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Selvitän tutkielmassani keväällä 2009 tekemäni kyselyn pohjalta digitalisoitumisen 
vaikutuksia suomalaisten kirjankustantajien tuotantoon ja jakeluun Johan Svedjedalin 
kirjallisuussosiologisessa viitekehyksessä. Kuvaan lisäksi kirja-alan historiaa, nykytilaa 
ja tulevaisuuden näkymiä Suomessa.  
 
Kyselyn tein empiirisenä tutkimuksena Webropol-kyselynä Kirjavälitys Oy:n 
toimeksiannosta. Sen tavoitteena oli kartoittaa kirjankustantajien tahtotilaa digitaalisten 
julkaisualustojen käyttämiseen heidän kustantamiensa sisältöjen tuotannossa ja 
jakelussa aikavälillä 2010–2015. Kysymykset jakautuivat taustakysymysten lisäksi 
kolmeen teemaan, jotka olivat julkaisualustan nykytila ja tulevaisuuden näkymät, sisältö 
ja julkaisualusta sekä jakelu ja julkaisualusta. Digitaalisiksi julkaisualustoiksi olen 
määritellyt Suomen Kustannusyhdistyksen tilaston mukaisesti ladattavat ääni- ja 
tekstimuotoiset julkaisut, online-julkaisut ja tallenteet sekä lisäksi Print On Demand -
julkaisut. Suomalaista kirja-alaa koskevien tilastotietojen lähteenä olen käyttänyt 
Suomen Kustannusyhdistyksen vuositilastoja. 
 
Kulttuurin medioituminen ja globalisoituminen on ajanut kirja-alan rakenne-
muutokseen, joka vaikuttaa koko kirja-alan arvoketjuun – erityisesti tuotantoon ja 
jakeluun. Säilyttääkseen keskeisen asemansa kirja-alan arvoketjussa suomalaiset 
kirjankustantajat pyrkivät kasvattamaan digitaalisten julkaisujen osuutta tuotannossaan 
jo vuosina 2010–2015. Kirjankustantajat arvioivat siirtyvänsä monikanavaiseen 
kustantamiseen, jossa sisältöjä julkaistaan erilaisilla rinnakkaisilla julkaisualustoilla ja 
jaellaan muidenkin kuin perinteisten jakelukanavien kautta. Kirjan sisältö määrittelee 
sen julkaisualustan. Suomalaiset kirjankustantajat uskoivat myös omaan digitaalisten 
julkaisujen jakeluun. Kirjan käsitteenkin he arvioivat muuttuvan digitalisoitumisen 
myötä siitä huolimatta, että perinteisen kirjan arvioitiinkin säilyttävän asemansa 
tulevaisuudessakin. 
 
Kirja-alan ensimmäinen viestinnällinen muutos tapahtui 1400-luvulla Gutenbergin 
keksimän painokoneen myötä. Siitä alkoi painetun kirjan valta-asema, joka on 
mahdollistanut kirjankustantajan keskeisen aseman kirja-alan arvoketjussa. 2000-luvulle 
tultaessa digitalisoituminen aiheutti toisen viestinnällisen muutoksen kirja-alalle. 
Google-sukupolven myötä muuttuva lukijuus on nousemassa keskeiseen asemaan kirja-
alan arvoketjussa. Kaupallinen kirja-ala on sulautumassa osaksi globaalia 
sisältöteollisuutta ja sen rinnalle on syntymässä nykyistä enemmän ei-kaupallista 
sisältöjen tuotantoa ja jakelua. Kirjan käsite määrittyy uudelleen ja se määrittelee myös 
kirja-alan uudelleen.  

Asiasanat:  e-kirja, kirja-ala, kirjahistoria, kirjankustantaja, kirjatuotanto, 
kustannusala, kustannustoiminta, kustantajat, print on demand, 
Svedjedal, Johan, sähköiset julkaisut, sähkökirjat, äänikirjat  
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1 JOHDANTO 
 

 

1.1 Tutkielman lähtökohdat ja teoreettinen viitekehys 
 

Tällä vuosisadalla kirja-ala on uuden kynnyksellä: digitaalinen sisällöntuotanto uudistaa 

perinteisen kirjankustantamisen käytänteitä ja globaalit markkinat ovat jo syntyneet. 

Kirja-alan mullisti ensimmäisen kerran vuonna 1452 Gutenbergin keksimä painokone, 

jonka ansiosta alaa alkoivat leimata nopeus, määrä, pysyvyys sekä tarkkuus (Kovac 

2008, 22). Se muutti radikaalisti tiedon tuottamisen, järjestämisen, varastoinnin ja haun 

tapoja. Siinä missä aikaisemmin kirjallista tietoa etsivä sai matkustaa niiden tuottajien 

luokse, kirjat etsivätkin nyt lukijoitaan kirjankustantajien tarjotessa niitä aktiivisesti 

tietysti hyvän tuoton toivossa. (Mt., 33.) Näin alkoi painetun kirjan jo yli 500 vuotta 

kestänyt valta-asema, jota leimasi ja leimaa edelleen julkaisualustan ja sisällön kiinteä 

yhteenkuuluvuus sekä jakelukanavien vakiintuminen kirjakaupoiksi ja kirjastoiksi. 

