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Viimeisin teos



Viimeisen teoksen julkaisuvuosi
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2022: 2020:



Viimeisen teoksen palkkioprosentit
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Kyseisen teoksen palkkioprosentit:

Painettu kirja: Äänikirja:

Sähkökirja: Taskukirja:



Viimeisen teoksen palkkioprosentit
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Kyseisen teoksen palkkioprosentit:

Keskiarvojen 
kehitys painettu kirja % äänikirja % sähkökirja % taskukirja % rikastetut 

sähkökirjat %

2022 22,2 % 18,1 % 22,8 % 12,9 % 14,2 %

2020 22,0 % 16,5 % 22,6 % 13,2 % -



Maksettiinko osa tekijänpalkkiosta ennakkona ja paljonko taattu ennakko oli 
yhteensä?
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Kysymykseen vastanneista (n=91) 21 % (n=19) kertoi, ettei 
saanut ennakkoa lainkaan.

Saadun ennakon määrä vaihteli 750- 20 000 euron välillä 
(keskiarvo n. 2 490 € / mediaani 2 000 €).



Neuvottelitko kustantajasi kanssa palkkiosta ja oliko sillä vaikutusta lopulliseen 
sopimukseen?
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Noin puolet vastaajista (52 %) kertoi neuvotelleensa palkkiosta kustantajan kanssa. 

Heistä noin puolet (49 %) koki neuvotteluilla olleen vaikutusta lopulliseen sopimukseen.



Tekijänpalkkiolaskelma
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Painettu kirja



Painetun teoksen myynti
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Palkkio per myyty painettu kirja:
2022: 3,31 €
2020: 3,17 €



Äänikirja



Äänikirjaversio
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Tyytyväisyys äänikirjaversiosta maksettuun palkkioon
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Äänikirjaversion myynti
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Palkkio per myyty äänikirja:
2022: 0,71 €
2020: 0,67 €



Äänikirjaversion myynti
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Montako kappaletta teostasi myytiin vuonna 2021 / 2019 äänikirjana seuraavissa jakelukanavissa?

Normaalimyynti: Luku- ja kuunteluaikapalvelu: Lisenssimyynti:



Äänikirjaversion myynti
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Paljonko tekijänpalkkiosi oli näissä eri kanavista?

Normaalimyynti: Luku- ja kuunteluaikapalvelu: Lisenssimyynti:



Sähkökirja



Sähkökirjamyynti
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Sähkökirjamyynti
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Palkkio per myyty sähkökirja:
2022: 1,16 €
2020: 1,49 €



Sähkökirjamyynti
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Montako kappaletta teostasi myytiin vuonna 2021 / 2019 sähkökirjana seuraavissa jakelukanavissa?

Normaalimyynti: Luku- ja kuunteluaikapalvelu: Lisenssimyynti:



Sähkökirjamyynti
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Paljonko tekijänpalkkiosi oli näissä eri kanavista?

Normaalimyynti: Luku- ja kuunteluaikapalvelu: Lisenssimyynti:



Taskukirja



Taskukirjamyynti
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Taskukirjamyynti
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Selkomukautettu teos



Selkokirjamyynti
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Kaikissa tapauksissa (3kpl) 
sovittiin teoksesta osuus 
myyntitulosta. Painetun kirjan 
osalta palkkioprosentiksi 2 
vastaajaa ilmoitti 20 % ja yksi 
vastaaja 30 %. Äänikirjan ja 
sähkökirjan osalta yksi vastaaja 
ilmoitti molemmille 
palkkioprosentiksi 18 %.



Yhteenveto



Yhteenveto

31

• Vastausmäärä yhdenmukainen aiemman syklin kanssa (n=96). Vastaajaprofiili säilynyt pitkälti 2020 kaltaisena (miesten ja 80-luvulla 
syntyneiden osuus noussut hienoisesti). 

• Viimeisimmän teoksen palkkioprosentit eläneet vahvimmin seuraavasti: painettu kirja 21-30%, vastaukset nousseet 10 
prosenttiyksikköä ja 11-20% vastaukset laskeneet 14 prosenttiyksikköä. Äänikirjoissa sama ilmiö; 21-30% vastaukset nousseet 13 
prosenttiyksikköä, 11-20% on laskenut 9 prosenttiyksikköä. Kehitys sekä äänikirjan, että painetun kirjan osalta täten saman suuntaista. 
Sähkökirjan ja taskukirjan osalta tuloksissa ei kahden desimaalin muutoksia.

• Viimeisimmän teoksen palkkioprosenttien kehitys maltillisen nousujohteista (painettu kirja, äänikirja, sähkökirja), paitsi taskukirjoissa, 
joissa kehitys puolestaan hienoisen laskevaa. Uutena mittauksena rikastettujen sähkökirjojen palkkioprosentti keskiarvo 14,2%. 
Porrastetuissa palkkioprosenteissa hyvin moninaisia käytäntöjä, ei selkeää standardia.

• Viidennes vastanneista kertoi, ettei saanut ennakkoa lainkaan. Ennakkoa saaneilla ennakon määrän keskiarvo 2490€. Noin puolet
vastaajista kertoi neuvotelleensa palkkiosta kustantajansa kanssa, näistä noin puolet koki tällä olleen vaikutusta sopimukseen.

• Kustantajalta saadun tekijänpalkkiolaskelman osalta ”kyllä”-vastaukset yleistyneet 8 prosenttiyksikköä aiemmasta (nyt 86%).

• Painettujen teosten myynti kehittynyt positiivisesti: vuonna 2020 3,17€ ja nyt 3,31€. Äänikirjaversion osalta 2020: 0,67€ ja nyt: 0,71€.

• Painetun teoksen osalta yli 5000 kappaleen vastaukset laskeneet selvästi (10 prosenttiyksikköä).

• Viime vuoden tilityslaskelmien osalta äänikirjaversion tekijänpalkkiot yleistyneet: 2020 41% ja nyt 69%. Sähkökirjamyynti 78% 87%.

• Tyytyväisyys äänikirjasta maksettuun palkkioon yhä hyvin matala; nyt 17%.
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