiaalseid kahjusid vältida. 

Hooned on tervikuna amortiseerunud ja töötingimused seal aina halvenevad ega vasta 
kehtivatele nõuetele. Nende renoveerimine ning tänapäevaste tehniliste- ja töötingimustega 
vastavusse viimine pole võimalik ega rahaliselt otstarbekas. 

Eeltoodu taustal tegi Vabariigi Valitsus 2018. aasta kevadel otsuse, millega anti ERR-ile luba 
realiseerida tema käsutuses olevad Tuisu tn kinnistud, ning saadud vahenditest alustada uue 
telekompleksi arhitektuurilise lahenduse ja projekteerimise konkursse. Viimasega alustatakse 
Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) ja ERR-i koostöös 2018. aasta lõpus. 

Järgmine samm peaks olema alates 2020. aastast riigipoolne vahendite eraldamine uue 
telekompleksi rajamiseks praeguse Raadiomaja ja Uudistemaja vahele. Loodetavasti nähakse 
selleks tarbeks ette vahendid 2019. aasta Riigi Eelarve Strateegias (RES), et vältida Tuisu 
tänavale planeeritud projekti aegumise kordumist. 

 

*** 

2018. aasta 30. novembri seisuga oli ERR-is 645 töötajat (taandatuna täistööajale). Lisaks sellele 
teeb ERR-ile töövõtulepingu alusel regulaarselt kaastööd ca 700 koosseisuvälist töötajat. 

Koosseisuliste töötajate 2018. aasta 10 kuu keskmine brutosissetulek (koos lisatasudega) oli 
1729 eurot (arvutatud täistööajale taandatuna). 

ERR-is on jätkuvalt kolm töötajate esindusorganisatsiooni (ametiühingut), kellega on kavas ka 
2019. aastal jätkata koostööd kollektiivlepingute alusel. 

 

Juhatuse liikmed 

 

 

 

Erik Roose  Riina Rõõmus  Urmas Oru  Joel Sarv 
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Eesti Rahvusringhäälingu 2019. a. tekkepõhine eelarve osakondade lõikes 

 
TULUD 2019 2018* erinevus erinevus % Lisa * - võrdlusandmetena on  

Toetus riigieelarvest tegevuskulude 
katteks 

33 902 000 32 002 000 1 900 000 6% 3.1 

 
kasutatud 2018. a.  

 Eraldised riigieelarvest 
arendustegevusteks 

2 017 349 2 017 349 0 0% 8 

 
algselt kinnitatud  

 Vahendid KÜTS nõuete tagamiseks 2 487 221   2 487 221   3.2 
 

eelarvet 
  Sihtotstarbelised eraldised ja annetused 431 728 1 314 184 -882 456 -67% 3.3 **  - omatuludeks loetakse siin 

Teenused ja tooted 1 681 566 1 776 475 -94 909 -5% 3.4 
 

kõik sissetulekud, mis ei ole 
Muud äritulud 1 535 680 10 680 1 525 000 14279% 3.5  RE seadusega ERR-le eraldatud 
Finantstulud 0 120 -120 0%   

    
TULUD KOKKU 42 055 544 37 120 808 2 447 515 13%   

    
          

KULUD 2019 
s.h 

omatulude 
arvel** 

s.h          r.e 
vahendid 

2018* 
s.h 

omatulude 
arvel** 

s.h           r.e 
vahendid 

r.e 
vahendite 
erinevus 

eri-
nevus 

% 
Lisa 

Programmid, toimetused ja arhiiv                   
Programmi üldkulu & reserv 2 367 605 199 218 2 168 388 1 912 178 255 765 1 656 413 511 975 31% 4.1 
ETV ja saated 6 761 139 884 513 5 876 626 6 703 587 1 063 599 5 639 988 236 639 4% 4.2 
ETV2 ja saated 1 132 252 0 1 132 252 1 105 347 10 000 1 095 347 36 905 3% 4.3 
ETV+ ja saated 2 746 204 30 408 2 715 796 3 152 106 485 000 2 667 106 48 689 2% 4.4 
Päevakajaliste saadete toimetus 90 521 0 90 521 138 589 0 138 589 -48 068 -35% 4.5 
Elamussaadete toimetus 225 730 0 225 730 216 806 0 216 806 8 924 4% 4.6, 3.6 
Hanketoimetus 209 324 0 209 324 200 233 0 200 233 9 091 5% 4.7 
Programmiteenistus 709 796 0 709 796 686 103 0 686 103 23 693 3% 4.8 

Vikerraadio 1 030 110 50 000 980 110 989 956 50 000 939 956 40 154 4% 
4.9, 4.10, 

3.7 
Raadio 2 497 177 5 400 491 777 477 240 5 400 471 840 19 937 4% 4.11 
Klassikaraadio 455 471 3 000 452 471 430 747 2 000 428 747 23 724 6% 4.12 
Raadio 4 899 547 35 000 864 547 830 300 35 300 795 000 69 547 9% 4.13 
Raadio Tallinn 29 178 0 29 178 27 023 0 27 023 2 155 8% 4.14 
err.ee (teadus-kultuur-meelelahutus) 354 872 0 354 872 365 315 0 365 315 -10 443 -3% 4.15 
Uudiste- ja sporditoimetus 6 167 264 275 012 5 892 252 6 494 436 475 920 6 018 516 -126 264 -2% 4.16 
     sh Sport 1 730 446 272 200 1 458 246 2 209 414 461 400 1 748 014 -289 767 -17%   
Arhiivid 666 667 11 000 655 667 639 711 11 000 628 711 26 956 4% 4.17 

Programmitootmise otsesed kulud kokku 24 342 858 1 493 550 22 849 307 24 369 677 2 393 984 21 975 693 873 614 4%   

Tootmine, tehnika ja hooned                   
Tootmisteenistus 491 290 196 400 294 890 498 087 196 400 301 687 -6 797   5.1 
Väljastusosakond 830 304 37 110 793 194 728 162 7 000 721 162 72 032 10% 5.2 
IT osakond 482 498 0 482 498 477 468 0 477 468 5 029 1% 5.3, 3.8 
Arendusosakond 591 049 0 591 049 173 457 0 173 457 417 592 241% 5.4 
Edastamiskulu 2 424 582 11 000 2 413 582 2 360 672 11 200 2 349 472 64 111 3% 5.5 
Tehnika üldkulud & arendusprojektid 4 577 780 0 4 577 780 3 318 590 0 3 318 590 1 259 190 38% 5.6, 3.8 
Kinnisvara- ja transpordiosakond 2 521 121 231 051 2 290 070 2 125 864 194 000 1 931 864 358 206 19% 5.7 
Kinnisvara arendus 1 379 000 1 525 000 -146 000 57 912 0 57 912 -203 912   5.7 

Tootmise, tehnika ja hoonekulud kokku 13 297 625 2 000 561 11 297 064 9 740 213 408 600 9 331 613 1 965 451 21%   

Üldosakonnad                   
Turundus- ja müügiosakond 951 693 144 183 807 510 889 838 260 000 629 838 177 672 28% 6.1, 3.9 
Administratiiv ja õigusosakond 319 171 0 319 171 325 637 0 325 637 -6 466 -2% 6.2, 3.10 
Finantsteenistus 288 313 0 288 313 276 633 0 276 633 11 680 4% 6.3 
Koolitus- ja töötervishoiukulud 193 815 0 193 815 171 225 0 171 225 22 590 13% 6.4, 3.11 
EBU koostöö 246 900 0 246 900 240 700 0 240 700 6 200 3% 6.5 
Üldkulud & reserv 510 350 10 680 499 670 426 119 38 875 387 244 112 426 29% 6.6 

Üldosakonnad kokku 2 510 242 154 863 2 355 379 2 330 152 298 875 2 031 277 324 102 16%   

Juhtimine ja kontroll 
  

  
  

        
Nõukogu 193 609 0 193 609 180 566 0 180 566 13 044 7% 7.1 
Juhatus 365 339 0 365 339 343 191 0 343 191 22 148 6% 7.2 
Siseaudiitor, nõunikud ja nõukoda 160 872 0 160 872 157 010 0 157 010 3 862 2% 7.3 

Juhtimis- ja kontrollfunktsioonid kokku 719 820 0 719 820 680 767 0 680 767 39 053 6%   

KULUD KOKKU 40 870 545 3 648 974 37 221 570 37 120 809 3 101 459 34 019 349 3 202 221 9%   

TULEM 1 185 000     0           
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Investeeringute ja arenduskulude 2019. a. koondeelarve 
 

INVESTEERINGUTE RAHASTAMISE ALLIKAD 2019   2018 erinevus 

Amortisatsioon 2 610 000  2 410 000 200 000 

Eraldised riigieelarvest investeeringuteks 2 017 349  2 017 349 0 

Tuisu maa müük 1 525 000  0 1 525 000 

KÜTS lisarahastus 1 500 000  0 1 500 000 

Investeeringute rahastamise allikad kokku 7 652 349   4 427 349 3 225 000 

     INVESTEERIMISVAHENDITE KASUTAMINE 2019   2018 erinevus 

Laenude tagasimaksed 821 436  821 436 0 

Põhivarainvesteeringud 2 702 349  1 391 590 1 310 759 

Investeeringutega seotud kulud, s.h 
käibemaks 

2 040 000  325 759 1 714 241 

Kokku 5 563 785   2 538 785 3 025 000 

     

 

 s.h   

ARENDUSVALDKONNAD   kulud 2018 erinevus 

Uudistetehnika investeeringud 70 000 17 500 0 70 000 

Tootmistehnika investeeringud (sh Narva) 700 000 175 000 684 298 15 702 

Väljastustehnika investeeringud 140 000 35 000 223 500 -83 500 

IT tehnoloogia investeeringud 120 000 45 000 162 000 -42 000 

Võrgumeedia arendus 420 000 30 000 378 931 41 069 

Kinnisvara investeeringud 20 000 20 000 100 000 -80 000 

Investeeringute reserv 247 349 77 500 168 620 78 729 

Telekompleksi arendus / Tuisu maa müük 1 525 000 1 140 000  1 525 000 

KÜTS investeeringud 1 500 000 500 000  1 500 000 

Uued investeeringud kokku 4 742 349 2 040 000 1 717 349 3 025 000 
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Eesti Rahvusringhäälingu 2019. a. eelarve lisad 
 

 

Lisa 1. Tekkepõhine kulueelarve artikligruppide lõikes 

prognoos* 

 

1. Tööjõu- ja töövõtukulud 21 938 776 

 

sh       koosseisuline töötasu 12 706 074 

 

           puhkusetasud 1 411 364 

 

           mittekoosseisuline töötasu 1 559 369 

 

           tööandja maksukohustused 5 071 737 

 

           töövõtukulud arvetega 1 190 233 

2. Transpordikulu 350 038 

3. Lähetuskulu 316 590 

4. Sidekulu 76 737 

5. Edastamiskulu 2 379 565 

6. Kaubad ja materjalid 373 106 

7. Tootmis-tehnilised teenused 1 153 062 

8. Informatsiooni ost 188 860 

9. Hanke- ja litsentsikulu 3 635 855 

10. Autoritasud 1 422 585 

11. Uuringu- ja turunduskulu 201 217 

12. Liikmemaksud 228 156 

13. Muude teenuste kulu 779 061 

14. Riigimaksud kuluks 2 560 369 

15. Hooneteenused 1 046 370 

16. Väikevahendid 431 929 

17. Amortisatsioon/Soetused 2 610 000 

18. Ärikulud 1 143 951 

19. Finantskulud 34 320 
 

* Kulude jaotus artiklite lõikes on hinnanguline, kuna mitme eelarvepositsiooni puhul (investeeringutega 
seotud kulud, reservid, saated, mille projektieelarvet pole veel kinnitatud) on lähtutud eelmiste 
perioodide keskmisest jaotusest. Samuti tuleb arvestada, et üksuste ja projektide sees jälgitakse 
eelkõige eelarve üldist tasakaalu, mistõttu on reeglina aktsepteeritav ressursside kasutamine eelarves 
artiklite lõikes planeeritust erinevalt (eeldusel, et kulud on põhjendatud ja tulenevad üksusele seatud 
eesmärkide täitmisest). 
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Lisa 2. Rahavoogude prognoos 2019-2023 

