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Neljännesvuositilasto Q4/2022 

Kokonaismyynnin muutos valui lähes nollaan  
Alkuvuosi näytti yleisen kirjallisuuden myynnille noin 5 % kasvua, mutta viimeisen kvartaalin päätteeksi markkina päätyi 
lopulta vain 0,2 % plussalle.  

Kirjallisuuslajeista vain kaunokirjallisuuden myynti kasvoi, painetussa kirjallisuudessa ei sekään. Äänikirjamyynti nosti 
kaunokirjallisuuden tietokirjallisuuden ohi kokonaismyynnissä.  

Kappalemäärissä mitattuna digitaalisia kirjoja myydään kaksi ja puoli kertaa niin paljon kuin painettuja. Euroissa 
digitaalinen markkina on nyt 46 % kokonaisuudesta. Jos tarkastellaan vain painetun suhdetta sähkö- ja äänikirjamarkkinaan 
(ilman ammatillisia digikirjastoja), digitaalisen myynnin osuus on 37 %. 

Painetut kirjat selvässä laskussa 
Muutaman tasaisemman vuoden jälkeen painettujen kirjojen myynti lähti uudestaan laskuun. Viime vuodesta jäätiin 7 %, 
5,8 miljoonaa euroa. Kappalemäärissä laskettuna painettujen kirjojen myynti laski noin 500 000 kappaletta. 

Painettujen kirjojen myynti kaikille jälleenmyyjille väheni; eniten laski myynti kirjakaupoille (-12,4%). Kustantajien 
suoramyynti kasvoi hieman; varsinkin kaunokirjallisuutta myytiin suoraan kuluttajille 10 % enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Kirjakauppamyynti kattaa nyt 45 % painetun kirjan myynnistä (47 % vuonna 2021), suoramyynti 12 % (11 %).  

Painettujen tietokirjojen suosio jatkaa laskuaan. Niiden myynti laski -12 %, mutta tietokirjallisuus on silti painetun kirjan 
lajityypeistä myydyin, 40 % kaikesta painetusta kirjallisuudesta. 

Äänikirja ja digikirjastot vuoden voittajia 
Äänikirjojen nousu jatkuu edelleen, joskin kasvuvauhti hiipuu. Kasvua oli nyt 16 % ja 5,3 miljoonaa euroa, kun 
edellisvuoden vastaavat luvut olivat 48 % ja 10,8 M€. Sähkökirjojen suosio sen sijaan ei ole lähtenyt nousuun, vaan 
sähkökirjojen myynti päätyi -6 % tulokseen edellisvuoteen verrattuna. Ääni- ja sähkökirjojen myynnistä lukuaikapalvelut 
kattavat jo 92 % euroista ja 94 % kappaleista. 

Digikirjastojen myynti kasvoi miljoonalla eurolla ja noin 6 %:lla, tämän markkinan koko on nyt noin 20 M€.  

Summa summarum 
Viimeinen kvartaali osoittautui haasteelliseksi erityisesti kirjakauppamyynnin osalta. Joulumyynti nosti vielä painetun kirjan 
nipin napin digitaalisen edelle - jos kehitys jatkuu samansuuntaisena, vuoden 2023 aikana digimyynti ohittaa painetun 
kirjan ainakin kvartaalitilaston laskutavalla; vuositilastossa saadaan tarkempi kuva kehityksestä. 
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