
Suomen Kustannusyhdistys    
VUOSITILASTO 2017 

 
Painetut kirjat ja sähköiset julkaisut yhteensä. 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

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

Yhteensä 253,6 244,9 -3,4 232,0 -5,3 239,5 +3,2 256,7 +7,2 

Painetut kirjat 235,8 226,0 -4,2 212,5 -6,0 215,7 +1,5 221,9 +2,9 

Sähköiset julkaisut 17,7 18,9 +6,6 19,5 +3,3 23,8 +22,0 34,8 +46,2 

 
Vallitsevat trendit  

• Painetun yleisen kirjallisuuden euromääräinen ja kappalemääräinen myynti ovat vuoden 2010 jäl-
keen laskeneet joka vuosi.  

• Sähköisen yleisen kirjallisuuden myynti on vuoden 2010 jälkeen kasvanut joka vuosi.  

• Sähköisten julkaisujen osuus kustantajien kokonaismyynnistä, yleinen kirjallisuus ja oppimateriaalit 
yhteensä, on kasvanut vuoden 2010 viidestä prosentista 13,6 prosenttiin vuonna 2017.     

 
Käännekohta yleisen kirjallisuuden myynnissä 

• Uusien jakelutapojen (aikaperusteisesti hinnoitellut digilukemistot) vauhdittama sähköisten julkai-
sujen myynnin kasvu vuonna 2017 kasvatti yleisen kirjallisuuden kokonaismyynnin yli 3 prosenttia 
plussalle vaikka painettujen kirjojen myynti edelleen laski hieman. 

 
Oppimateriaali 2016 > 2017   

• Sekä painetun että sähköisen lukion oppimateriaalin myynti kasvoi, yhteensä 13,8 prosenttia. Säh-
köisen oppimateriaalin osuus myynnistä kasvoi 5,5 prosentista 12 prosenttiin.   

• Sekä painetun että sähköisen peruskoulun oppimateriaalin myynti kasvoi, yhteensä 12,8 prosent-
tia. Sähköisen oppimateriaalin osuus myynnistä kasvoi 6,5 prosentista 7,4 prosenttiin.    

• Myös muissa oppimateriaaleissa sekä painettujen oppikirjojen että sähköisen oppimateriaalin 
myynti kasvoi, yhteensä 9,4 prosenttia. Sähköisen oppimateriaalin osuus myynnistä kasvoi 5,9 pro-
sentista 9,8 prosenttiin.    

• Sähköisten osuus koko oppimateriaalimyynnistä kasvoi 6,2 prosentista 9,2 prosenttiin. 

• Oppimateriaalin osuus kustantajien kokonaismyynnistä kasvoi 39 prosentista 41 prosenttiin.   
 
Yleinen tietokirjallisuus 2016 > 2017 

• Painettuja tietokirjauutuuksia kustannettiin 86 kappaletta enemmän, mutta kappalemääräinen 
myynti aleni kymmenen prosenttia ja euromääräinen myynti 5,7 prosenttia. 

• Sähköisiä tietokirjauutuuksia kustannettiin 81 kappaletta enemmän ja euromääräinen myynti kas-
voi 34 prosenttia. 

• Kokonaismyynti, painetut ja sähköiset yhteensä, kasvoi kaksi prosenttia 
 
Jakelutiet 2016 > 2017 

• Suoramyynnin osuus painetun yleisen kirjallisuuden myynnistä laski 27 prosentista 25 prosenttiin. 
Jälleenmyyjissä voittajia olivat ”muut vähittäiskaupat” lähinnä kirjakerhomyynnin muuttuneen tilas-
tointitavan ansiosta.  

• Sähköisten julkaisujen kokonaismyynnistä suoramyynnin osuus oli 53 prosenttia. Ammatillisten di-
gikirjastojen myynnistä se oli 80 prosenttia ja sähkökirjojen myynnistä kymmenen prosenttia. Muut 
sähköiset julkaisut myytiin lähes kokonaan jälleenmyyjien kautta 

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

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