 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

Riigieelarveline toetus tegevuskuludeks 33 902 000 35 936 100 38 092 300 40 377 800 42 800 500 

Riigieelarveline toetus investeeringuteks 2 017 349 10 480 000 10 860 000 16 780 000 16 780 000 

Vahendid KÜTS tagamiseks 2 487 221 1 283 449 2 378 829 1 000 001 1 000 000 

Omatulud 3 648 974 3 300 000 3 400 000 3 500 000 3 600 000 

Sissetulekud kokku 42 055 544 50 999 549 54 731 129 61 657 801 64 180 500 

  
        

Kulud 40 870 545 43 322 800 45 922 200 48 677 500 51 598 200 

Ettemaksete ja varude kasv/vähenemine 200 000 -200 000 300 000 -200 000 300 000 

Laenude tagasimaksed 821 436 822 000 822 000 547 000 547 000 

Uued laenud/kapitalirendid  
 

0 0 0 0 

Amortisatsioon (miinus) -2 610 000 -2 500 000 -2 550 000 -2 600 000 -2 650 000 

Põhivara soetused 2 702 349 9 475 400 10 057 500 14 922 600 14 378 200 

 
          

Väljaminekud kokku 41 984 330 50 920 200 54 551 700 61 347 100 64 173 400 

  
        

Kassajääk aasta algul  150 000 221 215 300 564 479 993 790 694 

Kassajääk aasta lõpul 221 215 300 564 479 993 790 694 797 794 
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Lisa 3. Üldised ja tehnilist laadi märkused ja selgitused eelarve juurde 

Viited märkustele on toodud eelarvetabeli viimases veerus 

3.1 Toetus riigieelarvest suureneb seoses vahendite eraldamisega koosseisuliste ja mittekoosseisuliste 
tasude tõstmiseks (sh kõrgharidusega kultuuritöötajate miinimumtöötasu tõstmisega 1300 euroni 
kuus) 1,3 mln euro võrra. ETV+ leviala laiendamiseks üleriigiliseks eraldati täiendavaid vahendeid 
300 tuhande euro ulatuses. Lisandunud on ka vahendid kinnisvara hoolduseks ja remondiks. 

3.2 Riigi eelarvestrateegias on ette nähtud aastateks 2019-2022 7,15 mln tagamaks ERR-i võimekus täita 
Küberturvalisuse seaduse nõudeid. Aastal 2019 on sellest plaanis kasutada ligi 2,5 mln eurot. 

3.3 Sihtotstarbelised projektitoetused on prognoositud praegu teadaolevate kindlate või peaaegu 
kindlate projektide põhjal. Aasta jooksul võib sellele reale (ja vastavalt programmide kuludesse) 
lisanduda täiendavaid projekte. 

3.4 Omatulude vähenemise tingib 2018. aastal alustanud ja ERR-i arhiivimaterjalide kasutamise eest 
arvestatavaid tasusid lubanud arhiivikanali tegevuste ebaõnnestumine. Teenustena kajastuvad ka 
sellised programmide koostööprojektid, kus finantseerimine on vormistatud käibemaksuga 
maksustatava tehinguna. 

3.5 Muude äritulude hulgas on prognoositav müügitulu kinnistute müügist Tuisu tänaval, mis on 
katteallikaks uue telekompleksi projekteerimiskuludele. 

3.6 Eelarves 2018 sisaldus raadioteatri kulu ja puudus muuseumi kulu, vastav struktuurimuutus tehtud 
ka võrdlusandmetes. 

3.7 Eelarves 2018 puudus raadioteatri kulu, vastav struktuurimuutus tehtud ka võrdlusandmetes. 

3.8 Eelarves 2018 sisaldus IT-osakonna summas IT-üldkulu, mis liikus tehnika üldkulude reale, vastav 
struktuurimuutus tehtud ka võrdlusandmetes. 

3.9 Eelarves 2018 sisaldus muuseumi kulu ja puudus sisekommunikatsiooni kulu, vastav 
struktuurimuutus tehtud ka võrdlusandmetes. 

3.10 Eelarves 2018 olid Administratiivosakond ja Õigusosakond eraldi ridadel, milles sisaldusid ka 
sisekommunikatsiooni ja töötervishoiukulud, vastav struktuurimuutus tehtud ka võrdlusandmetes. 

3.11 Eelarves 2018 puudus töötervishoiukulu, vastav struktuurimuutus tehtud ka võrdlusandmetes. 

 

 

 

Lisa 4. ERR programmiüksuste eesmärgid 

4.1 Programmi üldkulu ja programmireserv 

Programmi üldkulu üksuses kajastatakse kulud, mis on otseselt seotud programmidega, aga pole 
määratletavad ühe konkreetse väljundi kuluna. Sellised kulud on autoritasud (EAÜ, EEL, ENL, EFÜ) ning 
uudisteagentuuride tasud (BNS, Reuters, AP, EMHI jmt). Tulude poolel näidatakse selles üksuses ERR-i 
programmide kodu- ja välismaistes kaabellevivõrkudes edastamise eest saadavaid autoritasusid ning 
tasusid, mida fonogrammitootjate ühing kogub ERR-i toodetud fonogrammide edastamise eest. 

Programmireservi kasutatakse aasta jooksul ilmnevate vajaduste katteks programmides. Võrreldes 
eelmise aastaga on programmireservi suurendatud, et tagada väga piiratud programmieelarvete 
tingimustes rohkem paindlikkust ootamatutele sündmustele reageerimiseks ja aasta jooksul tekkivatele 
headele ideedele võimaluse andmiseks. Eraldused programmieelarvetesse tehakse juhatuse otsusega. 
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4.2 ETV 

ETV programmimahtude plaan 2019. aastaks1 

Omatoodang 
   

Programmi kogumaht 
  Valdkondade lõikes 2019 2018 

 
Toodanguliikide lõikes 2019 2018 

Elusaated 129 163 
 

Omasaadete esmaesitusi 1588 1568 

Informatiivsed ja haridussaated 184 136 
 

Omasaadete kordusi 2473 2373 

Infoteinment 561 539 
 

Hankesaadete esmaesitusi * 716 611 

Kultuurisaated 56 36 
 

Hankesaadete kordusi 1543 1763 

Lavastuslikud saated 20 32 
 

Promo 205 200 

Meelelahutussaated 120 134 
 

Rakendus 80 90 

Muusikaesitused 30 25 
 

Sponsorteave ja reklaam 1 1 

Religioonisaated 8 8 
 

Online uudised 2154 2154 

Spordisaated, sh spordiuudised 77 89 
 

Kokku 8760 8760 

Uudised 403 406 
    

    
* sh sport 99 tundi 

 

ETV programm juhindub oma sisuvalikutes rahvusringhäälingu üldistest eesmärkidest ja ülesannetest, 
pidades oluliseks programmi märgilise tähendusega saateprojektide jätkumist nende ajakirjandusliku 
sisu ja visuaalse keele arendamist parimate kvaliteedistandardite kohaselt. 

ETV fookus on ühiskondlikel ja sotsiaalsetel teemadel, aga ka kultuur ja meelelahutus on selle kanali 
geneetilises koodis. ETV on Eesti elu vahendaja, peegeldaja ning kaasaja. 

Kui 2018. aasta kulges ETV-s suuresti EV100 sündmuste lainel, siis 2019. aasta suursündmuseks on 150 
aastat laulu- ja tantsupidu. Kanname üle kõik Tallinna pidustused ning rikastame programmi temaatiliste 
saadetega. Lisaks on kevadel fookuses kahed valimised, märtsis riigikogu valimised ning mais Euroopa 
Parlamendi valimised. Ka 2019. aastal saavad EV100 sündmused ETV-s kajastatud. 

Jaanuaris toome ekraanile Indrek Treufeldti uue 16-osalise suurejoonelise ajaloosarja Eesti 
Vabadussõjast. 

ETV päevakajasaadete toimetuse programm jätkab arutelusaatega „Suud puhtaks”, ühiskonnas 
toimuvaid protsesse analüüsitakse intervjuu- ja debatisaates „Esimene stuudio”. Jätkub Eesti uuriva 
ajakirjanduse lipulaeva „Pealtnägija” 20. hooaeg. 

Jätkuvad keskkonnasaade „Osoon”, maaelu kajastav saade „Maahommik” ja vanemale vaatajaskonnale 
suunatud saatesari „Prillitoos”. Samuti tööturu võimalustest rääkiv teledokumentalistikasari 
„Töörööbikud”. 2019. aasta kevadhooaja eetrisse mahuvad „Iseolemise” uued saated ning „Eesti 
lugude” uued pooletunnised dokumentaalfilmid Eesti elust. Eetrisse jõuavad mitmed tuntud reisisaated 
nagu „Reisile minuga” ja „Uhhuduur”, aga tulemas on ka uus reisisari Hendrik Relvega. 

Teadus ja haridusteemad saavad 2019. aastal suuremat tähelepanu - alates jaanuarist toome vaatajateni 
koolinoorte võistlussarja „Rakett 69” üheksanda hooaja. Jaanuarist jõuab eetrisse laiale auditooriumile 
suunatud teadussaade „Uudishimu tippkeskus”. Sügisel tähistame uue saatesarjaga Eesti rahvusülikooli 
100. aastapäeva. 

ETV elamussaadete toimetuse programm jätkab vaatajate sooja vastuvõtu saanud „Hommik Anuga” 
saadete ning „Õnne13” draamasarjaga. Kevadel jõuavad eetrisse ka huumorisarja „ENSV” uued osad. 

Jaanuaris ja veebruaris jõuab eetrisse uue hingamise saanud projekt „Eesti laul”. Poolfinaalid toimuvad 
sel korral avalike kontsertidena Tartus ning finaal juba tavapäraselt Saku Suurhallis. 

Märtsis tuleme eetrisse laste lauluvõistluse uuenenud formaadiga. 

                                                             
1 Telesaadete valdkondade määramisel on Eestis kasutusel EBU programmiklassifikaator, mis eristab lavastuslikku 
ja dokumentaalset programmi telesaateformaatide järgi. Nt teatrietendused on lavastuslikud saated, mitte 
kultuurisaated; samuti fiktsiooniliste tegelastega lastesaated on lavastuslikud saated. Haridussaadeteks loetakse 
didaktilisi meetodeid kasutavaid õppesaateid (nt Meisterdame Mariga, keeleõppesaated), kuid nt harivad 
animasarjad kuuluvad  lavastuslikku programmi. Meelelahutus hõlmab mh võistlusmänge ja konkursse nagu 
Klassikatähed, Rakett 69 ja Eurovisiooni lauluvõistlus, aga ka elustiilisaateid (reisimine, kokandus, mood). 



 EELARVE 2019 

11 

Kultuurivaldkonna sündmuste vahendamist jätkab kultuurimagasin „OP+”. 2017. aastal alustatud 
koostööprojekt Eesti Filmi Instituudi ja Eesti Kultuurkapitaliga toob 2019. aastal eetrisse ka uued 
dokumentaalportreed Rein Taageperast, Marju Lepajõest, Peep Puksist, Toomas Edurist, Konstantin 
Vassiljevist, Tõnu Kõrvitsast ja Monika Mägist. 

