
Suomen Kustannusyhdistys 
NELJÄNNESVUOSITILASTO Q1-Q3/2019 

Painetut kirjat ja sähköiset julkaisut yhteensä. 

 2015Q1-Q3 2016Q1-Q3 2017Q1-Q3 2018Q1-Q3 2019Q1-Q3 

 1 000 € 1 000 € % 1 000 € % 1 000 €  % 1 000 € % 

Yhteensä 66 151 61 418 -7,2 59 214 -3,6 81 699 * 77 703 -4,9 

Painetut kirjat 64 633 59 810 -7,5 56 510 -5,5 60 455 7,0 50 942 -15,7 

Sähköiset julkaisut 1 518 1 608 +5,9 2 704 +68,2 21 244 * 26 760 26,0 

 
 
Vertailukelpoisuuksista 
 
Sähköisten julkaisujen myynti ja myynti yhteensä 2018Q1-Q3 eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuo-
sien kanssa, koska digitaaliset ammattikirjastot ovat olleet tilastossa mukana vasta vuoden 2018 alusta 
lukien. Sähköisten julkaisujen myynti vuonna 2019 on vertailukelpoinen vuoden 2018 kanssa.   
 
Painettujen kirjojen myynti vuonna 2019 ei ole täysin vertailukelpoinen edellisten vuosien kanssa koska 
neljännesvuositilastossa on nyt vähemmän kustantajia. Myynti on laskettavissa vertailukelpoisin luvuinkin 
eikä se silti sujunut kovin hyvin. Edellisvuoden vastaavasta ajasta ollaan jäljessä lähes kymmenen prosent-
tia.  
 
Parempi uutinen on se, että vertailukelpoisin luvuin laskettuna painettujen kirjojen ja sähköisten julkaisujen 
myynti yhteensä oli 0,3 prosenttia ja kaunokirjallisuuden myynti yli viisi prosenttia suurempi kuin vuonna 
2018. 
 
Painetut kirjat 
 
Pokkareiden vuonna 2018 romahtanut myynti ei ole enää merkittävästi laskenut. Kimi Räikkönen vauhditti 
vuoden 2018 tammi-syyskuun tietokirjamyynnin poikkeuksellisen hyvään vauhtiin. Vaikka myynti vuonna 
2019 ei ollut ihan yhtä hyvä, se oli kuitenkin parempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2017.     
 
Jakeluteinä kirjakauppa ja logistiikkayhtiöt ovat vahvistaneet ja muut vähittäismyyjät menettäneet osuut-
taan. Suoramyynnin osuus on alentunut 17 prosentista 13 prosenttiin.     
 
Sähköiset julkaisut 
 
Sähköisten julkaisujen myynnin painopiste siirtyy vahvasti luku- ja kuunteluaikapalveluiden, ennen kaikkea 
äänikirjojen myyntiin.  
 
Vuonna 2018 luku- ja kuunteluaikapalveluiden (aikaperusteinen hinnoittelu) myynti oli 44 prosenttia suu-
rempi kuin yksittäiskappaleina myytyjen julkaisujen (kappaleperusteinen hinnoittelu) myynti, vuonna 2019 
jo selvästi yli nelinkertainen.  
 
Äänikirjojen myynti oli vuonna 2018 kaksinkertainen sähkökirjojen myyntiin verrattuna, vuonna 2019 jo 
lähes nelinkertainen.   
 
SKY:n tilastot tutkittavissa: https://kustantajat.fi/tilastot  

https://kustantajat.fi/tilastot