Painettu kirja on vahvasti aikaan ja paikkaan sidottu tavara. 

 

Kirja-alan historian toisen suuren viestinnällisen mullistuksen aiheutti digitaalisen 

mediumin synty 1900-luvun lopussa. Kehittynyt teknologia mahdollisti sisältöjen 

käytön erilaisissa julkaisualustoissa, jotka ovat vapaita ajan ja paikan kahleista. Tiedon 

tuottamisen, järjestämisen, varastoinnin ja haun tavat alkoivat jälleen muuttua. Tietoa 

on mahdollista tuottaa entistä nopeammin tarpeen mukaan, pysyvyyttä ei enää 

välttämättä ole tai edes tarvita ja hakumahdollisuudet ovat moninkertaistuneet. 
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Kirjankustantajatkin alkoivat entistä enemmän pohtia omaa rooliaan julkaisuprosessin 

arvoketjussa (Phillips 2006, 54). Dana Zivkovic (2005, 114) kuvaa vuosituhannen 

vaihteen olosuhteita osuvasti seuraavasti: 

 

  The most recent technological development which advanced substantially book  
 production and distribution provided the conditions for complementarity of the 
printed and the electronic book. The Internet developed, the number of its users 
is increasing, the speed of transmission and information search increased, and 
electronic trade has taken root. 

 

Teknologinen kehitys toi mukanaan uusia mahdollisuuksia kirjojen tuotantoon, jakeluun 

ja kuluttamiseen. Painettu kirja ja sähköinen kirja voivat täydentää toisiaan ja internet 

mahdollisti sähköisen kaupankäynnin kirja-alallakin. Kirja-alan muutosprosessi oli 

alkamassa.  

Johan Svedjedal kuvaa teoksessaan The literary web (2000) ansiokkaasti kirja-alan 

muutosprosessia. Svedjedal (mt., 125) määrittelee perinteisen kirja-alan arvoketjuksi 

luomisen, tuotannon, jakelun sekä kulutuksen. Opetusministeriön Kulttuuri 

tietoyhteiskunnassa -julkaisun mukaan sisällöntuotannossa arvoketju synnyttää 

tuotteelle lisäarvoa, kun kussakin arvoketjun vaiheessa tapahtuu tuotteen jalostumista 

(2003, 28). Tässä viitekehyksessä suomalaisen kirja-alan perinteistä arvoketjua voi 

kuvata seuraavasti:  

 
KUVIO 1. Suomalaisen kirja-alan perinteinen arvoketju 

Perinteisesti kirja-alan arvoketjussa kirjailijoiden ja muiden tekijöiden luomat sisällöt on 

paketoitu kirjankustantajien ja kirjapainojen toimesta painetuiksi kirjoiksi. 

Kirjankustantajat ovat markkinoineet niitä ja kaupat ja kirjastot ovat huolehtineet niiden 

jakelusta kuluttajille. Svedjedal (2000, 134) kuvaa siirtymää digitaaliseen 

sisällöntuotantoon varsin moniulotteiseksi:  
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 In short: there are several continuos scales in what may be labeled ‘digital 
publishing’: from the codex format to multimedia documents, from marketing 
to selling by mail order, from monosequential non-ergodic non-hyperworks to 
multisequential ergodic hyperworks.”  

 

Kirjankustantamisessakin digitalisoituminen vaikuttaa siis koko kirja-alan arvoketjuun: 

sisältöihin sekä julkaisemisen, jakelun ja lukemisen tapaan. 

Kirja-alalla tarkoitan Svedjedalia (2000, 133) mukaillen kaupallista yrittäjyyttä, joka 

tekee työtä kirjojen luomisen, tuotannon, jakelun ja kuluttamisen hyväksi. 

Kirjankustantajalla tarkoitan tässä tutkielmassa kaupallista tahoa, joka rahoittaa 

julkistamansa kirja-julkaisut tavoitteenaan sijoitetulle pääomalle saatava tuotto. 

Svedjedalin kirjallisuussosiologisessa viitekehyksessä keskityn erityisesti 

kirjankustantajan tuotantoon ja jakeluun. Luomista ja kulutusta tarkastelen, kun pohdin 

niissä tapahtuvien muutosten vaikutuksia tuotantoon ja jakeluun. 