Vahendame Eesti rahvale oluliste sündmuste ülekandeid ning salvestame ja kanname üle valikut 
muusika- ja kultuurisündmustest, mis on suunatud laiemale auditooriumile, ja mis on märgilised Eesti 
kultuuri seisukohast. Lisaks laulupeo suurele tähtpäevale, on 2019. aasta ka eesti keele aasta ning 
pöörame sellele ETV programmis ka erilist tähelepanu. 

Tähistame teemapäevasid ja nädalaid, eriprogrammiga on kaunistatud nii jõulud- kui aastavahetus, 
kindlasti ka teised tähtpäevad aasta jooksul. 

Kasutame oma tugevaid brände „Ringvaadet” ja „Terevisiooni” oluliste sündmuste kajastamiseks ja 
eksklusiivsisu loomiseks. 

4.3 ETV2 

ETV2 programmimahtude plaan 2019. aastaks1 

Omatoodang 
   

Programmi kogumaht 
  Valdkondade lõikes 2019 2018 

 
Toodanguliikide lõikes 2019 2018 

Elusaated 4 3 
 

Omasaadete esmaesitusi 431 381 

Haridussaated 5 19 
 

Omasaadete kordusi 3149 2566 

Informatiivsed ja haridussaated 33 1 
 

Hankesaadete esmaesitusi * 648 787 

Kultuurisaated 29 29 
 

Hankesaadete kordusi 1461 1955 

Lavastuslikud saated 16 43 
 

Promo 170 170 

Meelelahutussaated 52 44 
 

Rakendus 90 90 

Muusikaesitused 127 46 
 

Sponsorteave ja reklaam 1 1 

Spordisaated, sh spordiuudised 104 136 
 

Online uudised 2810 2810 

Uudised 61 60 
 

Kokku 8760 8760 

       

    
* sh sport 111 tundi 

 

ETV2 eesmärk on pakkuda huvipakkuvat programmi sihtrühmadele nagu lapsed, noored, spordihuvilised 
ja sügavama kultuurihuviga vaatajad. Olulise osa ETV2 programmist moodustavad lastesaated, laiema 
kultuurihuviga vaatajatele mõeldud programm ning maailma dokumentaal- ja mängufilmide paremik. 

ETV2 aktiivse programmi maht on argipäeviti vähemalt 14,5 tundi ja nädalavahetusel 17,5 tundi päevas. 
Aktiivse programmi kogumahuks on 2019. aastal planeeritud 5950 tundi. 

Lastesaadete maht ulatub 37 tunnini nädalas. Elamussaadete toimetus alustab 8-12 aastastele lastele 
suunatud uue magasin-tüüpi saatega. See on hariv ja hoogne saade, kus lapsed ja noored arutlevad 
põnevate nähtuste üle ja avavad keerulisi teemasid. Eelkooliealistele lastele jätkub saade „Lastetuba”. 
Lastele suunatud veebileht Lastejaam teeb lastesaadetega koostööd ja korraldab erinevaid võistlusi. 

Aasta jooksul valmib üks arhiiviväärtusega laste laulusaade, lisaks plaanime lastelavastuse salvestamist. 

Kord kuus jõuab eetrisse uus muusikasaade, milles tutvustatakse Eesti muusikute tegemisi ja räägitakse 
muusikamaailmast laiemalt. Uusi Eesti bände tutvustab kokkuvõttev saade Noortebändi finaalist. Nagu 
varasematel aastatel, toome vaatajate ette Koolitantsu saated. 

Jätkame koostööd Pärimusmuusika lõikuspeoga ning kanname üle Etnokulpide auhinnagala. Jätkame 
edukaks kujunenud koostööd Jazzkaarega salvestades „Kodused kontserdid”. 

ETV2 jätkab kultuurisaate „Plekktrumm” tootmist nii kevad- kui sügishooajal. 2019. aastal on plaanis 
salvestada kaks Eesti teatrite repertuaaris olevat lavastust. 

Koostöös kaasaegset kirjandust tutvustava festivaliga HeadRead jõuavad taas eetrisse vestlused 
silmapaistvate väliskirjanikega. 

Pimedate Ööde Filmifestivali varasemate aastate paremaid filme näeb ETV2-s aasta jooksul Maailma kino 
programmis, samuti jätkame festivali ajal saatesarja „PÖFFi kaheksa ja pool” tootmist. 
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Madalaeelarvelistest reisisarjadest jõuavad ETV2 ekraanile mitu põnevat projekti. Jätkub ka poliitilise 
satiiri saateformaat. 

ETV2 jätkab koostööd dokumentaalfilmide festivalidega nagu DocPoint Tallinn, Matsalu Loodusfilmide 
Festival ja MoeKunstiKino. Plaanime jätkata ka maailma dokumentaalfilmide paremikule üles ehitatud 
teemakuudega: keskkonnakuu, inimõiguste kuu ja moefilmide kuu. 

Pühapäeviti on ETV2-s teemaõhtud, mis annavad võimaluse pöörata tähelepanu silmapaistvatele 
loovisikutele, samuti temaatiliselt komplekteerida arhiivisaateid, luues nendest omamoodi sündmused. 
Mõned tähelepanuväärsemad teemaõhtud sisaldavad värskelt toodetud lühisaateid. 

ETV2 programmi jõuab rohkelt ka spordiülekandeid. 

4.4 ETV+ 

ETV+ programmimahtude plaan 2019. aastaks1 

Omatoodang 
   

Programmi kogumaht 
  Valdkondade lõikes 2019 2018 

 
Toodanguliikide lõikes 2019 2018 

Elusaated 55 51 
 

Omasaadete esmaesitusi 645 617 

Informatiivsed ja haridussaated 65 62 
 

Omasaadete kordusi 2701 2156 

Infoteinment 209 207 
 

Hankesaadete esmaesitusi * 1220 1388 

Kultuurisaated, muusikaesitused 1 3 
 

Hankesaadete kordusi 1788 2193 

Lavastuslikud saated 5 7 
 

Promo 175 165 

Meelelahutus 40 33 
 

Rakendus 70 80 

Spordisaated, sh spordiuudised 80 79 
 

Sponsorteave ja reklaam 1 1 

Uudised 190 175 
 

Online uudised 2160 2160 

    
Kokku 8760 8760 

       

    
* sh sport 242 tundi 

 
2019. aasta peamine eesmärk on vaatajanumbri suurendamine kõikidel platvormidel – lineaarse 
vaatamise suurendamine, järelvaatamised veebis ja vaatajate suurem sidumine kanaliga erinevate 
sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Oluline on omasaadete vööndi täitmine originaalprogrammiga terve 
hooaja vältel ja seda nii kevadhooajal kui sügishooajal. Samuti on vajalik koostöö hoidmine ja 
suurendamine erinevate fondidega, kes toetavad just muukeelset meediat. 

Esmaspäeval on eetris peamiselt naisvaatajale suunatud saated („Puudri Show” või analoog). Teisipäeval 
on eetris elulisi ja tavainimeste muresid käsitlev saade („Zerkalo” või analoog). Kolmapäeval on otse-
eetris debatisaade „Kes keda?”, kus käsitletakse ka kõiki valimistega seotud teemasid – 2019. aastal 
ootavad ees kahed valimised, mis on olulised kõigile sihtgruppidele. Neljapäeviti jäävad eetrisse 
„Insight” ja Nädala intervjuu. Reede on klassikaliselt meelelahutuse õhtu. Laupäeval on eetris saated 
Narva stuudiost. Pühapäeval on peaasjalikult eetris sarjad, filmid. 

Koostöös ETV ja ETV2-ga kanname üle erinevaid suursündmusi, mis on samaväärselt olulised ka 
muukeelsele vaatajale (24.02 sündmused, erinevad paraadid, Eurovisioon, laulupidu, Roosiaed, 
aastavahetuse ülekanded jne). 

Koostöö ETV ja ETV2-ga jätkub olemasoleva materjali ristkasutamisena. Seda nii hanke kui ka 
omatoodangu puhul. 

Hanke maht jääb hinnanguliselt samaks kui eelmisel aastal, tulemas on palju häid sarju, filme, 
kinoklassikat jne. 

4.5 Päevakajaliste saadete toimetus 

Toimetuse jaoks on 2019. aastal suurim väljakutse Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste 
kajastamine. Riigikogu valimisperiood algab kohe aasta algusest ja selle kõige kaalukamad sündmused 
on neli teemadebatti veebruaris ning suur erakondade esinumbrite debatt 2. märtsil. Kulminatsioon on 
„Suur valimisteõhtu” 3. märtsil, kui otsestuudiost jälgime valimistulemuste selgumist. 26. mail toimuvate 
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Euroopa Parlamendi valimiste eel toome vaatajateni kolm teemadebatti ja 26. mail jälgime 
valimistulemuste selgumist „Suures valimisteõhtus”. 

Valimiste temaatika läbib nii või teisiti ka debati- ja intervjuusaateid „Esimene stuudio” 2019. aasta 
kevadhooajal. 

Sügishooajal alustame päevakajaliste saadete toimetuse püsisarjade „Maahommik”, „Prillitoos” ja 
„Osoon” järkjärgulise tsüklipõhiseks muutmisega. Seniste telemagasini tüüpi saadete asemel plaanime 
üle minna üht teemat, valdkonda või inimesi käsitletavatele lühematele tsüklitele, mis süvenevad 
teemasse põhjalikumalt ja on ajatuma iseloomuga. See võimaldab praeguse formaadiga võrreldes 
paindlikumat tootmistsüklit ja ka laiemaid eetriaja valikuid. 

„Terevisioon” ja „Suud puhtaks” jätkavad ilma suuremate muudatusteta. Hommikuprogrammis 
säilitame senise päevakajalisuse ja oluliste uudiste ning päevateemade lahtirääkimise. „Pealtnägija” 
hoiab jätkuvalt kõrgel uuriva ajakirjanduse lippu. Kavatseme saadet tihendada, saate pikkust pisut 
lühendades. 

Kevadhooajal asendab senist ajaloosarja „Ajavaod” mastaapne Vabadussõda käsitlev 16-osaline sari, mis 
valmib koostöös kaitseministeeriumiga ja on seotud EV100 sündmuste kajastamisega. Sügishooajal tuleb 
aga eetrisse 12-osaline sari „Rahvusülikool 100”, mis valmib koostöös Tartu Ülikooliga. 

4.6 Elamussaadete toimetus 

Rahvusringhäälingu elamussaadete programmilt ootavad vaatajad rohkem rahvuslikku meelelahutust, 
kõrgetasemelist kultuuri, mitmekesist teatrit, häid kontserte, harivaid lastesaateid, olulisi otseülekandeid 
ning ka kiiret reageerimisvõimet, kui midagi olulist on eestlaste jaoks toimumas. Peame väga oluliseks 
ristturundust ja -meediat. 

Iganädalasi formaate („Ringvaade”, „Hommik Anuga”, „OP+” jt) täiendavad erisündmused (laulu- ja 
tantsupeo eriprogramm, „Eesti laul”, „Eurovisioon”, aastavahetuse ja jõuluaja erisaated), otseülekanded 
ja teemapäevad, kus pannakse proovile ERR-i tehniline võimekus ja saatejuhtide professionaalsus. 

Toimetus koordineerib ka mitmete väiketootjate poolt toodetavate saadete tellimist („Õnne 13”, 
„ENSV”, „Eesti mäng” jpt). 

4.7 Hanketoimetus 

Hanketoimetuse eesmärk on toetada hankeprogrammiga ERR-i telekanalite visioone, informeerida 
kanalijuhte rahvusvahelistel turgudel pakutavast värskest sisust ning muutustest teleturgudel. 

