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G10 Tekijänpalkkiot 

Taiteellisten teosten julkaisu on monitahoinen asiakokonaisuus, 

jossa kohtaavat kustantajan, edunvalvontajärjestön, 

jäsenjärjestöjen, oikeuksien haltijoiden, myyntikanavien ja 

yhteiskunnan edut. G10-tekijänpalkkiojärjestelmä on älykäs ja 

käyttäjäläheinen kokonaisjärjestelmä, jolla automatisoidaan ja 

systematisoidaan julkaisutoimintaan ja tekijänoikeuksiin liittyvät 

tehtävät käyttötapahtumista kirjanpitoon.  

 

Järjestelmän toiminta perustuu osapuolen, tuotteen, sopimuksen ja 

käyttötapahtuman käsitteisiin. Käyttötapahtumien ja sopimuksien perusteella 

suoritetaan asianmukaiset maksatukset. Tavoitteena on toteuttaa taiteellisten 

tuotteiden käyttöön perustuvat jako-osuudet osapuolille. Lisäominaisuuksina 

tekijänpalkkiojärjestelmään voi liittää mm. lainakäsittelyn, kirjanpitoliittymät ja 

varastokirjanpidon. 

OSAPUOLET 

Osapuolia voivat olla yksityishenkilöt, yritykset, perikunnat, yhdistykset ja 

säätiöt. Järjestelmään tallennetaan kaikki osapuolen tiedot, jotka vaikuttavat 

palkkiolaskentaan ja tilittämiseen. 

TUOTTEET 

Sopimusten kohteena olevat tuotteet voidaan lukea ulkoisista tiedostoista tai 

perustaa käsin tuoterekisteriin. Tuotteen tyyppi voi olla kirja, pokkari, sähkökirja, 

äänite tai muu julkaistu teos ja se sisältää kaikki tärkeät luokitukset ja 

avaintiedot. Tyypillisiä tuotetietoja ovat nimike, ISBN-numero, tallennusmuoto, 

tekijä, kieli, painosnumero, asu jne. 

SOPIMUKSET 

Sopimuksilla kuvataan tuotteeseen liittyvien osapuolien keskinäiset jakosuhteet. 

Laskenta voi perustua ajan, määrien tai summien mukaan porrastettuihin 
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prosentteihin, kiinteään palkkioon, kertakorvaukseen tai jakoeriin. Jakoerä on 

kokonaisrahasumma, joka jaetaan osapuolille käyttötapahtumien pisteytyksen 

perusteella. 

KÄYTTÖTAPAHTUMAT 

Teosten käyttötapahtumat voidaan käsin syöttämisen lisäksi ladata ulkoisesta 

järjestelmästä tai tiedostosta. Tapahtumat voivat olla myynti- ja varastorivejä tai 

käyttöön liittyviä tapahtumia. 

PALKKIOLASKENTA 

Palkkiolaskenta tuottaa osapuolikohtaiset jako-osuudet järjestelmään luotujen 

matemaattisten parametrien avulla. Perustana ovat sopimukset ja 

tapahtumahistoria. 

MAKSATUS 

Laskenta tuottaa tapahtumiin perustuvat osapuolikohtaiset maksurivit, joista 

muodostetaan maksumääräykset edun saajille. Maksuaineisto välitetään 

pankkijärjestelmiin. 

RAPORTIT 

Dynaamisella raporttisovelluksella voidaan tuottaa tarvittavat raportit ja kyselyt. 

 