Sisällöntuotannon digitalisoituminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia kirja-alankin 

tuotantoon ja jakeluun. Digitaalisella sisällöntuotannolla tarkoitan tässä tutkielmassa 

digitaalista teknologiaa hyödyntävää tuotantoa ja jakelua. Erilaiset digitaaliset 

julkaisualustat ja uudet jakelukanavat haastavat kirja-alalle vuosisatojen kuluessa 

vakiintuneet muodot ja prosessit. Perinteiseen kirja-alan arvoketjuun tulee uusia 

ulottuvuuksia seuraavaan tapaan:  

 

KUVIO 2. Suomalaisen kirja-alan arvoketjun uudet ulottuvuudet 
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Muutokset näyttävätkin vaikuttavan kirja-alan arvoketjussa erityisesti tuotantoon ja 

jakeluun, kun arvoketjussa lyhimmillään tarvitaan vain tekijä ja kuluttaja.   

Miten suomalaiset kirjankustantajat reagoivat muutokseen? Ovatko he siirtymässä 

monikanavaiseen kustantamiseen? Millaiset ovat sisältöjen ja julkaisualustojen suhteet? 

Miten digitaaliset julkaisut vaikuttavat erilaisten sisältöjen jakeluun kirja-alalla 

Suomessa? Merkitseekö digitaalisten julkaisujen yleistyminen kirjan käsitteen 

muuttumista? Mikä on digitaalisten julkaisujen nykytila suomalaisessa 

kirjankustantamisessa ja millaiset ovat tulevaisuuden näkymät? Näihin kysymyksiin 

pyrin vastaamaan tutkielmassani.  

 

 

1.2 Keskeiset käsitteet ja tutkielman rakenne 
 

Tässä tutkielmassa selvitän keväällä 2009 tekemäni kyselyn pohjalta digitalisoitumisen 

vaikutuksia suomalaisten kirjankustantajien tuotantoon ja jakeluun. Kysely tehtiin 

Kirjavälitys Oy:n toimeksiannosta ja sen tavoitteena oli kartoittaa kirjankustantajien 

tahtotilaa digitaalisten julkaisualustojen käyttämiseen heidän kustantamiensa sisältöjen 

tuotannossa ja jakelussa aikavälillä 2010–2015. Kyselyn tuloksia käytettiin yhtenä 

taustaselvityksenä yrityksen omistajien ja johdon päättäessä digitaalisten julkaisujen 

palvelualustan lanseeraamisesta Suomen markkinoille. Kirjavälitys Oy julkaisikin 

1.9.2010 ensimmäiset tiedot kirjankustantajille ja kirjakaupoille syksyllä 2010 

tarjottavasta palvelualustasta.  

Digitaalisiksi julkaisualustoiksi olen määritellyt ladattavat ääni- ja tekstimuotoiset 

julkaisut, online-julkaisut, tallenteet sekä Print On Demand -julkaisut. Aineistoryhmät 

noudattavat Suomen Kustannusyhdistyksen tilastoinnin mukaisia aineistoryhmiä Print 

On Demandia lukuun ottamatta (Suomen Kustannusyhdistyksen kotisivut 2010). 

Ladattavien ääni- ja tekstimuotoisten sekä online-julkaisujen tuotanto ja jakelu 

perustuvat sähköiseen tietovirtojen hallintaan. Tallenteiden tuotanto ja jakelu puolestaan 

perustuvat fyysisten tavaravirtojen hallintaan painetun kirjan tapaan. Print On Demand -

julkaisujen tuotanto on sähköistä tietovirtojen hallintaa ja jakelu fyysisten tavaravirtojen 

hallintaa.   
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Suomalaista kirja-alaa koskevien tilastotietojen lähteenä on käytetty Suomen 

Kustannusyhdistyksen vuositilastoja (Liite 3 ja Liite 4). Suomen Kustannusyhdistyksen 

jäsenten osuus kotimaisen kirjallisuuden myynnistä on 80 % ja se on ainoa lähde, jonka 

avulla tarkastelua voidaan tehdä myös kirjallisuudenlajeittain (Ekholm & Repo 2010, 

64). Tekemässäni kyselyssä käytettiin Suomen Kustannusyhdistyksen tilastoimia 

kirjallisuudenlajeja sisältöä koskevissa kysymyksissä. Ne olivat kyselyä tehtäessä 

seuraavat:  

Yleinen kirjallisuus 
 kaunokirjallisuus 
 lasten ja nuorten kirjallisuus 
 tietokirjat 
 
Oppikirjat 
 peruskoulun oppimateriaalit 
 lukion oppimateriaalit  
 ammatti- ja aikuisopetuksen opetusmateriaalit 
 
sekä 
  
Muu 

 

Vuoden 2009 tilaston valmistuessa toukokuussa 2010, tilastoon lisättiin uutena 

tilastoitavana ryhmänä Sarjakuvat, jotka aikaisemmin sisältyivät yleisen kirjallisuuden 

muihin ryhmiin. Tämän tutkimuksen kannalta Suomen Kustannusyhdistyksen 

vuositilasto on toimiva lähde lisäyksestä huolimatta. Se on myös ainoa saatavilla oleva 

virallinen lähde.  