Selleks hoiame me end tele- ja filmiturgudel toimuvaga pidevalt kursis osaledes festivalidel ja 
rahvusvahelistel turgudel ning olles pidevas kontaktis kohalike filmitootjatega. Hanketoimetus hindab 
kõiki hangitavaid saateid ja filme ERR-i kõrgete usaldusväärsuse ja eetikanõuete alusel. 

Üha rohkem tähelepanu nõuab läbirääkimistel veebiõiguste teema – noorema põlvkonna muutunud 
vaatajaharjumused eeldavad lisaks samaaegsele vaatamisvõimalusele arvutis või tahvlis võimalust saadet 
soovi korral tagasi kerida, hiljem vaadata, muuta vaatamiskiirust jmt – selleks peame saama ka õiguste 
omandamisel loa. Samuti soovime pikemaid järelvaatamisõigusi ning mõnedele saadetele võimalusel ka 
veebis ettevaatamise õigusi. 

4.8 Programmiteenistus 

Programmiteenistuse ülesanne on teleprogrammide planeerimine, hankematerjalide logistika 
korraldamine, saadete tõlkimine ja tekstide pealelugemine. 

Programmiplaneerimise peamine ülesanne on koostada ETV, ETV2 ja ETV+ saatekava, mis hõlmab 
arengukavast lähtuvalt ja koostöös programmide peatoimetajatega pikemaajaliste saatevõrkude 
mudelite väljatöötamist, saadete mahuplaanide koostamist, hooaja saatevõrkude täitmist ning jooksva 
saatekava planeerimist ja eetrijärgset arhiveerimist. 

Hankematerjali logistika hõlmab hankesaadete ja nende juurde kuuluva lisamaterjali tellimist ja 
tagastamist ning hankesaadete materjalidest eetrikoopiate tootmist edasiseks tööprotsessiks kuni eetris 
edastamiseni. 

Tõlkevaldkonnas luuakse iga päev subtiitritekste, tõlketekste pealelugemiseks, tekste vaegkuuljatele ja 
omasaadete ning hankeprogrammi tõlkeid nii eesti kui vene keelde, aegajalt ka omasaadete tõlkeid 
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teistesse keeltesse ning subtiitritekste ja kommentaare otseülekannetele. ETV+ programmile tõlgitakse 
lisaks hankesaadetele ka eesti- ja venekeelsed omasaated vastavalt vene ja eesti keelde, seejuures 
esitatakse tõlge vene keelde alati mitme näitleja vahendusel ning omasaadete tõlge eesti keelde osaliselt 
ka sünkroontõlkena. 

Koostöös näitlejatega ja tuntud eetrihäältega helindatakse lastesaateid ning osaliselt dokumentaalfilme. 
2013. aastast on vaegnägijail võimalik kuulata ka audiosubtiitreid teise audiokanali kaudu, kus kõneroboti 
abil esitatakse eestikeelseid subtiitritekste. 

4.9 Vikerraadio 

Vikerraadio programmimahtude plaan tundides 2019 2018 

Uudised 831 831 

Hommikuprogramm 1395 1387 

Päevasündmuste laiendatud käsitlus, praktiline teave, 
nõuanne 880 900 

Analüütilised saated 668 668 

Sport 250 250 

Haridus- ja teadussaated 517 517 

Kultuurisaated 570 470 

Lastesaated  135 135 

Kuuldemängud, ettelugemised 270 270 

Meelelahutus 40 0 

Muusika 3035 3162 

Muu (promo, kultuuriteated) 169 170 

Kokku 8760 8760 

 

Vikerraadio 2019. aasta peamised eesmärgid on olla jätkuvalt kõige kuulatavam ja usaldusväärsem raadio 
eestlaste hulgas ning hoida kõrget ajakirjanduslikku taset programmis. Lisaks on plaanis arendada uue 
meedia suunda ning teha tööd parema tuntuse ja positsiooni saavutamiseks, mille üks osa on rahva 
sekka jõudmine. 

Aasta esimesel poolel on pearõhk Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste kajastamisel päevakajalistes 
saadetes. Suvel on keskmes laulu- ja tantsupidu. Mitmed saated ja eriprojektid tähistavad eesti keele 
aastat. 

Kultuuriteemadega hoiavad kuulajaid kursis arutelusaade „Vasar”, kirjandussaade „Loetud ja kirjutatud”, 
teatrisaade „Teatrivaht”, keelesaated, murdekeelsed uudised. 

Eetrisse jõuab saade „Maailmavaated”, kus maailmavaadete vahelist silda loovad Anvar Samosti 
eestvedamisel Tarmo Jüristo ja Hardo Pajula. Saade sünnib kord kuus avaliku salvestusena ja koostöös 
err.ee portaaliga. Raadio ja portaali sünergias multiplatvormilisust taotleb ka erinevaid elulisi teemasid 
käsitlev magasinsaade „Huvitaja”. Tulevikuvisioone pakub koostöös Von Krahli Teatri ja Eesti Teaduste 
Akadeemiaga sündinud loengusari „Elu pärast Google´t”. Senisest enam pöörab Vikerraadio tähelepanu 
loodusele ja maaelule. Jaama helipilt uueneb. Otseülekannete vahendusel saavad kuulajad osa olulistest 
suursündmustest. Suvel on kavas eriprogrammid ja otseülekanded erinevaist Eesti paigust. 

4.10 Raadioteater 

Raadioteatri põhieesmärk on luua nüüdisaegse audioesteetikaga teoseid ERR-i raadioprogrammidele, 
salvestada eesti näitlejate hääli ning arendada ja tutvustada algupärast dramaturgiat. 

2019. aastal on plaanis: 

4 -7 kuuldemängu 

Kuuldemängude loomine on raadioteatri kese/tsenter - siin saavad kõik meie tehnilised oskused ja 
loomingulised suutlikkused parimal moel realiseeruda. Tahame kasvatada traditsiooniks Raadioteatri 
sünnipäeval publikuga live-kuuldemängu salvestuse. Jätkame kuuldemängude esietenduste - avalike 
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kuulamiste ürituste korraldamist. Koostöös keskraamatukoguga toimuvad kuuldemängužanri 
tutvustavad tunnid gümnaasiumi noortele. 

26 järjejuttu 

Järjejutumaailmas püüame 2019. aastal nihutada vaatepunkti ja küsida soovitusi meie ümber elavatelt 
väljapaistvatelt inimestelt - loomeinimesed/teadlased/poliitikud/äriinimesed/sportlased jne - järgmisel 
hooajal umbes kümmekond soovitajat. Kindlasti arvestame valikus laulupeoaastaga. 

26 Ööülikooli loengut 

-Uue sarjana Ööülikooli päevane osakond ehk laste ööülikool 40 saadet. 

-Klassikaraadio tellimusel lisa Minna Lindgreni jutusarjale „Muusika on tõsine asi”. 10 osa. 

-Lastele kuuldemänguline järjelugu ja Lastejaama jõulukalendrisse 24 juttu. 

-Luuleruumis EMTA Lavakunstikooli tudengite esitused ja eesti luuletajate esitused. 

 

 

4.11 Raadio 2 

Raadio 2 programmimahtude plaan tundides 2019 2018 

Uudised 438 411 

Hommikuprogramm 964 964 

Päevasündmuste laiendatud käsitlus, praktiline teave, 
nõuanne 156 432 

Analüütilised saated 104 106 

Sport 23 23 

Haridus- ja teadussaated 98 98 

Kultuurisaated 286 299 

Kuuldemängud, ettelugemised 147 147 

Meelelahutus 117 233 

Muusika 6284 5904 

Muu (promo, kultuuriteated) 143 143 

Kokku 8760 8760 

 

Raadio 2 eesmärk on olla Eesti Vabariigi kõige olulisem muusikajaam – raadiojaam, mille muusikavalikus 
on tähtsaim koht uuel, värskel ja talendikal eesti muusikal. Raadio 2 on vajalik platvorm noorte ja 
andekate artistide arenguks, sh on jaamal oluline roll olla peavoolust erinevate stiilide toetaja. R2 
ainulaadne õhtune vöönd on koduks erinevatele muusikalistele subkultuuridele ning selle saatejuhtideks 
tunnustatud melomaanidest spetsialistid. 

Sõnasaadetest jätkuvad 2019. aasta programmis mitmed populaarsed sarjad, sh „Olukorrast riigis”, 
„Rahva Oma Kaitse”, „Laupäeva Hommik!”. Uute saadetena on edukalt alustanud välispoliitikale 
keskenduv uudistemagasin „Achtung! Lobjakas” ja Siim Nestori uue põlvkonna räpitalentidele 
pühendatud „Lil saade”. 

Olles EBU Eurosonic grupi aktiivne liige on Raadio 2 eesti popmuusika eksporttugi Euroopas. Raadio 2 
salvestab Eesti artistide kontserte ja jagab salvestusi EBU jaamadega. Raadio 2 on suurte kohalike 
muusikasündmuste (Tallinn Music Week, Jazzkaar, Etnokulbid, Noortebänd jt) koostööpartner, kajastab 
olulisi uue muusika festivale nii Eestis kui välismaal ning arendab enda loodud sündmusi nagu Aastahitt, 
Bändisärgipäev, R2 Live. 
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4.12 Klassikaraadio 

Klassikaraadio programmimahtude plaan tundides 2019 2018 

Uudised 575 600 

Hommikuprogramm 620 620 

Analüütilised saated ja publitsistika 66 50 

Kultuurisaated  1222 1218 

Muusikasaated (autorisaated, ülekanded) 2900 2947 

Kuuldemängud, ettelugemised 133 121 

Meelelahutus 197 80 

Muusika 2876 2953 

Muu (promo, kultuuriteated) 171 171 

Kokku 8760 8760 

 

Klassikaraadio programmi keskmes on Eesti kultuuri- ja muusikaelu. Tähtsal kohal on laulu- ja tantsupeo 
„Minu arm” ettevalmistamine ja kajastamine ning otseülekanded. Klassikaraadio vahendab otse ca 150 
kontserti, neist 20 saavad rahvusvahelise levi EBU muusikaprojekti Euroradio kaudu välismaa 
raadiojaamadesse. Olulisel kohal on festivali ISCM World Music Days (Tallinnas 2 - 10 mai 2019) 
salvestused ja otseülekanded. 

Klassikaraadio tähistab erisaadetega Jazzkaar 30 sündmusi ning vahendab juubelifestivali kontserte. 
Suveprogrammi tipphetked on otseülekanded Nargenfestivalilt, Viljandi Pärimusmuusikafestivalilt ja 
Pärnu festivalilt. 

Eetris on uus saatesari „Kord – akord – maailm”, kus helilooja ja publitsist Jüri Reinvere arutleb muusika 
ja ühiskonna suhete üle. Algab õigeusu muusikat ja kultuuri tutvustav saatesari. Jätkuvad 
muusikaperekondi tutvustav „Dünastia”, igakuine kunstisündmuste analüüs „Kunstiministeerium”, 
muusikaelu analüüsiv „Helikaja”, aktuaalprogramm „Delta”, muusikaline seiklussaade „Fantaasia” jm. 

Klassikaraadio korraldab Raadiostuudios 8 muusikasündmust, nende hulgas noorte sümfooniaorkestrite 
4 stuudiokontserti (märtsikuus), Klassikaraadio sünnipäevakontsert (esineb klassikatäht Tanel-Eiko 
Novikov), kontsert aasta muusik (jaanuaris). Jätkub koolikontsertide sari „Klassikaraadio tuleb külla”. 

Rahvusvahelistest projektidest on tähtsaim osavõtt Rahvusvahelisest Heliloojate Rostrumist Argentiinas 
(maikuus) ja EBU Folk Festivalist Saksamaal Rudolfstadtis (juulis). 

