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Tilanneanalyysi ja trendit 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 

  m€ m€ % m€ % m€ % m€ % 

Yhteensä 232,0 239,5 3,2 256,7 7,2 258,0 0,5 243,0 -5,8 

          

Painetut kirjat 212,5 215,7 1,5 221,9 2,9 216,6 -2,4 189,7 -12,4 

Sähköiset julk. 19,5 23,8 22,0 34,8 46,2 41,4 19,0 53,3 28,7 

          

Yleinen kirjall. 151,2 146,7 -3,0 151,5 3,2 148,3 -2,1 139,0 -6,3 

Oppimateriaali 80,8 92,8 14,9 105,2 13,4 109,7 4,3 104,0 -5,2 

 
Sähköiset kirjat voittavat alaa  
Vuoden 2008 jälkeen sähköisten julkaisujen myynti on kasvanut joka vuosi. Poikkeuksellisen suuri kasvu 
vuonna 2017 johtuu ennen kaikkea luku- ja kuunteluaikapalvelujen sekä sähköisen oppimateriaalin myyn-
nin kasvusta. Vuodesta 2015 vuoteen 2019 sähköisten julkaisujen osuus kustantajien kokonaismyynnistä 
kasvoi kahdeksasta prosentista 22 prosenttiin. Vuonna 2019 kasvu ei kuitenkaan riittänyt korvaamaan pai-
nettujen kirjojen myynnin laskua.  
Sähköisten julkaisujen kokonaismyynnistä vuonna 2017 oli 57 prosenttia myyntiä yrityksille ja yhteisöille 
(ammatilliset digikirjastot pois lukien sellaisiksi tilastoitu oppimateriaali), 27 prosenttia oppimateriaalia ja 
16 prosenttia yleisen kirjallisuuden kuluttajamyyntiä.  
Vuonna 2019 yritys- ja yhteisömyynnin osuus oli laskenut 43 prosenttiin, oppikirjamyynnin osuus noussut 
29 prosenttiin ja kuluttajamyynnin osuus 28 prosenttiin.  
 
Kuuntelu valtaa aikaa yleisen kirjallisuuden lukemiselta   
Vuodesta 2017 vuoteen 2019 äänikirjojen myynti lähes viisinkertaistui ja luettavien kirjojen (sähkökirjat ja 
painetut kirjat) myynti laski 19 prosenttia. Sähkökirjojen myynti tosin kasvoi 15 prosenttia, mutta painettu-
jen kirjojen myynti laski 20 prosenttia. Äänikirjojen osuus sähköisen yleisen kirjallisuuden myynnistä ilman 
ammatillisia digikirjastoja oli 44 prosenttia vuonna 2017 ja 77 prosenttia vuonna 2019. 
 
Oppimateriaali 
Oppimateriaalin osuus kustantajien kokonaismyynnistä oli 35 prosenttia vuonna 2015 ja 43 prosenttia 
vuonna 2019. Ison muutoksen ovat aiheuttaneet oppimateriaalimyynnin kasvu ja yleisen kirjallisuuden 
myynnin lasku samaan aikaan.  
Sähköisten julkaisujen osuus oppimateriaalimyynnistä oli viisi prosenttia vuonna 2015 ja 15 prosenttia 
vuonna 2019. Vuonna 2019 oppimateriaalin kokonaismyynti taittui laskuun. Yhtenä tekijänä on, että paine-
tun oppimateriaalin kierrätys on edellisen opintosuunnitelmauudistuksen jälkeen päässyt taas vauhtiin. 
 
Painetut kirjat  
Uusien oppikirjojen ansiosta painettujen kirjojen kokonaismyynnin pitkään jatkunut lasku tasaantui vuoden 
2015 jälkeen. Puolestaan yleisen kirjallisuuden myynnin kasvu vuonna 2017 jäi poikkeukseksi pitkässä aika-
sarjassa. Vuonna 2019 valopilkkuja ei ollut. Edellisvuoden osittain pelastaneen Tuntemattoman Kimi Räik-
kösen veroista vetonaulaa ei ollut. Lisäksi Kustannusyhdistyksen jäsenistössä tapahtui muutoksia. Vertailu-
kelpoisin tiedoin laskettuna painettujen kirjojen myynnin lasku olisi ollut lähes kolme prosenttiyksikköä pie-
nempi kuin se nyt oli.  
 
Painettujen kirjojen jakelutiet  
Painettujen kirjojen jakelussa tukkuliikkeiden (logistiikkayhtiöiden) osuus vahvistui vuosina 2017 ja 2018 
yritysjärjestelyjen myötä. Vuonna 2019 ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisvuodesta. 
 
SKY:n tilastot tutkittavissa: kustantajat.fi/tilastot/ 

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