Kaiken kaikkiaan tutkielmani luo kuvaa ajasta, jolloin kirja-ala hakee paikkaansa 

medioituvassa ja globalisoituvassa kulttuurissa – myös Suomessa. Digitaalinen kulttuuri 

hakee parhaillaan suhdettaan painetun sanan kulttuuriin, jolla on pitkä historia 

suomalaisessa kirjankustantamisessa. Olen samaa mieltä Mikko Lehtosen (2001, 29) 

kanssa siitä, että ”yksikään esittämisen muoto ei ole olemassa vain itsensä varassa, vaan 

aina suhteessa muihin käytössä oleviin esittämisen muotoihin.” Lisäksi mielestäni on 

tärkeää ymmärtää, miten tähän on tultu. Siksi olen laatinut tutkielmaani katsaukset 

Suomen kirja-alan historiasta sekä nykytilasta 2000-luvulla.  
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Pääluvussa 2 luon katsauksen suomalaisen kirja-alan historiaan ja nykytilaan 2000-

luvulla. Pääluvussa 3 kuvaan tutkimusasetelman sekä tehdyn kyselyn kysymykset. Sen 

jälkeen esitän tulokset julkaisualustoittain. Pääluvussa 4 pohdin kyselyn tuloksia 

tutkimusongelmien mukaan lähdeaineiston valossa. Pääluvussa 5 teen yhteenvedon 

tutkielmani tuloksista ja esitän oman näkemykseni kirja-alan tulevaisuuden näkymistä 

Suomessa.  
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2 KIRJA-ALAN KEHITYS JA NYKYTILA SUOMESSA 
 

 

2.1 Katsaus kirja-alan historiaan 
 

Vanhimmat Suomesta löydetyt kirjalliset tekstit ovat peräisin 1100-luvulta ja käsin 

kopioituja kirjoja tiedetään olleen 1200-luvulta alkaen. Kirjalla olikin jo lähes 

neljännesvuosituhannen mittainen historia Suomessa ennen kuin Missale Aboensis 

painettiin vuonna 1488. (Häkli 1988, 7–9.) Sen 100 kappaleen ensipainosta pidetään 

yleisesti suomalaisen kansalliskirjallisuuden esikoisteoksena (Häggman 2008, 39). 

Keskiajalla pienessä maassa latinankielistä kirjallista kulttuuria ylläpitivät kirkko ja 

yliopistot. Kirjanpainajat toimivat kiertävinä ammattilaisina, joiden ansiosta myös 

kulttuurivaikutteet levisivät (Häkli 1988, 10). 1500-luvulla Suomen kirjallisuuteen 

kuuluvat kirjat (mm. Mikael Agricolan tuotanto) painettiin pääasiassa Ruotsissa ja 

Saksassa (Havu 1988, 119). Kai Häggmanin (2008, 40) mukaan Suomen 

kirjamarkkinoita hallitsi kuitenkin tuolloin vielä ylikansallinen tuontitavara.  

Kirjansitojat saivat vuonna 1630 oman ammattikuntajärjestyksen, jonka mukaan heidän 

etuuksiinsa kuului yksinoikeus myydä sidottuja kirjoja. Tämä yhdessä Ruotsin vallan 

ajan tiukan sensuurin kanssa kahlitsi kirjojen tuotantoa Suomessa pitkään. (Häkli 1988, 

14.) Suomen ensimmäinen kirjapaino perustettiin Turkuun vuonna 1642 Turun 

akatemian tarpeita varten ja paperinvalmistus alkoi vuonna 1667 Turun piispan 

Johannes Gezelius vanhemman aloitteesta (Stockmann ym. 2000, 5). Kirjansitojat 

muuttuivat käsityöläismestareiksi, eriytyivät oppineista ja heidän tuotantonsa alkoi 

kaupallistua almanakkojen, virsikirjojen ja muiden menekkituotteiden vallatessa 

myyntipöydät (Häkli, 14). 1700-luvun lopulla kirjansitojien monopoli päättyi ja 

kirjapainojen merkitys alkoi korostua. Samoihin aikoihin kirjojen kysyntä ja tuotanto 

alkoivat kasvaa. (Häggman 2008, 52.) Kansanvalistuksen ja uskonpuhdistuksen myötä 

lukutaitoisten määrä oli kasvanut Suomessa. Lehtosen (2001, 124) mukaan 

painotuotteet olivatkin ensimmäisiä joukkomitassa tuotettuja kauppatavaroita. Suomen 

ensimmäinen yleisölle tarkoitettu kirjakauppa, Magnus Swedruksen kirjakauppa, 

avattiin Turussa vuonna 1778 (Ekholm & Repo 2010, 148).  
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Häggmanin (2008, 52) mukaan kirjapainotoiminta pysyi muuttumattomana alkuajoista 

aina 1800-luvun alkupuolelle asti rakentuen paperin, irtokirjakkeiden, painokoneen ja 

kirjanpainajien ammattitaidon varaan. Suomen siirtyessä osaksi Venäjän keisarikuntaa 

vuonna 1809 Suomessa oli kaksi kirjapainoa ja yksi kirjakauppa (mt., 59). 1800-luvulla 

kalliista, käsintehdystä lumppupaperista voitiin luopua ja kirjapainotekniikka kehittyi 

nopeasti. Suomen ensimmäinen paperikone hankittiin vuonna 1841 Frenckellin perheen 