Raadiosaadetele lisaks on plaanis klassika pleilistide pakkumine koduleheküljelt kuulamiseks - 
klassikahitid ja eesti muusika raudvara. 

Fondisalvestustega, mille tellimist kureerib muusikanõukogu Klassikaraadio peatoimetaja eestvedamisel, 
salvestatakse professionaalsel tasemel eesti interpreetide esitusi mahus 20 tundi aastas. 
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4.13 Raadio 4 

Raadio 4 programmimahtude plaan tundides 2019 2018 

Uudised 700 700 

Hommikuprogramm 1100 1100 

Päevasündmuste laiendatud käsitlus, praktiline teave, 
nõuanne 1100 1100 

Analüütilised saated 900 900 

Sport 110 110 

Haridus- ja teadussaated 100 110 

Kultuurisaated  1760 1760 

Kuuldemängud, ettelugemised 350 350 

Meelelahutus 520 500 

Muusika 1820 1830 

Saated teistes keeltes 90 80 

Muu (promo, kultuuriteated, rakendus) 210 220 

Kokku 8760 8760 

 

Raadio 4 eesmärk on jääda 2019. aastal usaldusväärseimaks võõrkeelseks raadiojaamaks Eesti 
meediamaastikul, jätkates üldhuvikanalina, mille ülesanne on vahendada mitte-eestlaste kogukonnale 
olulisi sündmusi Eestis ja maailmas. Meie missioon on jätkuvalt see, et võõrkeelse kuulajani jõuaks sama 
infovoog, mis eestlasteni. Raadio 4 põhieesmärk on pakkuda kvaliteetset ajakirjandust ning jääda Eesti 
venekeelse ajakirjanduse lipulaevaks. 

2019. aasta suurim väljakutse on Raadio 4 kuulatavuse suurendamine nii eetris kui veebis. Pöörame erilist 
tähelepanu veebikeskkonna arendamisele ning uute kontaktide loomisele. 2019. aasta eesmärk on 
vähemalt 60 000 kuulajat päevas ja 130 000 kuulajat nädalas. Selle eesmärgi saavutamiseks kavatseb 
Raadio 4 läbi viia mitu turunduskampaaniat. 

Aasta 2019 talvel ja kevadel on Raadio 4 fookuses Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimised. 
Valimiskampaania kajastamiseks korraldab Raadio 4 mitu debattsaadet ning rakendab ka teisi formaate. 
Raadio 4 kajastab konkurssi „Eesti laul” ja laulu- ja tantsupidu. Märtsis – aprillis 2019 on Raadio 4 eetris 
lühike saatesari Eesti laulu- ja tantsupeo ajaloost. Suurte sündmuste kajastamisel teeb Raadio 4 
koostööd telekanaliga ETV+. 

Keeleaasta puhul jõuab eetrisse läbi aasta kestev eesti keele kursus, kokku 50 saadet. 

Aastal 2018 muutis Raadio 4 oluliselt oma hommiku- ja pärastlõunaprogrammi ning päevakajaliste 
saadete vööndi. 2019. aastal on fookuses nende programmide arendamine ja tugevdamine. 
Hommikuprogrammi tugevdamiseks loome vastutava toimetaja ametikohta. Aastal 2019 jätkab Raadio 4 
tugevaid analüütilisi saateid „Keerdkäigud”, „Eriarvamus” ja „Vaateväljas” ning saateid 
vähemusrahvuste keeltes. Märtsis on Raadio 4 eetris lühike memuaarsari, mis on pühendatud Lennart 
Meri 90. sünniaastapäevale (5 saadet). 

Aastal 2019 soovib Raadio 4 edendada raadiojaama noorte seas. Märtsis 2018 käivitas Raadio 4 internetis 
alternatiivse veebiplatvormi KISA FM noorema põlvkonna kaasamiseks. 2019. aastal tegeleb Raadio 4 
KISA FM-i arendamisega, meelitades rohkem noori ja andekamaid autoreid. Eesmärk on saada 2019. 
aasta lõpuks ca 6000 uut kontakti. 

Raadio 4 on esindatud kõigil suurematel sündmustel ja üritustel nagu Eesti Vabariigi aastapäeva paraad, 
Paide Arvamusfestival jne. 
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4.14 Raadio Tallinn 

Ühe töötajaga Raadio Tallinn pakub alternatiivina ERR-i saatepõhistele raadiojaamadele programmi, mis 
edastab iga päev kella 7-st kuni 22-ni kvaliteetset muusikat ja täistundidel ERR-i uudistesaateid. Raadio 
Tallinna muusikavalikus on oluline koht jazz- ja maailmamuusikal. 

Kella 22-st kuni 7-ni hommikul edastab Raadio Tallinn BBC World Service’i ja Radio France Internationali 
uudisteprogramme. 

Raadio Tallinna programmimahtude plaan tundides 2019 2018 

Uudised 801 801 

Muusika 4623 4623 

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

Omasaadete reklaam 51 51 

Kokku 8760 8760 

4.15 err.ee teemaportaalid 

Lisaks uudisteportaalile, mille sisu loob uudistetoimetus ja mis on ühtlasi ERR-i veebi avaleht, ning 
spordiportaalile, mida täidab sisuga sporditoimetus, on ERR-i veebis alamportaalid novaator.err.ee, 
kultuur.err.ee ja menu.err.ee. Nende sisu luuakse eraldi väikese toimetusüksuse poolt, kuhu kuulub 15 
töötajat. Üha olulisemaks muutub veebikasutajale loodud originaalsisu, mis ulatub fotodest ja tekstidest  
keerukate multimeedialugude ja reaalajas sündmusülekanneteni. ERR Novaator eesmärk 2019. aastal on 
võimendada teadusteemasid ERR-i tele- ja raadioprogrammides, et selle kaudu suurendada selle 
valdkonna auditooriumi. Kuna Eesti teadusel pole peaaegu üldse venekeelset väljundit, otsib Novaator  
koos  ERR-i venekeelse portaali ja ETV+ga võimalusi käivitada ERR Novaator ka vene keeles. Plaanis on 
suurendada koostööd kõigi Eesti ülikoolide ja teadusasutustega. Kuna üha rohkem levib pseudoteadust 
ja ebausaldusväärset teadusena näivat infot, siis muutub järjest olulisemaks  teadusajakirjanduse 
kvaliteet  ERR-is. ERR kultuuriportaal on keskkond, kust kultuurihuviline leiab Eesti ja maailma kultuuris 
sündiva ühest kohast (uudised, videod, galeriid, intervjuud, ülekanded, kommentaarid). Lisaks 
tavapärasele voole on kultuuriportaal hakanud järjest rohkem ütlema sõna sekka kultuuri ühiskondlikes 
ja sotsiaalsetes aspektides. 2019. aastal on kavas suurendada originaalsisu mahtu, tõsta tsiteeritavust ja 
tugevdada koostööd teiste kultuuriväljaannetega ja ERR-i teiste  üksustega. Portaal Menu  vahendab 
veebikeskkonna kasutajatele ERR-i tele- ja raadioprogrammides esitatud meelelahutuslikku sisu.  

2019. aastal valmib erileht valimised.err.ee 

4.16 Uudiste- ja sporditoimetus 

Teleuudised 

„Aktuaalse kaamera” meeskonna eesmärk on toota igal õhtul kvaliteetset ja ajakirjanduslikult 
professionaalset teleuudiste saadet, mis suudaks tõstatada ühiskonnas olulisi teemasid ja asetada 
päevauudiseid laiemasse konteksti. 

Nii välis- kui kohalikel korrespondentidel on väga oluline roll Eesti elu igapäevasel kajastamisel, mistõttu 
on nende panus vahetu kohalolu ja reageerimise kaudu rikastanud AK saateid. Kuna tehnilised 
lahendused on neile otselülituste tegemiseks loodud, siis tuleb ka edaspidi toetada võimalust, et 
ajakirjanik saaks vaatajatele otsevormis pakkuda sisulise kommentaari vormi üle maailma nii kiiresti kui 
võimalik. 

Senistest tegevustest tuleb ka 2018/2019 telehooajal jätkata AK ankrutele saate kontekstis olulisema 
ajakirjandusliku rolli andmist läbi selle, et nad osalevad suuremal määral saate valmimisprotsessis, on 
hästi ette valmistatud teadmiste ja oskustega ning suudavad vajadusel otsesaates reageerida. 

Senisest enam peaks „Aktuaalses kaameras” olema originaalteemasid. Toimetajatele tahame pakkuda 
võimalust õppida monteerima ja võimalusel omandada ka kaameratöö oskusi, et oleks võimalik senisest 
mobiilsemalt ja väiksemate kuludega reageerida sündmustele välismaal, mis ei nõua pildiliselt 
professionaalse operaatori kaasamist. 

Raadiouudised 
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ERR-i raadiouudised on „Aktuaalse kaamera” kõrval teine märgiline Eesti avaliku- ja meediaruumi siduja 
ja kujundaja. Põhitegevustes jätkame seniseid arenguid, mille olulisemad eesmärgid on reaalajale 
lähedase uudiskajastuse loomine ning selle inimesteni toomisel vahetu osalus- ja kohalolekutunde 
loomine. 

Tahame laiendada majandusuudiste katmist, eesmärk on igal tööpäeval nelja-viieminutiline 
majandusuudiste saade. 

Veebiuudised ja portaalid 

2018. aasta oli veebiuudistele auditooriumi laiendamise osas väga edukas - tõusime veebruaris 
suuremate meediaväljaannete konkurentsis Õhtulehest mööda kolmandale kohale ja seda edu on 
õnnestunud hoida. Oleme parandanud ka positsiooni kvalitatiivselt, millele viitab rohke tsiteerimine 
Postimehes ja Delfis, eriti kõvade uudiste vallas. Seda arengut tahame jätkata. 

Sport 

Spordi uudistesaadetega jätkame senises mahus. Suurendame toimetajate platvormideülest koostööd. 

Plaanis on rida ülekandeid: laskesuusatamise MK ja MM - 36 MK-etappi (jaan-märts) + 20 MK-etappi 
(detsember), 4 EM ülekannet, (veebr), 12 MM ülekannet (märtsis); jalgpall - EURO 2020 
kvalifikatsioonimängud (10), Premium liiga (36 - 62 kohtumist), jalgpalli MM (naiste finaalturniir, 4 
ülekannet TV-s, lisaks 6 ülekannet portaalis), UEFA Rahvuste liiga finaal (1); jäähoki - Meistrite liiga finaal 
(1), I divisioni B-grupi finaalturniir Tallinnas (5), MM (40); käsipall - EURO 2020 kvalifikatsioonimängud (5); 
orienteerumine - MM (6); kergejõustik - MM-lt ca 40 tundi ülekandeid (28.09 - 06.09); vehklemine - 50. 
Tallinna Mõõk (2); autoralli MM – juhul, kui õnnestub Power Stage otseülekannete leping saavutada 
2019-2020 (14 etappi hooajal); Tartu maraton (võimalusel lisaks Tartu Rattamaraton ja Tallinna 
sügisjooks); iluuisutamise EM (jaanuar, Minsk) (7); tõstmise EM (aprill, Gruusia) (1). 

Muud saated: - TV 10 olümpiastarti (6); - 5 x 13 min sari sportlaste eneseületusest (valu, rutiin, 
motivatsioon, perekond, avalikkuse tähelepanu) 

4.17 ERR arhiivid 

Arhiivide üksus jaguneb säilitatavate materjalide liikide järgi video-, heli-, filmi-, foto- ja 
dokumendiarhiiviks. 

