Liite kirjailijan ja kustantajan väliset hyvät käytännöt dokumenttiin
Tämä taulukko antaa kustantajalle osviittaa siitä, mitä tietoja hyvään tilitykseen voi sisältyä. Kustantaja voi taulukon avulla muotoilla toimintaansa soveltuvan tilityslaskelman.
Kirjailijalle taulukko kertoo, mistä asioista hän voi pyytää kustantajaltaan selvitystä. Taulukko on ohjeellinen ja se on osa kustantajan ja kirjailijan välisiä hyviä käytäntöjä, joiden
tarkoituksena on edistää kirjailijan ja kustantajan välistä hyvää yhteistyötä.

Tilitys kirjailijan teosten hyödyntämisestä eri julkaisukanavissa
Kustantamo:
Kirjailija:
Aikaväli:
PAPERISET JULKAISUMUODOT

Teos

ISBN

Formaatti

Myyntitulo €

Tekijänpalkkio %

Tekijänpalkkio €

Kuittaamaton
ennakko €

Myydyt kpl

Myyntitapa

Vapaakpl

Kappaleperusteinen hinnoittelu

Teos

ISBN

Formaatti

Myyntitulo €

Tekijänpalkkio %

Tekijänpalkkio €

Kuittaamaton
ennakko €

Myydyt kpl

Myyntitapa

Vapaakpl

Aikaperusteinen hinnoittelu

Teos

ISBN

Formaatti

Myyntitulo €

Tekijänpalkkio %

Tekijänpalkkio €

Kuittaamaton
ennakko €

Luku/kuuntelukerrat
kpl

Myyntitapa

Vapaakpl

Käyttäjämäärähinnoittelu

Teos

ISBN

Formaatti

Myyntitulo €

Tekijänpalkkio %

Tekijänpalkkio €

Kuittaamaton
ennakko €

Asiakasyhteisöt kpl

Myyntitapa

Vapaakpl

Tekijänpalkkio €

Vähennetään
kuittaamaton
ennakko €

Valmistetut Varastossa Makuloidut
kpl
kpl
kpl

SÄHKÖISET JULKAISUMUODOT (SÄHKÖ JA ÄÄNI)

YHTEENSÄ:

Myyntitulo €

Aikaperusteinen hinnoittelu on Spotify-tyyppinen
Kappaleperusteinen
Käyttäjämäärä-hinnoittelu tarkoittaa Asiakasyhteisöllä Myyntitapa voi olla Kuittaamaton ennakko on se osuus
Aikaperusteinen
hinnoittelu
on Spotify-tyyppinen
jakelutapa.
Kappaleperusteinen
hinnoittelu
Käyttäjämäärähinnoittelu
Myyntitapa
tarkoitetaan
esim. normaali, aleAsiakasyhteisöllä
kirjailijalle maksetusta tekijänpalkkion
jakelutapa.
Jälleenmyyjä
(esimerkiksi Storytel
ja BookBeat)
hinnoittelu
on yksittäisen
kirjastolle, yritykselle
tai muulle
käyttäjämääräennakosta, jota
myynninmukainen
Jälleenmyyjä
(esimerkiksi
Storytel
ja BookBeat) tarjoaa
lähinon yksittäisen
teoksen,
myös teoksen taitarkoittaa
kirjastolle,tai kirjailijalle
tarkoitetaan
käyttäjävoi olla esim.
tarjoaa
lähinnä kuluttajille
valikoimaansa
sisältyvien
teoksen,
myös määräaikaiseen
taholle
myytyä yksittäisen
hinnoittelulla
itselleen.
tekijänpalkkio
ei
ole
vielä
kattanut.
sähköisten
julkaisujen
lukutai
kuunteluoikeutta
aikaan
käyttöön
tarkoitetun,
myyntiä
lajitelman
kattavaa
ryhmälisenssiä.
nä kuluttajille valikoimaansa sisältyvien sähköisten julkaisujen
määräaikaiseen käyttöön
yritykselle tai muulle taholle
määrähinnoittelulla
normaali, ale tai
tilannutta yhteisöä
(esimerkiksi
kuukausimaksu) perustuvaa
vastaan. kuukausimaksu)
jälleenmyyjälle tai suoraan
luku- tai kuunteluoikeutta
aikaanmaksua
(esimerkiksi
tarkoitetun, myyntiä
myytyä
yksittäisen teoksen
tilannutta yhteisöä
kirjailijalle itselleen.
kuten yhtä
Kustantaja voi tarjota valikoimaansa samalla tavoin suoraan
perustuvaa maksua vastaan. Kustantaja voi tarjota loppuasiakkaalle.
valikoijälleenmyyjälle tai suoraan
tai lajitelman
kattavaa
kuten
yhtä
kirjastoa.
kirjastoa.
loppukäyttäjälle.

maansa samalla tavoin suoraan loppukäyttäjälle.

loppuasiakkaalle.

ryhmälisenssiä.

Maksetaan €

Kuittaamaton ennakko
on se osuus kirjailijalle
maksetusta tekijänpalkkion
ennakosta, jota myynninmukainen tekijänpalkkio ei
ole vielä kattanut.

Lisätietoja