Tampereen tehtaalle. (Mt., 55.) 1800-luvun puolivälin jälkeen kirjakauppoja oli 

Suomessa 25 (Ekholm & Repo 2010, 148). 1800-luvun lopussa Suomessa toimi 75 

kirjapainoa (Havu 1988, 129). Painettujen kirjojen tuotannon, jakelun ja kulutuksen 

helpottuessa 1800-luvulla syntyi perusta kirjojen massamarkkinoille. Sähkön tulon 

myötä kirjojen tuotantokustannukset laskivat ja kirjoitus- ja lukuolosuhteet paranivat. 

Kansakoululaitos alkoi organisoitua, oppikirjojen merkitys kasvaa ja sanomalehdet sekä 

mainosjulkaisut yleistyivät (Havu 1988, 129). Lehtosen (2001, 52) mukaan painetun 

sanan voittokulku lankeaa lisäksi yksiin kansallisvaltioiden synnyn ja kehityksen 

kanssa.  

Häggmanin (2008, 57–58) mukaan kirja-alan suurimmat yrittäjät harjoittivat 1800-

luvulla rinnakkain kirjapainotoimintaa, sanomalehtien ja kirjojen kustantamista, kirjojen 

tukku- ja vähittäiskauppaa ja jopa paperinvalmistusta. Häggmanin (mt., 83) mukaan 

hengellisen kirjallisuuden, sanomalehtien ja virallisten valtiollisten sekä akateemisten 

painotuotteiden levittäminen ja ulkomaisen kirjallisuuden tuonti hallitsivat 1840-luvulle 

saakka toimintaa. Varsinaisen kustannustoiminnan kannalta Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seuran perustaminen vuonna 1831 oli vuosisadan alkupuolen tärkein tapahtuma 

(Reenpää 2003, 12). Suomen Kustannusyhdistys perustettiin 1858 (Suomen 

Kustannusyhdistyksen kotisivut 2010) ja sen tavoitteena oli turvata suomalaisten 

kirjankustantajien toiminta sekä kasvattaa asiamiesverkostoa, joka harjoitti kirjakauppaa 

(Häggman 2008, 98). Kirjallisuuden kustantaminen pysyi vielä sivutoimena, jota 

kirjapainot, kirjakauppiaat ja muut liikemiehet harjoittivat (Häggman 2008., 116). 

Kirjakaupat ja kirjankustantajat elivät symbioosissa aina 1900-luvulle asti, mutta lehtien 

kustantaminen ja kirjapaino alkoivat eriytyä niistä omaksi liiketoiminnakseen (mt., 133, 

184). 1800-luvun loppupuolella perustettiin lukuisia kotimaisia kirjankustantajia, kuten 

vielä nykyisinkin toimivat Gummerus (1872), WSOY (1878) ja Otava (1890). 

Vuosituhannen vaihtuessa sekä julkaistut nimekemäärät että kirjallisuudenlajit olivatkin 
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kasvaneet nopeasti, kuten myös suomenkielisten teosten määrä (mt. 2008, 174). Finska 

Sortimentsbokhandlareföreningen (nykyisin Kirjakauppaliitto) perustettiin vuonna 1903 

– tuolloin Suomessa toimi vajaat 60 kirjakauppaa (Ekholm & Repo 2010, 148). 

Kirja-alalla vallitsi noususuhdanne vuosina 1905–1914 ja Häggmanin (2008, 288) 

mukaan kirjojen myynti kasvoi vuosi vuodelta, eikä kirjankustantajien tarvinnut vielä 

suuremmin välittää elokuvien, radion tai gramofonimusiikin kilpailusta. Uusien 

medioiden, rautateiden ja sähkön tulo olivat myös hyödyksi kirjakulttuurille kaikkialla 

maailmassa. Suomessakin kirja piti asemansa. Kehittyvän rautatieverkoston avulla 

kirjojen jakelu vielä helpottui. Vuonna 1910 syntyi Otavan, WSOY:n, Tietokirja-

Osakeyhtiön sekä suurimpien helsinkiläisten päivälehtien perustama 

Rautatiekirjakauppa Oy, josta kasvoi pian menestyvä yritys ja joka edelleen omistaa 

Suomen suurimman toimivan kirjakauppaketjun Suomalaisen kirjakaupan. Heikki A. 