Filmiarhiivis digiteerime 180 tundi (pilt+heli) AK kroonikapalu ja juurdevõtteid, so 290 karpi aastatest 
1982-1983 ja saadete juurdevõtteid aastatest 1980-1981 (2000 pala). Kirjeldame 450 kroonikapala. 
Digiteerime ja restaureerime 70 osa ('a 10min) 35 mm Eesti Telefilmi mängu- ja dokumentaalfilmi. 
Täiendame majasisest andmebaasi ja Eesti Filmi andmebaasi Eesti Telefilmi ca 70 filmi kohta. Puhastame 
ja kerime läbi kuni 150 000 meetrit filmilinti. Korrastame ja valmistame ette digiteerimiseks 480 karpi 
filmimaterjali. Kolime Filmiarhiivi ära AK kroonikapalad 1958-1970. 

Fotoarhiivis digiteerime kogu eelmise sajandi 70ndate aastate materjali. Tegeleme autoriõiguste 
väljaselgitamisega. Sõlmime autoriõiguste loovutamise lepingud, kui saame autorite või nende pärijatega 
kokkuleppele. Jätkame negatiivide digiteerimist, kirjeldamist, digiarhiivi lisamist, digiteeritud negatiivide 
süstematiseerimist ja nimistusse kandmist mahus 11 000 fotot aastas, digifotode kirjeldamist, veebi 
saatmist. Jätkame fotomappide korrastamist. Korrastame ERR-i fotoarhiivi kõige suurema erakogu (Faivi 
Kljutšik) negatiivide selle osa, mis on täielikult kirjeldamata. 

Heliarhiivis digiteerime ja restaureerime 250 tundi muusikat ja 1500 tundi sõnasaateid. Restaureerime 
filmiarhiivis digiteeritud ja restaureeritud filmide heli. Digiteerime 600 tundi nõukogude ajal Moskvast 
saadetud tiraažisalvestisi. Korrastame kunagise ETV fonoteegi lindikogu. Täiendame heliarhiivi 
andmebaasi 20 000 andmekirjega. ERR-i raadioprogrammidest arhiveerime keskmiselt kuni 10 000 
saadet aastas. Jätkame muusikafailide sidumist andmekirjetega ja muusikapalade rippimist heliarhiivi 
andmebaasi. 

Videoarhiivis massdigiteerime arhiivisäilitamiseks 1000 tundi arhiivimaterjale. Monteerime ja 
restaureerime eetrivajadusest tulenevalt keskmiselt 300 saadet. Kõik kunagised teatrietenduste 
salvestised restaureerime (eraldame heli ja pildi) enne eetrit. Massdigiteerimist mitteläbivatelt Betacam 
kassettidelt digiteerime keskmiselt 500 saadet. Iga päev teeme ETV programmidele omasaadete 
eetrieelset tehnilist kontrolli, eemaldame arhiivisaadetelt reklaam- ja sponsorlogosid, lisame puuduvaid 
algus- ja lõputiitreid, kontrollime ja koostame sisulehti ja autoriaruandeid, vaatame läbi ja registreerime 
faile, täiendame andmebaasi andmekirjeid ja teeme kõiki arhiveerimise ja säilitamisega kaasnevaid töid. 
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Alustame spordiarhiivi analoogsalvestiste digiteerimisega. 

Dokumendiarhiivis jätkame Eesti Televisiooni 80ndate aastate (1980-1985) saadete sisestamist, tekstide 
uuendamist, kaante vahetamist vastavalt vajadusele ja karpide vahetamist. Lõpetame nimistu 7 
toimikute kontrolli (tekstide uuendamine, kaante ja karpide vahetus). Vahetame nimistu 3 karbid. 
Eraldame Riigiarhiivi üleantavate toimikute seast ERR-i dokumendiarhiivi jäävad toimikud. 

Uudistearhiivis (analoog) kirjeldame ja täiendame andmeid massdigiteerimisest tulnud failidel. 

Veebiarhiivis arhiiv.err.ee teeme huvilistele kättesaadavaks 5000 audiofaili, 3500 videofaili ja 14000 fotot. 

Iga päev toimub 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. 

 
 

Lisa 5. Tootmise-, tehnika- ja hooneüksuste eesmärgid 

5.1 Tootmisteenistus 

Tootmisteenistus on ERR-i suurim struktuuriüksus, mille ülesanne on tagada televisiooni- ja 
raadioprogrammide tehniline tootmine. Tootmisteenistus jaguneb seesmiselt spetsialiseerunud 
osakondadeks: audiovisuaalgrupis töötavad operaatorid, helirežissöörid, heli-insenerid, valgustajad, 
lavatehnikud ja stuudiote administraator; ülekande- ja stuudiote osakonnas insenerid, tehnikud ja 
salvestusoperaatorid; videomontaaži osakonnas videomonteerijad. Väljapoole toimitakse ühtse 
teenindusüksusena, mille eesmärk on pakkuda toimetustele parimat võimalikku tehnilist teenust 
(tagades salvestuste ning otsesaadete pildi ja heli kõrge kvaliteedi) võimalikult kuluefektiivselt. 
Tootmisteenistuse kui põhiliselt isemajandava struktuuriüksuse jooksvad kulud kaetakse 
tootmisteenuseid kasutavate toimetuste ja teiste ERR-i osakondade eelarvetest läbi sisearvelduse (mille 
tulemusena sisaldub enamus tootmisteenistuse kuludest teleprogrammide eelarvetes) ja välisklientidele 
osutatud teenuste eest saadud tulu arvelt. Väljapoole osutatavate teenuste tulu aitab hoida siseteenuste 
hindu mõnevõrra allpool nende tegelikku omahinda. Tootmisteenistuse hallata on kogu ERR-i 
televisiooni ja raadio tootmistehnika, mis moodustab soetusmaksumuses üle poole ERR-i tehnilisest 
põhivarast. Piiratud investeeringuvõime tõttu hoiame seadmeid töös oluliselt kauem, kui on ette näinud 
nende tootjad, mistõttu on kasutuses moraalselt ja füüsiliselt vananenud seadmeid, mille remont on 
keeruline ja kallis ning tehniliste tõrgete risk kõrge. 

2019. aasta suurim väljakutse on eesti rahva jaoks oluliste sündmuste väärikas kajastamine tehniliste 
viperusteta. Kriitilisemad vahetamist vajavad seadmed on stuudiote nõukogude ajast pärit valgus- ja 
lavatehnika, stuudiote töökõlbmatuks muutunud jahutus-seadmed (seetõttu on stuudiote kasutamine 
suvel soojal ajal võimatu), stuudiote 15-20 aastat vanad helipuldid ning stuudiokaamerad, mille varuosade 
tootmine on lõpetatud. 

5.2 Väljastusosakond 

Väljastusosakonnas töötab 29 koosseisulist töötajat. Osakonna tegevus jaguneb nelja põhilisse 
töövaldkonda: 

Televisiooni tehniline keskus (6), mille ülesanne on programmide ja erinevate signaalide vastuvõtt ja 
edastamine nii sise- kui rahvusvahelistel liinidel, sh satelliitside kaudu. Keskus monitoorib ka sisenevaid ja 
väljuvaid signaale (programme). 

Televisiooni eetriväljastus (6), mille ülesanne on ERR-i teleprogrammide (ETV, ETV2, ETV+) eetripäevade 
ettevalmistus koos kõigi kavandatud, aga ka eriolukordadest tingitud operatiivsete muudatuste 
sisseviimise ja väljastamisega. 

Raadio tehniline keskus (6), mille ülesanne on raadioprogrammide eetrisseandmine ja saatjate töö 
ööpäevaringne monitoorimine. 

Raadio tootmistehnoloogia tugi- ja hooldusmeeskond (8), mille ülesanne on raadioprogrammide 
foonikate, stuudiote ja ERR-i poolt opereeritavate FM-raadiosaatjate hooldus ja remont. 

Osakonna juhataja ja 2 arendusspetsialisti vastutavad täiendavalt ülekannete erilahenduste rajamise ning 
väljastustehnikaga seotud hangete eest. 
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5.3 IT-osakond 

IT- osakond teenindab kõiki ERR-i põhi- ja tugiüksusi pakkudes laialdast IT- alast teenusteportfelli: 
infoturve, infosüsteemide hooldamine ja arendamine (serverlahendused, arvutivõrgud, andmehoidlad); 
kontoritöökohtadega seotud seadmete hooldamine (arvutid, monitorid, printerid, laua- ja 
mobiiltelefonid); tele- ja raadioprogrammide tootmiseks vajamineva spetsiaalarvutustehnika 
hooldamine. Lisaks pakutakse kasutajatuge töötajatele. IT-osakonnas töötab 14 koosseisulist töötajat. 

IT-süsteemide administraatorite (4) töö on ERR-i infosüsteemide infoturve, hooldamine ja arendamine, 
vähemal määral ka kontoritöökohtadega ja spetsiaalarvutustehnikaga seotud hooldus ja rikete 
lahendamine. IT-spetsialistide (5) töö on kontoritöökohtade ja spetsiaalarvutustehnikaga seotud 
hooldus, rikete lahendamine ja kasutajatugi. Süsteemihaldurite (3) töö on raadio infosüsteemide hooldus 
ja kasutajatugi. IT-kasutajatoe spetsialisti töö on kasutajate pöördumiste registreerimine ning esimese 
astme kasutajatugi. Osakonna juhataja ülesanne on lisaks osakonna töö koordineerimisele IT-hangete 
tegemine, tehnoloogiliste lahenduste juurutamine ning hooldusteenuse tagamine. 

5.4 Arendusosakond 

Arendusosakonnas töötab 16 koosseisulist töötajat. Osakonna juhataja täidab osaliselt ka projektijuhi ja 
tarkvaraarhitekti ülesandeid, projektijuht ja graafik-arendaja tegelevad lisaks veel disainilahenduste 
väljatöötamisega. 

Osakond vastutab ERR-i omatarbe- ja veebirakenduste arenduse, kättesaadavuse, töökindluse ja 
toimimise eest. 

Arendusosakonna töö hõlmab digitaalsete arhiivide, meediahaldussüsteemi, intraneti, video- ja filmi 
digiteerimise üksuste, programmi tootmise, väljastuse ja planeerimise ning eelarvestamise süsteemide 
arendusi ja haldamist. 

Avalikest teenustest on osakonna vastutusalas ERR-i raadioprogrammide ja telekanalite veebilehed, 
ERR-i uudisteportaal ja teemaportaalid (sport.err.ee, kultuur.err.ee, novaator.err.ee, menu.err.ee), 
samuti otsevaatamise keskkond otse.err.ee ja arhiivikeskkond arhiiv.err.ee. Samuti mobiilsed platvormid 
m.err.ee, ERR-i äpid (ERR, ERR uudised, ERR novosti, ERR news, ETV, ETV2, ETV+, Vikerraadio, Raadio 2, 
Klassikaraadio, Raadio 4, Raadio Tallinn, Vikerraadio õhtujuttude äpp, Raadio 4 Skaski, Raadioteatri äpp) 
ja sündmustepõhised teemaäpid. Teleplatvormidest toetatakse AndroidTV ja Apple TV telekanalite äppe. 
Osakond vastutab ka toimetajakeskkondade tõrgeteta töö ja ligipääsetavuse eest. Osakond arendab 
omatarbe- ja veebitarkvara tagamaks keskkondade nüüdisaegsuse, koormustaluvuse ja 
kasutajamugavuse. Osakond pakub tuge tele-, raadio- ja uudistetoimetustele eriprojektide juures ja 
toodetud sisu paremaks väärtustamiseks ning toodab ERR-i telesaadete eetrigraafika lahendusi. 

Osakonna juht vastutab oma valdkonnaga seotud hangete õigeaegse ja tehniliselt korrektse 
õnnestumise eest. 

