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Painetut ja sähköiset julkaisut 

 
 
 
Muutos 2016 > 2017, joitakin huomioita 
 
Painettujen kirjojen myynti 2017 on edellistä vuotta jäljessä (5,5 %), mutta hieman vähemmän kuin kesä-

kuun lopussa (6,6 %). Kaikki muut paitsi sarjakuvat ovat kesän ja alkusyksyn menneet hieman parempaan 

suuntaan. Kuitenkin vain kaunokirjallisuuden myynti on vuotta 2016 edellä.    

 

Kaunokirjallisuuden euromääräinen myynti on 3,7 prosenttia vuotta 2017 edellä, mutta kappalemääräinen 

myynti lähes kymmenen prosenttia jäljessä. Keskihinta on selvästi noussut ja ainakin osasyy siihen on pok-

karimyynnin lasku (euroina kuusi prosenttia ja kappaleina yli 15 prosenttia). 

 

Lasten- ja nuortenkirjoissa taas euromääräinen myynti on 5,1 prosenttia edellistä vuotta jäljessä, mutta 

kappalemääräinen myynti 2,5 prosenttia edellä. Edellisvuonna Harry Potter nosti keskihintaa.    
 

Sähköisten julkaisujen myynnissä on tapahtumassa selvä rakennemuutos. Sähkökirjojen myynti on 36 pro-

senttia edellisvuotta suurempi, mutta ladattavien tai striimattavien äänikirjojen myynti on yli kolminkertais-

tunut edellisvuodesta. Syyskuun 2016 lopussa sähkökirjojen kumulatiivinen myynti oli vielä kaksinkertainen 

äänikirjoihin verrattuna. Syyskuun 2017 lopussa äänikirjojen myynti on jo vähän sähkökirjamyyntiä suu-

rempi.  

 

CD-äänikirjojen myynti on laskenut edellisvuodesta kymmenen prosenttia ja osuus sähköisten julkaisujen 

myynnistä on laskenut 21 prosentista alle kahdekseen prosenttiin.  

 

Käytännöllisesti katsoen kaikki sähköiset julkaisut on myyty jälleenmyyjien kautta.    

 

 

Vuositilaston ennustettavuus neljännesvuositilaston Q1-Q3 perusteella 
 

Vuonna 2014 painetun yleisen kirjallisuuden myynti oli syyskuun lopussa 11 prosenttia ja vuositilastossa 

viisi prosenttia edellistä vuotta pienempi, vuoden viimeinen neljännes sujui mainiosti.  

 

Vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 2,3 prosenttia ja 5,5 prosenttia, pettymyksiä viimeisellä neljänneksellä 

olivat kaunokirjallisuus sekä lasten- ja nuortenkirjat.  

 

Vuonna 2016 myynti oli syyskuun lopussa 6,7 prosenttia ja vuositilastossa 5,3 prosenttia edellistä vuotta 

jäljessä. Viimeinen neljännes sujui kohtuullisesti, mutta kunnon loppukiriä vuoden 2014 tapaan ei tullut.     

 

SKY:n tilastot tutkittavissa: http://www.kustantajat.fi/pages/k9/tilastot/ 

2015Q1-Q3 2016Q1-Q3 2017Q1-Q3

1 000 € % 1 000 € % 1 000 € %

Yhteensä 66 151 -2,0 61 418 -7,2 59 214 -3,6

Painetut kirjat 64 633 -2,3 59 810 -7,5 56 510 -5,5

Sähköiset julkaisut 1 518 12,3 1 608 5,9 2 704 68,2

http://www.kustantajat.fi/pages/k9/tilastot/