Reenpään (2003, 17) mukaan uuden vuosisadan alussa tapahtuneet poliittiset 

mullistukset, sotien myötä lisääntynyt tiedon ja tiedonvälityksen tarve sekä Suomen 

itsenäistyminen vaikuttivat suuresti kirjallisuuden asemaan ja jakeluun.  

Vuonna 1907 suuret kirjankustantajat, WSOY, Otava ja Weilin & Göös ottivat 

etäisyyttä kirjakauppiaisiin ja ilmoittivat suoraan kunnille oppikirjahankinnoista 

annettavista lisäalennuksista (Häggman 2008, 270). Tuolloin alkoivat kirjakauppojen ja 

kirjankustantajien liiketoiminnat eriytyä toisistaan ja vuonna 1908 kirjankustantajat ja 

kirjakauppiaat sopivat ensimmäisen kerran kirja-alan pelisäännöistä (mt., 323). Vuonna 

1919 kirjankustantajat ja kirjakauppiaat perustivat yhdessä Kirjavälitys Oy:n, jonka 

tehtävänä oli rationalisoida kirjankustantajien ja kirjakauppojen välistä tavara- ja 

maksuliikennettä. Suomen Kustannusyhdistyksestä tuli koko alaa johtava ja säätelevä 

organisaatio; sen toiminta kirjakauppaverkoston rakentajana ja kaupan ehtojen 

määrittelijänä muuttui tärkeäksi ja menestykselliseksi, toteaa Reenpää (2003, 17).  

Kirjankustantajien ja kirjakauppojen välinen yhteistyö takkuili ja vuonna 1923 uusista 

ohjesäännöistä ei enää päästy sopuun. Kirjakaupat olivat kuitenkin tärkeitä jakelijoita 

kirjankustantajille ja näin 1930-luvulla luotiin perustaa näytevarastojärjestelmälle, joka 

on edelleen toiminnassa. Suomen Kustannusyhdistys myöntää kirjakaupalle 

näytevarasto-oikeuden rahallista takausta vastaan. Näytevarastojärjestelmän avulla 

kirjankustantaja saa kirjakauppojen hyllyille laajan valikoiman kirjojaan ja kirjakauppa 
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saa kirjat varastoonsa ilman taloudellista riskiä. Kirjankustantaja lähettää omalla 

kustannuksellaan kirjakauppaan yhden kappaleen kirjaa näytevarastoon ja kauppa 

sitoutuu tilaamaan välittömästi uuden kappaleen myydyn tilalle. (Suomen 

Kustannusyhdistyksen kotisivut 2010.) Toinen maailmansota harvensi 

kirjankustantajien rivejä, kirjankustantajien ja kirjakauppiaiden yhteistyö tiivistyi 

jälleen 1950-luvulle tultaessa ja käyttöön otettiin uudet kirjakauppasäännöt. Kirja-alalla 

alettiin huolestua uusien medioiden suosiosta ja huomattiin, että yhteinen kilpailija 

olikin lisääntyvä viihdeteollisuus. (Häggman 2008, 448.) 1960-luvulta alkaen selvää oli 

myös, että myös kirjojen tuotanto ja jakelu olivat entisestään kaupallistuneet ja 

monipuolistuneet. Kirjakauppoja Suomessa oli enemmän kuin koskaan: yli 780 vuonna 

1968 (Ekholm & Repo 2010, 148). Markkinoille syntyivät myös edulliset kirjasarjat ja 

kirjakerhot. Kirjojen määrähintajärjestelmästä luopuminen vuonna 1971 päätti 

kirjankustantajan oikeuden määrätä kirjan vähittäismyyntihinta. Samalla päättyi 

kirjakauppojen tosiasiallinen yksinoikeus kirjojen myyntiin. (Repo 2003, 69.) Kirjojen 

jakelu Suomessa olikin ollut tähän asti kautta koko historiansa luvanvaraista ja 

säännösteltyä sekä valtiovallan että kirjankustantajien toimesta. Suomen 

Kustannusyhdistyksen rooli alkoi muuttua enemmän aatteelliseksi, joskin 

näytevarastotakausten valvonta piti ja pitää edelleen kirjankustantajat hyvin selvillä 

kirjakauppalaitoksen taloudellisesta tilanteesta (Reenpää 2003, 20).  

Kansainvälinen kirja-ala alkoi standardoitua ISBN-tunnuksen (International Standard 

Book Number) myötä – se on ollut käytössä 1960-luvulta asti (Zivkovic 2005, 31–60 ). 

Vuonna 1972 Suomi liittyi kansainväliseen ISBN-järjestelmään, jota Suomessa ylläpitää 

Kansalliskirjaston yhteydessä toimiva Suomen kansallinen ISBN-keskus 

(Kansalliskirjaston kotisivut 2010). ISBN-järjestelmän käyttöönotto rationalisoi kirjojen 

jakelua ja liitti Suomen kirja-alan osaksi kansainvälistä kirja-alaa.  