5.5 Edastamiskulu 

Edastamiskulu hõlmab tele- ja raadiosaatjate töö ja programmi saatjatesse edastamise eest makstavaid 
tasusid koos teenuste kulule lisanduva käibemaksukuluga. Põhiliseks teenuseosutajaks on AS Levira, 
kellega on sõlmitud pikema-ajalised teenuslepingud. Mõningaid raadioprogrammide abisaatjaid 
opereerib ka ERR ise. Aastal 2019 suurenevad levikulud seoses ETV+ telekanali üleviimisega üleriigilise 
leviga kanalipaketti (lisakulu 250 tuhat eurot + käibemaks). Võimalikku SD-kvaliteedis paralleeledastuse 
lisakulu, mille vajadus võib tekkida, kui Levira teeb teoks ülemineku HD-kvaliteedis pildiedastusele, mis 
võib jätta mõnede vanemate vastuvõtuseadmete kasutajad telepildita, eelarvestatud ei ole. Raadiolevi 
osas saavutati samas mõningane kokkuhoid, mis osaliselt levikulude summaarset kasvu tasandab.  

5.6 Tehnika üldkulud & arendusprojektid 

Sellesse kuluüksusesse on koondatud kogu ERR-i tehnilise seadmetepargi amortisatsiooniarvestus, tele-, 
raadio-, ja IT- süsteemide ning talitlusrakenduste hoolduslepingute ja litsentsi kulud, infoturbe standardi 
rakendamisest tulenevad kulud ning investeeringuprojektidega kaasnevad kulud (põhiliselt 
käibemaksukulu). 
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5.7 Kinnisvara- ja transpordiosakond 

Kinnisvara- ja transpordiosakond on ERR-i taristuüksus, mille eesmärk on tagada kõigile töötajatele, 
kaasautoritele ja külalistele mugav ja turvaline töökeskkond, samuti transpordivaldkonna korraldamine. 

Kinnisvara- ja transpordiosakonna tegevused võib jaotada nelja suuremasse tegevussuunda. 

Koristamine ja heakord 

Eesmärk on tagada kord ja puhtus ERR-i hoonetes ja nende lähiümbruses. Selleks on 
kinnisvaraosakonnas tööl koristajad ja kojamehed. Kummalgi ERR-i suurel hoonekompleksil (raadiomaja, 
uudistemaja ning telemajad) hoiab tervikuna silma peal maja perenaine. 

Valve- ja administraatoriteenus 

ERR-il on 2018. aasta lõpu seisuga neli valvatavat sissekäiku. Valvelaua töötajatel on lisaks tavapärastele 
administraatorikohustustele ülesanne jälgida turvakaameraid, reageerida valvesignalisatsiooni 
märguannetele, tegeleda ATS süsteemiga. Vastavalt tulekahju korral tegutsemise plaanile on 
administraatoritel oluline roll ohuolukorras suhtlusel Päästeametiga ning vajadusel inimeste 
evakuatsiooni korral. Vajadusel vastavad administraatorid ka ERR-i üldtelefonile. 

Ruumide ja tehnosüsteemide remondi ja hoolduse tegevussuund ühendab väiksemaid ehitustöid, 
pisiremonte, maalritöid, mööbliremonte, amortiseerunud tehnosüsteemide töös hoidmist ja 
valveelektriku teenust. Teenuse osutamiseks on ERR-i palgal santehnik, elektrikud ja meistrid. 
Täiendavalt ostetakse partneritelt teenusena alajaama toimimiseks vajalikku A-kategooria 
käidukorraldust, UPS-i süsteemide hooldust, liftide hooldust ning keerulisemate seadmete hooldus ja 
remonditeenust. 

Transport. ERR-ile kuulub 36 registreeritud sõiduvahendit, alates ülekandejaamadest kuni 
korrespondentide autodeni. Täiendavalt hangib ERR veoteenust (väikebussid) ja taksoteenust. 2019. 
aastaks on ERR riigihanke korras sõlminud veoteenuse osutamise lepingu Krooni Takso OÜ-ga ning 
taksoteenuse osutamise lepingu Tallink Takso AS-i ning Taxify OÜ-ga. Transpordivaldkond on suures osas 
isemajandav, st kulud kaetakse sisearvelduse teel sõidukeid kasutavate osakondade vahenditest. 
Peamised kliendid on võttegrupid, salvestustega seotud töötajad, ajakirjanikud. Suurema nõudluse 
korral korraldatakse transport veoteenuse ja/või taksolepingu raames. 2019. aastal on planeeritud 
uuendada autoparki osakonna kasutuses olevate sõiduautode osas, uued sõidukid hangitakse avatud 
riigihangete menetluse korras. Olemasolevate sõiduautode liisinglepingud lõpevad augustis 2019. 

2019. aasta eesmärgid 

Uue telekompleksi rajamine. 2018 aasta sügisel alustasime Raadiomaja ja Uudistemaja vahelisele 
hoovialale uue telekompleksi rajamiseks arhitektuurse ideekonkursiga. 2019. aasta esimese poole 
eesmärk on avatud arhitektuurikonkurssi raames leida sobivaim lahendus uuele telekompleksile. Aasta 
teise poole eesmärk on alustada hoone projekteerimistöödega. 

Samal ajal on suur väljakutse ja eesmärk hoida töös täielikult amortiseerunud telemaja. Hoonekompleksi 
igapäevane tööshoidmine muutub järjest keerulisemaks ning suureneb hoone süsteemide riketest 
tulenev risk ERR-i telestuudiote ja televisiooni eetriväljastuse toimimisele. 

Kolmas suurem eesmärk on 2018. aasta lõpul valminud Narva Vaba Lava ruumidesse ERR-i tele- ja 
raadiostuudio ehitamine ja kolimine ning uue toimetusepinna sisustamine. 

 

Lisa 6. Üldosakondade eesmärgid 

6.1 Turundus- ja müügiosakond 

2018. aastal toimus ühendatud turundus- ja müügiosakonnas mitmeid ümberkorraldusi. 

Põhimõtteline muudatus puudutab strateegilist lähenemist ERR-i programmidele/kaubamärkidele. 
Varasem tegevuspõhine tööjaotus asendus kaubamärgipõhise lähenemisega. 

ERR koondab endas 14 kaubamärki, mis nüüdsest on jaotatud brändijuhtide portfellidesse. Brändijuhid 
vastutavad brändi hea käekäigu ja elujõulisuse eest, koordineerides kõiki turundustegevusi. Selle 
muutuse elluviimine tähendas täiesti uute, tugeva turunduskogemusega inimeste palkamist, kes on 
võimelised initsieerima ja täide viima kampaaniaid, sündmusi ja muid turundusaktsioone kõrgel 
professionaalsel tasemel. Brändijuhid on võimelised kasutama moodsaid sotsiaalmeedia võimalusi nagu 
Fb Business Manageri ja jooksvaks analüüsiks Google Analyticsit. 
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Uus brändijuhtide süsteem tähendab, et iga Rahvusringhäälingu kaubamärgi eest vastutab üks kindel 
brändihaldur. See muudatus võimaldab meil palju tõhusamalt tegeleda erinevate sihtrühmadega, olla 
paremas kontaktis kodanikega ja parandada meie meediateenuseid. 

Organisatsiooni eripärast tingituna on meil piisavalt eetriaega ja eksponeerimispindu, mida 
promotegevuseks kasutada. Eelarvelised võimalused teenuste ja reklaami ostmiseks väljastpoolt 
organisatsiooni on aga minimaalsed, seetõttu on eriti oluline professionaalsete inimeste olemasolu ja 
eesmärgipärane töö. 

Brändijuhid töötavad väga tihedas kontaktis programmijuhtidega, kellega koostavad iga programmi 
positsioneeringu ja strateegilise plaani kaheks aastaks. 

Meediaorganisatsioonid peavad järjest enam turundusega tegelema, sest konkurents meediatarbija 
tähelepanu pärast on suur ja jätkuvalt kasvav. ERR-il on kohustus ja vajadus säilitada mõjukat positsiooni 
ühiskonnas. 

Suur osa ERR-i turundustegevusest on seotud kommunikatsiooniga. Turundus meediaorganisatsioonis 
on eripärane, sest kui tavapärane klassikaline turundustegevus käib kampaaniate kaupa, siis tele- ja 
raadioprogrammid lähevad eetrisse iga päev hommikust õhtuni ja uue sisuga. Seepärast vajab 
igapäevane tegevus lisaks suurematele eriprojektidele/kampaaniatele jooksvalt toetavat turundus- ja 
kommunikatsioonitegevust programmide sisu tutvustamisel. Ringhäälingu kanalitest on suurem fookus 
televisioonil, mis on tihedamas konkurentsiolukorras. Lühidalt on fookused kanalite kaupa: ETV uueneva 
saatevõrgu tutvustamine ja laiahaardeliste kaasavate eriprojektide planeerimine ja toetamine, et ETV 
oleks suurem, vaadatuim, hinnatuim ja mõjukaim telekanal Eestis; ETV2 puhul laste-ja noortevööndi 
jõulisem turundamine koostöös Lastejaamaga ning teemakuude jm projektidega ETV2 tuntuse ja 
nähtavuse suurendamine; ETV+ puhul on kõige olulisem auditooriumi kasvatamine, ennekõike kanalil 
veedetud aja (share’i) kasvatamine. Raadiokanalite puhul on oluline häid positsioone hoida. 
Veebiväljundid vajavad järjest suuremas mahus turundustegevust, muuhulgas ka omasaadete reklaamiks 
kasutatavate visuaalsete lahenduste loomist. Suuremat tähelepanu pöörame muukeelse auditooriumi 
kaasamisele läbi news.err.ee ja rus.err.ee portaalide aktiivsema turundamise. 

Jätkata tuleb kõikide kanalite sisu turundamist ja ristviitamist ERR-i sees ehk teistes kanalites, näiteks 
raadio- ja telesaadete esile tõstmine err.ee lehel ja selle alamportaalides, raadiokanalite klippide 
edastamist televisioonis ja vastupidi. 2019. aastasse on planeeritud ka rohkem kõiki ERR-i kanaleid 
hõlmavaid kampaaniaid, eriprojekte, teemanädalaid/kuid. 2019 on ka laulupeo ja eesti keele aasta. 

Kõik need vajavad hoolikat turundus- ja kommunikatsioonialast läbimõtlemist, et need oleksid 
organisatsiooni ühendavad ja meediatarbijale arusaadavalt ja hoomatavalt esitletud. 

Suuremat tähelepanu pöörame mõtestatud tegevustele üha populaarsemaks muutuvas sotsiaalmeedias. 
Strateegiliselt oluliste sihtrühmadeni jõudmiseks on vaja toimetada nii YouTube's, Instagramis, kui ka 
Facebook'is ja Twitteris. YouTube on Eesti teine lemmikbränd, seega ei saa me lubada selle mõjuvõimsa 
platvormi eiramist. Küll aga saame kasutada seda nutikalt turunduslikel eesmärkidel ERR-i programmide 
heaks. 

Lisaks programmidele on turundusosakonna vastutusalas ERR-i korporatiivne kommunikatsioon, 
korporatiivne identiteet ja sellega seonduv. Kuvandiloomest lähtuvalt on oluline ühiskondliku vastutuse 
teema markeerimine ja kommunikeerimine väljapoole. Osakond vastutab ka sündmusturunduse - aasta 
muusik, Kuldmikrofon, Valdo Pandi konkurss, jms korraldamise eest. 

2019. aasta plaanides on kogu ERR-i müügitegevuse ülevaatamine ja analüüs, kuidas oleks võimalik 
omatulusid müügitegevusega suurendada. Üks võimalus on luua oma kaubamärkidega erinevaid 
tooteseeriaid à la Eesti Laulu pusad, t-särgid, Hommik Anuga kohv/kruus, vms. See projekt vajaks 
täiendavat ressurssi ühe uue töötaja palkamiseks, mida hetkel eelarves ette nähtud ei ole. 

