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Vuodesta 2013 vuoteen 2017 painettujen kirjojen myynti on 
laskenut ja sähköisten kirjojen myynti kasvanut joka vuosi. Säh-
köisten kirjojen osuus kokonaismyynnistä on kasvanut 1,7 pro-
sentista yli neljään prosenttiin, mutta kasvu ei ole vielä yhtenä-
kään vuonna riittänyt kääntämään kokonaismyyntiä edellistä 
vuotta suuremmaksi.     
 

Painetut kirjat ja sähköiset julkaisut yhteensä 
 

 2013 2014  2015  2016  2017  

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

Yhteensä 115 976 106 285 - 8,4 104 984 - 1,2 98 419 - 6,3 96 153 - 2,3 

Painetut 113 983 104 149 - 8,6 102 733 - 1,4 95 916 - 6,6 92 169 - 3,9 

Sähköiset 1 993 2 135 + 7,1 2 250 + 5,4 2 503 + 11,2 3 984 + 72,0 

 
 
Painetut kirjat 2016 > 2017 
 
Parhaiten menestyivät lasten- ja nuortenkirjat. Sekä euromääräinen että kappalemääräinen myynti kasvoi-
vat.  
 
Kaunokirjallisuuden kappalemääräinen myynti laski lähes yhdeksän prosenttia, euromääräinen myynti kas-
voi kaksi prosenttia ja myydyn kirjan keskihinta nousi lähes eurolla. Pokkarimyynti laski selvästi, kovakanti-
sen kaunokirjallisuuden myynti pysyi lähes ennallaan. Kotimaisen ja käännetyn kaunokirjallisuuden Top 20 -
listan kirjojen yhteinen myynti kasvoi 18 prosenttia, käännöskirjallisuuden listan peräti 59 prosenttia. Kau-
nokirjallisuuden myynti vuonna 2017 oli selvästi bestseller-voittoisempaa kuin vuonna 2016. Pokkarimyyn-
nin huomattavan laskun osasyy saattaa olla se, että niiden lukijat ovat alkaneet suosia sähkökirjoja ja erityi-
sesti digitaalisia äänikirjoja. 
 
Painettujen tietokirjojen myynnin vuodesta 2008 jatkunut laskeva trendi sai poikkeuksellisen jyrkkää jatkoa. 
Tietoa haetaan entistä enemmän verkosta ja sinne ovat siirtymässä myös tietokirjat. Vuosina 2013–2016 
tiedon – painettujen tietokirjojen, sähköisten tietokirjojen ja tietokirjoiksi luokiteltujen sähköisten aineisto-
kokonaisuuksien – yhteinen myynti on ollut joka vuosi lähes samansuuruinen.   
 
Sarjakuvamyynnin vuodesta 2012 jatkunut laskeva trendi jatkui vuonna 2017 varsin jyrkkänä. Yksi keskei-
simpiä syitä on se, että muut sarjakuvat eivät ole kyenneet paikkaamaan Aku Ankan taskukirjan laskevaa 
myyntiä.  
 
 
Sähköiset julkaisut 2016 > 2017 
 
Digitaalisten äänikirjojen myynti ylitti sähkökirjojen myynnin. Kasvun moottoreina ovat toimineet kasvanut 
tarjonta sekä loppuvuodesta 2016 markkinoille tulleet Storytel ja BookBeat, jotka ovat panostaneet mark-
kinoinnissaan erityisesti äänikirjoihin.  Käytännöllisesti katsoen kaikki sähkökirjat ja digitaaliset äänikirjat 
myytiin jälleenmyyjien kautta.     
    
SKY:n tilastot tutkittavissa: http://kustantajat.fi/sivut/57/tilastot  
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