Myös siirtyminen peruskoulujärjestelmään vuosina 1972–1977 muutti suomalaisen 

kustannustoiminnan perusrakennetta radikaalisti: oppikirjojen määrä jopa ohitti 

painetun kaunokirjallisuuden määrän tuolloin (Häggman 2008, 519). 1980-luvulla 

alettiin jo puhua kirjan kriisistä: myyntikäyrät olivat laskussa ja kirjan laadustakin 

keskusteltiin (mt., 536–537). 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla markkinoille alkoi 

syntyä pieniä epäkaupallisia kirjankustantajia, joita auttoi tietotekninen vallankumous: 
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kirjapainotekniikan digitalisoituessa kirjan painaminen kävi kustannustehokkaammaksi 

kuin aikaisemmin (mt., 553). Tämä edisti markkinoiden fragmentoitumista, kun kirjoja 

alettiin julkaista yhä pienempien kohderyhmien tarpeisiin. Fragmentoitumista lisäsi 

Lehtosen (2001, 95) mukaan myös kulttuurin medioituminen yleensä. Kun alan suuret 

yritykset pyrkivät vastaamaan fragmentoitumiseen kierrättämällä materiaaleja eri 

mediumeissa, lisääntyi samalla mediatuotannon intermediaalisuus. Lehtosen (mt., 95) 

mukaan kulttuurin medioituminen muuttaa kirjan kulttuurista asemaan mm.  

arkipäiväistämällä sitä. Kirjojen auktoriteettiasema mediana alkoikin murentua ja kirjat 

alkoivat vertautua yhä useammin muihin mediatuotteisiin. Suomen 

Kustannusyhdistyskin väljensi liittymiskriteereitään ja hyväksyi jäsenekseen mm. 

Helsinki Media Companyn vuonna 1995 – siitä huolimatta, että se olikin 

kirjankustantajana erikoistunut sarjakuvakirjoihin (Häggman 2008, 552). Sittemmin 

siitä on tullut Suomen suurin lastenkirjankustantaja Sanoma Magazines, jonka 

julkaisemat kirjat perustuvat pitkälti muissa medioissa julkaistuihin sisältöihin, kuten 

kansainvälisiin Disney-tuotteisiin. Sanoma Magazines toimii hyvänä esimerkkinä 

Lehtosen (2001, 91–100) kuvaamasta horisontaalisesta intertekstuaalisuudesta ja 

medioitumisesta sekä kansainvälisen kirja-kulttuurin rantautumisesta Suomeen. Disney-

elokuvien kansainväliset hahmot, juonet ja teemat alkoivat esiintyä paitsi elokuvissa 

myös painetuissa kirjoissa, videoissa, tietokonepeleissä ja muissa oheistuotteissa.   

1900-luvulla tekstien mekaaninen, sähköinen ja digitaalinen uusintaminen sekä 

medioituminen kasvoivat ennennäkemättömiin mittasuhteisiin (Lehtonen 2001, 94). 

Kirjalliseen kulttuuriin oli jo vaikuttanut merkittävästi 1900-luvulla tapahtunut 

kulttuurinen vallankumous, jossa audiovisuaalinen media, varsinkin televisio, alkoi 

dominoida markkinoita. Mobiili- ja internet-laitteet kehittyivät ja tarjosivat viestinnälle 

uusia mahdollisuuksia. Vallankumouksellista oli muutoksen nopeus: siinä missä 

painetun kirjan auktoriteettiasema oli rakentunut vuosisatojen kuluessa, televisio, 

matkapuhelimet ja internet-yhteydet yleistyivät muutamassa vuosikymmenessä. 

Teknologinen kehitys (esim. Print On Demand, Internet) edisti kansainvälisyyttä, kun 

teosten tuotanto ja jakelu alkoivat vapautua ajan ja paikan kahleista (Svedjedal 2000, 

142). ”Nowadays, customer is king – with or without royal virtues – and no medium has 

a privileged position.”, toteaa Svedjedal (mt., 46). Massamarkkinoiden myötä kulttuuri 

kaupallistui ja kansainvälistyi, kuluttajan rooli kasvoi ja markkinat alkoivat pian 
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fragmentoitua. Mediumien asema riippui kuluttajien mieltymyksistä ja kirjalla ei enää 

ollut etuoikeutettua asemaa muihin medioihin nähden.  

Häggmanin (2008, 567) mukaan 1990-luvun loppu oli selvä käännekohta suomalaisessa 

kustannusmaailmassa: joukkoviestinnän eri muodot olivat lähentyneet toisiaan ja 

viestintäalan yritykset olivat ryhmittyneet uudelleen suuremmiksi yksiköiksi, jonka 

seurauksena koko alan edunvalvonta päätettiin keskittää Viestinnän keskusliittoon. 

