
     
 
 
Kustannusyhdistyksen vuositilasto 2021 
Kirjamyynti ylsi huippulukemiin: kasvua 11,2 % 
 
Suomalaiset kustantajat ylsivät parhaaseen myyntiinsä sitten vuoden 2008. 
Kirjojen kokonaismyynti nousi 276 miljoonaan euroon, jossa on 11,2 % kasvua 
edellisvuoteen verrattuna. 
 
Kasvu jakautui tasaisesti yleisen kirjallisuuden (+10,8 %) ja oppimateriaalien 
(+11,9 %) myyntiin. Oppimateriaalin osuus kokonaismyynnistä oli 40,6 %. 
Kaunokirjallisuuden myynti kasvoi 18,7 % vuodesta 2020, sarjakuvien 44,3 %. 
 
Julkaisutoiminta vilkastui käsi kädessä myynnin kasvun kanssa. Kauno-
kirjallisuutta julkaistiin erityisen paljon: painettujen uusien nimikkeiden määrä 
nousi 20 %, uusintapainosten 25 % edellisvuodesta. Kaunokirjallisia 
esikoisteoksia julkaistiin vuonna 2021 peräti 78, missä on yli 30 % nousua 
aiempiin vuosiin verrattuna. 
 
 
Äänikirjat jyräävät kappaleissa, vähemmän euroissa 
Kirjojen kuuntelu kasvoi yleisen kirjallisuuden puolella edelleen vahvasti: 
Äänikirjojen myynti kasvoi edellisvuodesta 46 prosenttia, 33 miljoonaan euroon.  
 
Useampi kuin joka toinen myyty kirja oli kuunneltava: äänikirjoja myytiin  
13 miljoonaa kappaletta, kun luettavia kirjoja (sähköiset ja painetut yhteensä, 
yleinen kirjallisuus) alle 12 miljoonaa. 
 
Yleisen kirjallisuuden euromääräisestä myynnistä äänikirjat kattoivat kuitenkin 
vain 20 %, luettavat kirjat (sähköiset ja painetut yhteensä) 80 prosenttia. 

Tutustu tilastoihin: 
tilastointi.kustantajat.fi 

https://tilastointi.kustantajat.fi/


     
 
Sähköisen kasvu jatkuu – myös printti nousi plussalle 
Painettujen kirjojen myynti ylsi prosentin verran plussan puolelle, sähköisten 
kasvoi 37 % edellisvuodesta. Digitaalisten formaattien osuus myynnistä on nyt 35 
%. Yleisen kirjallisuuden osalta painetun kirjallisuuden myynti kasvoi 3 % ja 
digitaalisen 26,4 %. 
 
Oppimateriaaleissa painetun myynti laski reilun prosentin, mutta sähköisen kasvoi 
peräti 62,6 %. Nopean kasvun taustalla lienee toisen asteen oppimateriaali-
markkinan muutos: koulutuksen järjestäjät ostavat lisenssit kerralla koko 
opiskeluajaksi. Lukion oppimateriaaleista jo 72 % myydään sähköisinä. 
 
Sähkökirjojen myynti kasvoi lähes 60 % oppimateriaalimyynnin siivittämänä. 
Ammatillisten digikirjojen myynti päätyi 11,5 % kasvuun. Sähköisten formaattien 
keskinäisessä vertailussa sähkö- ja äänikirjat kirivät digikirjastojen ohi: 
kokonaismyynnistä sähkökirjojen osuus oli 36 %, äänikirjojen 34,5 % ja 
digikirjastojen 29 %. 
 
 
Oppimateriaalimarkkinan muutos pienensi  
kirjakauppojen osuutta 
 
Toisen asteen oppimateriaalin markkinan muutokset mullistivat myös painettujen 
kirjojen myyntikanavia. Kun oppimateriaalin hankinta siirtyi ensimmäisen 
vuosikurssin osalta koulutuksen järjestäjien vastuulle, kustantajien myynti 
kirjakaupoille laski 4,5 miljoonaa euroa. 
 
Oppimateriaalin myynnistä jo 85 % kulki tukkuliikkeiden kautta, ja myös yleisen 
kirjallisuuden myynti tukkuliikkeille kasvoi 3,3 %. Myynti tukkuliikkeille kasvoi 
yhteensä 3,5 miljoonaa euroa ja suoramyynti reilut puolitoista miljoonaa. 
 
Äänikirjojen kuluttajamyynnistä 94 % myytiin lukuaikapalvelujen kautta ja kuusi 
prosenttia yksittäiskappaleina. Sähkökirjojen kuluttajamyynnistä puolet (51 %) 
myytiin lukuaikapalvelujen kautta ja puolet (49 %) yksittäiskappaleina.  
 

Tutustu tilastoihin: 
tilastointi.kustantajat.fi 

https://tilastointi.kustantajat.fi/
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