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Äänikirjat jatkavat vahvaa kasvua
Vuonna 2020 sähköisten julkaisujen osuus on 33 % yleisen 
kirjallisuuden euromääräisestä myynnistä, 20 % oppi-
materiaalimyynnistä ja 28 % kokonaismyynnistä. Yleisen 
kirjallisuuden kappalemääräisessä myynnissä sähköisten 
kirjojen myynti ylitti painettujen kirjojen myynnin.

Yleisen kirjallisuuden myynti, painetut kirjat ja sähköiset 
julkaisut yhteensä, kasvoi 6,6 %, oppimateriaalin myynti 
laski 3,8 prosenttia ja kokonaismyynti kasvoi 2,2 %.

Luettavien kirjojen (painetut kirjat ja sähkökirjat) 
kappalemääräinen myynti laski edellisvuodesta vajaan 
prosentin, äänikirjojen myynti kasvoi 136 %.

Äänikirjojen osuus yleisen kirjallisuuden euromääräisestä 
kokonaismyynnistä oli 18 %, kun se vuonna 2019 oli 10 %. 
Kappalemääräisestä myynnistä äänikirjojen osuus kasvoi 
44 %:iin (26 % vuonna 2019).

Lukuaikapalvelun osuus äänikirjojen myynnistä laski 
edellisvuoden 87 %:sta 81 %:iin. Sähkökirjoissa yleisen 
kirjallisuuden myynnistä lukuaikapalvelun osuus oli 40 % 
vuonna 2019 ja 45% vuonna 2020.

Sähköisten julkaisujen myyntiä hallinneiden ammatillisten 
digikirjastojen myynti laski edellisvuodesta ensimmäisen 
kerran tilastointihistorian aikana. Vuonna 2020 niiden osuus 
sähköisten julkaisujen myynnistä oli 35 %, kun se vuonna 
2019 oli 48 % ja vuonna 2017 vielä 60 %.

Painettujen kirjojen myynti päätyi miinukselle
Yleisen kirjallisuuden euromääräisen kokonaismyynnin 
kasvun tuottamaa hyvää oloa saattaa vähän himmentää 
painettujen kirjojen myynnin 3,2 % lasku. 

Vielä neljännesvuositilastossa Q1-Q4/2020 myynti oli kaksi 
prosenttia edellistä vuotta suurempi. Kappalemääräinen 
myynti oli neljännesvuositilastossa 3,9 % edellisvuotta 
suurempi, lopullisessa tilastossa 2,5 % pienempi. Loka-
joulukuussa painettujen kirjojen myynti sujui tasaisen 
huonosti, tai neljännesvuositilasto, jossa kaikki kustantajat 
eivät ole mukana, oli tavallista vinompi.

Oppimateriaalin myynti laski 
Oppimateriaalin osuus kustantajien kokonaismyynnistä 
laski edellisen vuoden 43 %:sta 40 prosenttiin. Painettujen 
oppikirjojen myynti laski kymmenen prosenttia, sähköisen 
oppimateriaalin myynti kasvoi 30 % ja kokonaismyynti laski 
vajaat neljä prosenttia. Sähköisen oppimateriaalin osuus 
myynnistä nousi edellisvuoden 15 %:sta 20 prosenttiin. 
Osa painettujen oppikirjojen myynnin laskusta lienee 
kierrätyksen tulosta.

Painettujen kirjojen jakelutiet ennallaan 
Painettujen kirjojen jakelussa ei ole vuosina 2019 ja 2020 
tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tukkuliikkeiden 
(logistiikkayhtiöiden) osuus vahvistui vuosina 2017 ja 2018 
yritysjärjestelyjen myötä. 
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