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Yleinen kirjallisuus 
 

 
2016Q1-Q4 2017Q1-Q4 2018Q1-Q4 2019Q1-Q4 2020Q1-Q4 

1000 € 1000 € % 1000 € % 1000 € % 1000 € % 

Yhteensä 98 420 96 152 -2,3 121 471 * 115 022 -5,3 129 217 +12,3 

Painetut kirjat 95 916 92 167 -3,9 95 152 +3,2 80 956 -14,9 82 597 +2,0 

Sähköiset julkaisut 2 504 3 985 +59,1 26 319 * 34 066 +29,4 46 619 +36,8 

Sähköisten julkaisujen myynnissä ja kokonaismyynnissä vuodet 2016 ja 2017 ovat vertailukelpoisia keskenään, mutta 
eivät myöhempien vuosien kanssa. Vuodet 2018–2020 ovat vertailukelpoisia keskenään, mutta eivät aiempien vuosien 
kanssa.  

 
Painetut kirjat  
Kokonaismyynti kasvoi poikkeuksellisen heikon edellisvuoden jälkeen. Kaunokirjallisuus (+ 10,5 %) sekä las-
ten- ja nuortenkirjat (+ 7,7 %) menivät hyvin kaupaksi, mutta tietokirjamyynti (- 5,5 %) jäi edellistä vuotta 
heikommaksi. Sarjakuvien osuus on enää 1,5 prosenttia myynnistä ja hiipuu edelleen. 
 
Pokkarien euromääräinen myynti kasvoi 24 prosenttia, vaikka kappalemääräinen myynti pysyi ennallaan. 
Myydyn pokkarin keskihinta nousi 3,60 eurosta 4,45 euroon.  
 
Sähköiset kirjat  
Äänikirjojen myynti kasvoi 103 % ja osuus sähköisten kirjojen myynnistä nousi 33 %:sta 49 %:iin. Kappale-
määräinen myynti kasvoi huomattavasti enemmän kuin euromääräinen. Myydyn kirjan keskihinta aleni.   
 
Sähkökirjojen myynti kasvoi 83,5 % ja osuus sähköisten kirjojen myynnistä 10 %:sta 11 %:iin. Euromääräi-
nen myynti kasvoi enemmän kuin kappalemääräinen myynti. Myydyn kirjan keskihinta nousi. Ammatillisten 
digikirjastojen myynti aleni 6,7 % ja osuus sähköisten kirjojen myynnistä aleni 57 %:sta 40 %:iin. 
 
Lukuaikapalvelujen osuus äänikirjamyynnistä oli 88 %, sähkökirjojen myynnistä 52 %, kuten edellisenäkin 
vuonna. 
 
Myynnin rakenne muuttuu 
Luettavien kirjojen (painetut ja sähkökirjat) osuus ilman ammatillisia digikirjastoja lasketusta euromääräi-
sestä myynnistä aleni 88 prosentista 79 prosenttiin. Kappalemääräisesti sähköiset kirjat ylittivät painettujen 
kirjojen myynnin (55 % / 45 %) ja äänikirjojen myynti ylitti luettavien kirjojen myynnin (52 % / 48 %). 

 
SKY:n tilastot tutkittavissa: kustantajat.fi/tilastot  

Oppimateriaalit 
(ei yo. taulukoissa) 
 
Sähköiset materiaalit kasvoivat 35 %. Niiden osuus markkinasta on nyt 21 %. Opetussuunnitelmasyklissä 
ollaan kuitenkin jälkipuoliskolla, jolloin kokonaismarkkina pienenee (-2 %). Erityisesti tämä näkyi lukio¬- 
kirjoissa maksuttoman toisen asteen aattona (- 11 %). 

https://kustantajat.fi/tilastot
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