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Ühe eesti mehe tunded suhtest õiguste 

omanikega 

Mida tahan jagada: 

 

- idee väärtus ja väärtusahel 

- kolm tunnet ja emotsiooni 

- kutse “tantsule”, kehtib neljale 
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Tegeleme Elionis igapäevaselt 

innovatsiooni loomisega 

Frost & Sullivan: 1st in European IPTV market 2007 with the highest 

penetration rate, fastest growth and successful launch (November 2007) 

EAS: Ettevõtluse auhind – Aasta innovaator IPTV videolaenutuse eest (2007) 

Telecommunications Management: 3rd in the world with IPTV penetration after 

Hong Kong and Iceland (May 2008) 

Fierce IPTV: Watch-list 2009 ”…it has gained 30 percent market share in less 

than four years. Not enough to make anyone forget Skype, but Elion is 

working on it“; Among ten of the most cutting-edge TV providers in the 

world, who have excelled in its recent history in terms of performance or 

future potential (Nov 2009) 

TeliaSonera: Best practice award for improving the IPTV service and creating 

proactive customer care processes (February 2010) 
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Idee ei ole väärt sentigi 
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Idee ei ole väärt sentigi, teostuseta  
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Idee ei ole väärt sentigi teostuse ja turustuseta. Ja see 
kõik kokku peab vastama tarbija ootustele! 
 

Slaid 6 

müüdud 0 seadet müüdud 315’000’000 seadet 
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Idee ei ole väärt sentigi ilma tervikahelata! 
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Esimene tunne: olen hämmelduses 
 
Kas me tegutseme ühes ja samas 
majanduskeskonnas? 
 
Mis on õiguste omanike eesmärk? Kas 
nad tajuvad oma tegevus(e)t(us)e 
tegelikku ja pikaajalist mõju? 
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2. Tarbijal on ootus ja õigus tarbida sisu 

talle sobival ajal, talle sobivas seadmes, 

talle sobivas kohas 
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Teine tunne: olen abitu 
 
Kui mitu korda pean tarbijana ühe ja sama 
teose kasutamise eest maksma? 
 
“Ärge tühja kasseti tasust küll õiglust ja 
loogikat otsige” 
 
Kes minu õiguste eest seisab? Miks on 
seadusandja erapoolik? 
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3. Tarbimine on liikumas mujale, teenused 

globaliseeruvad. Kus on meie (loe: Eesti 

sisuteenuste pakkuja) raha? 
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Kolmas tunne: dilemma  
 
Kuhu peaks telekom oma teenuste 
arendustega panustama? Kas ainult toru? 
Mis on ärimudel – kust tuleb raha? 
  
Kellega olla ühes paadis ja mitme mehe 
paat see on? 
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Vältimatu tunne: kõik inimesed on ilusad 
ja head! 
 
Teeme silmad lahti, räägime ja kuulame. 
Käime läbi tervikahela ja vaatame päris 
numbritele otsa. 
 
Kujundame ühise 2-3 aasta visiooni 
teenuste pakkumise tulevikust. Loome 
väärtust koos, kasvame koos, võitleme 
koos. 
  
Kõigil hakkab parem, ja siis võib silmad 
rahulolust kinni panna  



Ühe mehe tunded 

suhtes õiguste omanikega 

Aitäh!  



Digimuusika turg Eestis 

Indrek Loo 
Music Online  
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Digimuusika tarbimine  
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Digimuusika meil ja mujal  

Slaid 17 

5,15 

2,05 2,3 

1,45 

0,04 
0

1

2

3

4

5

6

€/ inimene 



18 

Millest tuleb teose väärtus? 

Helilooja ja sõnade autor  

                Teos (Noodid) 

  

Fonogrammitootja, produtsent, kirjastaja jne. 

                 Salvestis, plaat jne. 
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§ 26. Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise 

kasutamine isiklikeks vajadusteks 

(1) Autori nõusolekuta on lubatud reprodutseerida 

audiovisuaalset teost või teose helisalvestist kasutaja 

enda isiklikeks vajadusteks (teaduslikuks uurimistööks, 

õppetööks jms). Autoril, aga samuti teose esitajal ja 

fonogrammitootjal on õigus saada õiglast tasu teose 

või fonogrammi sellise kasutamise eest (§ 27). 

(1) Käesoleva seaduse §-s 26 nimetatud tasu maksavad 

salvestusseadmete ja salvestuskandjate tootja, 

importija, müüja, isik, kes toob salvestusseadmeid ja -

kandjaid Euroopa Ühenduse tolliterritooriumilt EÜ 

Nõukogu määruse 2913/92/EMÜ ühenduse 

tolliseadustiku kehtestamine (EÜT L 302, 19.10.1992, 

lk 1–50) mõistes Eestisse. 
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Millest tuleb teose väärtus? 

Helilooja ja sõnade autor  

                Teos (Noodid) 

  

Fonogrammitootja, produtsent, kirjastaja jne. 

                 Salvestis, plaat jne. 

Slaid 21 



22 

Slaid 22 

Tänan  Teid! 