6.2 Administratiiv- ja õigusosakond 

See on kogu ERR-i tegevust toetav struktuuriüksus. 

ERR-i üldmeil ja üldtelefon on esimesed kohad, kuhu pöördutakse kõikvõimalike küsimuste korral, alates 
auditooriumi tagasisidest kuni ametlike päringute ja välissuhtluseni. Osakond korraldab vastamist ERR-i 
üldtelefonile ja üldisele e-postile ning dokumendihaldust (dokumentide koostamine, registreerimine, 
saatmine ja vastamine, arhiveerimine). 
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Personalitöö on suunatud organisatsiooni sisse – ERR-i juhtidele ja töötajatele pakutakse tööõigusalast 
nõustamist, aidatakse vormistada dokumente. 

Juristid aitavad juhtidel kaitsta ERR-i huve lepingute koostamisel ja läbirääkimistel, kooskõlastavad 
selleks sõlmitavaid lepinguid ning koostavad lihtsama asjaajamise huvides tüüplepingute põhju. Samuti 
esindavad ERR-i kohtuvaidlustes ning analüüsivad ERR-i seisukohast kooskõlastusringile saadetud 
seadusandlikke initsiatiive. 

Osakonna ülesanne on tegeleda ka riigihangete korralduse ja kindlustustegevusega. 

6.3 Finantsteenistus 

Raamatupidamine kirjendab kõik ERR-i majandustehingud ja aitab kontrollida nende vastavust 
seadustele ning ERR-i sisereeglitele ja volitustele. Nõuetekohaselt peetakse arvet varade ja arvelduste 
üle ning koostatakse tähtajaks finantsaruanded, sh majandusaasta aruanne. Pidevat edasiarendust 
vajavad IT-lahendused, et need vastaksid nii seadusandluse kui asutuse sisestele muudatustele ja et 
andmeid saaks turvaliselt ja veatult liigutada eri andmerakenduste vahel. 

Enamik raamatupidamisarvestuse üldiseid põhimõtteid on seadusega reguleeritud, kuid tuleb valida, 
kuidas neid täita võimalikult ratsionaalselt. 

Eelarveüksuse töötajad (2,4 töökohta) aitavad juhatusel saada ülevaadet ERR-i kulude-tulude hetkeseisu, 
pikemaajaliste trendide ja ilmnevate probleemide kohta ehk saada infot ja analüüse juhtimisotsuste 
tegemiseks. Samuti valmistab osakond ette ning aitab tehniliselt vormistada eelarvedokumente, 
prognoose ja arengustsenaariume, samuti haldab eelarve ja selle täitmise andmebaasi. 

Eelarveosakonna töötajad nõustavad osakonnajuhte ja produtsente eelarvete koostamisel, tegelike 
kulude-tulude analüüsil ning muude finantsalaste küsimuste korral. 

6.4 Koolitus- ja töötervishoiukulud 

Koolituskulude eelarvest kaetakse sise- ja väliskoolituste kulud vastavalt juhatuse poolt kinnitatavale 
koolitusplaanile. Prioriteediks on ajakirjanikele jt loomingulistele töötajatele suunatud koolitusprojektid. 
Eelarves on planeeritud ka raha praktikantide juhendamiseks. 

Töötervishoiukulude hulka kuuluvad tasud töötajate regulaarse tervisekontrolli läbiviimise eest, 
prillikompensatsioonid, aga ka sporditoetused. 

6.5 EBU koostöö 

ERR on Euroopa avalik-õiguslikke ringhäälinguorganisatsioone ühendava liidu EBU (European 
Broadcasting Union) liige. Olulisemad koostöövaldkonnad on uudistevahetus, muusikasündmuste 
vahendamine, spordiõiguste ühine hankimine ja Eurovisiooni lauluvõistluse korraldamine. Samas on 
hindamatuks võrreldava kogemuse allikaks EBU professionaalsed koostöökogud, kus oma ala 
spetsialistid vahetavad kogemusi ja püüavad luua parima tegutsemisviisi standardeid (best practice). EBU 
liikmelisusega kaasneb ERR-ile kohustus maksta iga-aastast liikmemaksu. 

6.6 Üldkulud & reserv 

Üldkulude üksuses kajastatakse organisatsiooniülesed kulud, mille üle ei ole otsest kontrolli ühelgi 
osakonnal: toetused lapse sünni puhul ja matusetoetused, tööjuubelite preemiad, ametiühingujuhtide 
lisatasud, e-arvekeskuse ja sertifitseerimiskeskuse kasutustasud, liikmemaksud (Ringhäälingumuuseum, 
Eesti Ajalehtede Liit), panga-, juriidilised- ja audiitorteenused, finantskulud, reisikindlustus ning joogivee 
automaatide kulu, samuti üleorganisatsioonilise iseloomuga preemiate maksmine: aastapreemiad 
parimatele töötajatele ning projektidele detsembris, kolleegipreemiad mais ning Valdo Pandi preemia ja 
Raadioteatri näitlejapreemia. 

Reservi arvel kaetakse vajadusel erakorralise iseloomuga kulusid, mida polnud osakondade eelarvete 
koostamisel võimalik ette näha. 
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Lisa 7. Juhtimis- ja kontrolliüksused 

7.1 Nõukogu 

Nõukogu funktsioonid on sätestatud rahvusringhäälingu seadusega (ERHS). Nõukogusse kuulub üks 
esindaja igast Riigikogu fraktsioonist ning neli asjatundjat Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna 
tunnustatud asjatundjate hulgast. Nõukogu liikmete tasude suurus on määratud seadusega. Nõukogu 
juurde on moodustatud nõuandva organina auditikomitee. 

7.2 Juhatus 

Juhatuse ülesanded on määratud seadusega, praegu on ERR-i juhatuses neli liiget (ERHS näeb ette 5 
juhatuse liiget). Juhatuse liikmete tasu ja omavaheline tööjaotus on määratud nõukogu poolt sõlmitud 
käsunduslepingutega. Juhatuse liikmete vastutusvaldkonnad on täpsustatud juhatuse enda otsustega. 

7.3 Siseaudiitor, nõunikud ja nõukoda 

Siseaudiitori ülesanne on anda juhatusele ja nõukogule kindlustunne, et ERR-i tegevusega seotud riskid 
on teadvustatud ja neid juhitakse; ressursse kasutatakse eesmärgipäraselt, tõhusalt ja säästlikult; ERR-i 
tegevus vastab õigusaktidele. 

Lisaks peab siseaudiitor andma nõukogule kindlustunde, et juhatuse tegevus on usaldusväärne ja 
õiguspärane. Samuti peab siseaudiitor andma kiiret ja asjakohast teavet avastatud pettuste, väärtegude 
või rikkumiste kohta. 

Selleks tegeleb siseaudiitor sõltumatu riskide kaardistamise ja hindamisega, viib vastavalt tööplaanile 
ning juhatuse, auditikomitee ja nõukogu jooksvatele soovidele läbi auditeid ja kontrollitoiminguid, annab 
soovitusi ning jälgib soovituste elluviimist. 

Ajakirjanduseetika nõuniku institutsiooni eesmärk on tagada ERR-ile vajalik 
eneserefleksioonimehhanism. 

Ajakirjanduseetika nõuniku tegevus on suunatud sellele, et ERR järgiks head ajakirjandustava ja oleks 
avatud oma ajakirjanduslike valikute suhtes. Suurem osa ajakirjanduseetika nõuniku tööst on suunatud 
auditooriumile: kuulajate-vaatajate kaebustele ja küsimustele vastamisele, laekunud tagasisidest ja 
vastulausetest ülevaadete tegemisele ERR-i kodulehel ja „Meediatunni” saates Vikerraadios. 

Organisatsiooni sees jälgib ajakirjanduseetika nõunik hea ajakirjandustava järgimist, tehes jooksvalt 
tähelepanekuid ja andes individuaalset nõu. Erilist tähelepanu pöörab ta tasakaalustatusele ja 
erapooletusele ühiskondlik-poliitilise sisuga ajakirjanduslikes materjalides. Ajakirjanduseetika nõunik 
esitab regulaarselt juhatusele ja nõukogule ülevaateid auditooriumi tagasisidest ja oma 
tähelepanekutest. 

Ajakirjanduseetika nõuniku auditooriumile suunatud ja sisemised tegevused peavad aitama tõsta ERR-i 
avatust, usaldusväärsust ja ajakirjanduslikku professionaalsust. 

Ühiskondlik nõukoda on nõukogu poolt viieks aastaks nimetatav kogu ühiskonna eri valdkondade 
ekspertidest ja arvamusliidritest. Nõukoda koguneb juhatuse kutsel 1-2 korda aastas, eelkõige selleks, et 
kujundada laiapõhjaline seisukoht strateegiliste arenguvalikute (arengukava) või ka mõne ad hoc 
küsimuse (näiteks valimiste kajastamise kord) kohta. 

 
 

Lisa 8. Investeeringud 2019. aastal 

2019. aasta investeeringute plaani prioriteedid on elukaare lõppu jõudnud tehnoloogia uuendamine ja 
infoturbe standardile üleminekuga seotud investeeringud. 300 tuhat eurot maksame tagasi Raadimaja 
renoveerimise käigus võetud laenu. 

Väljastusosakonna 2019. aasta investeeringute abil on kavas minna üle teletootmise IP-põhisele 
signaaliedastusele, samuti on kavas investeerida osakonna töövoogude kaasajastamiseks vajalikku 
riistvarasse ning ülekannete kvaliteedi ja funktsionaalsuse parandamisse. 

Arendusosakonna investeeringud keskenduvad vananenud tehnoloogia väljavahetamisele ning uute 
teenuste loomisele, millest suurimad on AVIDi meediahalduslahenduse kaasaegse versiooni 
kasutuselevõtt ning arhiveeritud failide säilitamisega seotud riistvara ja teenuste uuendus, sh failide 

https://www.riigiteataja.ee/akt/ERHS
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kasutuskihi teenuse loomine. Tarkvaraarenduse fookuses on platvormi kaasajastamine, vananenud 
tarkvara asendamine ning praegusest arhiivist kasutajasõbralikuma järelvaatamisteenuse loomine. 

IT- osakond investeerib vananenud serverite uuendamisse ning kaasaegsetesse infoturbe lahendustesse, 
sh uuendab tulemüüride riistvara telemajas ning kaasajastab litsentsid uudiste- ning raadiomajas. Samuti 
jätkub koostöö Kultuuriministeeriumi ja RMITIga, mille raames jätkub töökoha arvutite ja 
tarkvaralitsentside uuendamine mahus 150-200 arvutit. 

Tootmisteenistuse 2019. aasta investeeringute prioriteedid on amortiseerunud stuudiokaamerate 
osaline väljavahetamine, videosalvestusteenuse uuendamine ja Narva Vaba Lava stuudio käivitamine. 

Uudiste investeeringute raames uuendame 2019. aastal osa võttekaameratest ja statiividest. 

Kinnisvaraosakonna investeeringute suurem osa kulub vältimatutele ja hädapärastele remonditöödele 
telemajas, ses suhtes on tubliks abiks ka sihtotstarbelised eraldised kultuurivaldkonna 
organisatsioonidele mõeldud nn remondifondist 219 tuhande euro ulatuses. 

Kuna vahendeid investeeringuteks tootmisvahenditesse ulatuses, mis võimaldaks vananemisest tingitud 
probleeme ennetada, napib, on investeeringuvahendites jäetud reserv nendeks puhkudeks, kui mõni 
tootmisseade või -ahel aasta jooksul lihtsalt nii ära laguneb, et selle taastamine pole võimalik või mõistlik. 


