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Sähköiset kirjat voittavat alaa  
Vuoden 2008 jälkeen sähköisten julkaisujen myynti on kasvanut joka vuosi. Verrattaessa vuotta 2018 vuo-
teen 2017: 

• Myynti kasvoi 19 prosenttia. 

• Osuus kokonaismyynnistä kasvoi 13,5 prosentista 16 prosenttiin.   

• Osuus yleisen kirjallisuuden myynnistä kasvoi 17 prosentista 19 prosenttiin. 

• Osuus oppimateriaalin kokonaismyynnistä nousi 9 prosentista 12 prosenttiin. 
 
Äänikirjojen nousu vuonna 2018  

• Äänikirjojen myynti oli kokonaan yleistä kirjallisuutta. 

• Kappalemääräinen myynti kasvoi 369 prosenttia ja euromääräinen myynti 146 prosenttia.  

• Aikaperusteisesti hinnoiteltujen osuus euromääräisestä äänikirjojen myynnistä nousi 60 prosentista 
80 prosenttiin, osuus kappalemääräisestä myynnistä oli molempina vuosina 57 prosenttia.    

 
Oppimateriaali 

• Oppimateriaalin osuus kustantajien kokonaismyynnistä oli 35 prosenttia vuonna 2014, 39 prosent-
tia vuonna 2017 ja 41 prosenttia vuonna 2018. 

• Oppimateriaalin osuus sähköisten julkaisujen myynnistä oli 21 prosenttia vuonna 2014, 27,5 pro-
senttia vuonna 2017 ja 31 prosenttia vuonna 2018. 

 
Painetut kirjat 2017 ja 2018 

• Painetun yleisen kirjallisuuden myynninkasvu vuonna 2017 jäi poikkeukseksi pitkässä aikasarjassa. 
Vuonna 2018 valopilkku oli nuortenkirjojen myynnin 31 prosentin kasvu, jolle ei löydy yksiselitteistä 
syytä, ei edes bestseller-listalta. 

• Vuosina 2016 ja 2017 oppikirjamyynnin kasvu veti painettujen kirjojen kokonaismyynninkin kas-
vuun, ei enää vuonna 2018.  

• Kappalemääräinen pokkarimyynti laski 47 prosenttia, 1,7 miljoonasta 0,9 miljoonaan kappaleeseen. 
Ilmeinen syy on aikaperusteisesti hinnoiteltujen äänikirjojen myynnin kasvu. 

 
Painettujen kirjojen jakelutiet 2017 ja 2018 

• Kustantajien kokonaismyynti kirjakaupoille aleni 13 prosenttia (yleinen kirjallisuus 16,5 %), myynti 
muille vähittäiskaupoille kasvoi 7 prosenttia (yleinen kirjallisuus 2,6 %) ja myynti tukkuliikkeille kas-
voi 8,7 prosenttia (yleinen kirjallisuus 29,7 %). Muutoksiin vaikuttivat vahvimmin tilastollisesti mer-
kitsevät siirrot kirjakaupparyhmästä tukkuliikeryhmään.  

• Kustantajien suoramyynnin osuus molempina vuosina oli 25 prosenttia yleisen kirjallisuuden myyn-
nistä ja 15 prosenttia kokonaismyynnistä. Myynti tukkuliikkeille oli merkittävä osa oppikirjamyyntiä.   

 
SKY:n tilastot tutkittavissa: https://kustantajat.fi/tilastot  

Kokonaismyynti kirjallisuuspääluokittain

2014 2015 2016 2017 2018

milj. € milj. € % milj. € % milj. € % milj. € %

Kokonaismyynti 244,9 232,0 -5,3 239,5 3,2 256,6 7,2 257,9 0,5

Yleinen kirjallisuus 158,6 151,2 -4,7 146,7 -3,0 151,5 3,2 148,3 -2,1

Oppimateriaalit 85,6 80,8 -5,6 92,8 14,9 105,2 13,4 109,6 4,3
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