2000-luvun alkaessa oli selvää, että kirja-ala oli uuden kynnyksellä: uudet teknologiset 

innovaatiot toivat mukanaan uusia mahdollisuuksia ja samalla koko ala oli siirtymässä 

globaaleille sisällöntuotannon markkinoille. Kirjankustantajan asema kirja-alan 

arvoketjussa oli ollut keskeinen 1800-luvulta aina 2000-luvulle asti: kirjankustantajat 

olivat toimineet portinvartijoina julkaistaville sisällöille (luominen), rahoittaneet, 

toimittaneet, painaneet, varastoineet ja markkinoineet julkaisemansa kirjat (tuotanto), 

valinneet myyntikanavansa (jakelu) ja vaikuttaneet tarjonnalla myös lukijoihin 

(kulutus). Jeff Gomez (2008, 4) toteaa muutoksesta osuvasti teoksessaan Print is Dead: 

Books in Our Digital Age: “The publishing industry, which hasn’t faced a significant 

challenge in decades, now has to do the thing it likes least: change.” Johan Svedjedal 

(2000, 47) tarkentaa kirja-alan muutostarvetta vuosituhannen vaihtuessa seuraavasti:  

“Consequently, the act of reading printed books is not only relegated to that of using 

one media among others, it becomes just one way among others of reading texts.” Kirja-

alaa väistämättä ravisteleva rakennemuutos oli Suomessakin jo nähtävissä 

vuosituhannen vaihteessa.  

 

 

2.2 Kirja-ala 2000–2010 
 

2000-luvulle tultaessa painetun kirjan asema oli Suomessa edelleen vahva, kuten 

Suomen Kustannusyhdistyksen tilastotkin osoittavat (Liite 3 ja Liite 4). Suomen 

Kustannusyhdistyksen vuositilaston mukaan heidän jäsenensä ovat julkaisseet 

painettuina kirjoina ja digitaalisina julkaisuina uutuusnimekkeitä (kpl) seuraavasti:  
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Julkaistut 
uutuusnimekkeet 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Painetut kirjat 4341 4221 3966 3954 4366 4511 5062 4646 4648 4417 
Digitaaliset 
julkaisut 238 372 353 368 377 353 306 515 536 724 
                      
Yhteensä 4579 4593 4319 4322 4743 4864 5368 5161 5184 5141 

 
 

TAULUKKO 1. Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten julkaisemat painetut kirjat ja digitaaliset 
julkaisut 2000–2009 

 

Tarkempaa tilastointia julkaisualustan mukaan Suomen Kustannusyhdistys on tehnyt 

vuodesta 2007 alkaen:  

Julkaistut uutuusnimekkeet / julkaisualusta  2007   2008 2009 
Painetut kirjat 4646 4648 4417 
Ladattavat äänikirjat 12 34 87 
Ladattavat tekstimuotoiset kirjat 50 131 293 
Online-julkaisut 121 105 110 
Äänikirjatallenteet 181 167 72 
Muut tallenteet 151 99 162 

 
TAULUKKO 2. Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten julkaisemat painetut kirjat ja digitaaliset 

julkaisut julkaisualustoittain 2000–2009 

 

Luvut kertovat, miten uusi alue digitaaliset julkaisut vielä ovat suomalaisille 

kirjankustantajille: määrät ovat pysyneet koko 2000-luvun varsin pieninä ja tarkempaa 

tilastointiakin digitaalisten julkaisujen osalta on tehty vasta vuodesta 2007. Tilastoinnin 

hiljattain tehdystä uudistumisesta kertovat myös epätarkkuudet digitaalisten julkaisujen 

sisällön mukaisessa tilastossa. Tästä syystä käytän tässä tutkielmassa julkaistujen 

uutuusnimekkeiden kokonaislukumääriä pelkästään julkaisualustoittain. Suomen 

Kustannusyhdistyksen jäsenten julkaisemien painettujen uutuusnimekkeiden määrä 

näyttää vakiintuneen n. 4000–5000 nimekkeeseen vuodessa, joskin vuodesta 2006 

lähtien niiden määrä on ollut lievässä laskussa. Digitaalisten julkaisujen määrä sen 

sijaan on lähtenyt maltilliseen kasvuun 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä - 

tosin julkaisualustojen kesken on eroja. Ladattavat ääni- ja tekstimuotoisten kirjojen 

julkaisumäärät ovat kasvussa, online-julkaisujen julkaisumäärät ovat pysyneet 

suunnilleen samalla tasolla ja äänikirjatallenteiden julkaisumäärissä on tapahtunut 

laskua. Muiden tallenteiden julkaisumäärät ovat vaihdelleet vuosittain. On vielä liian 
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varhaista sanoa korvaavatko digitaaliset julkaisut painettuja kirjoja vai lisääntyykö 

julkaistavien uutuusnimekkeiden määrä niiden myötä. Vuosina 2007-2009 Suomen 

Kustannusyhdistyksen jäsenten julkaisemien uutuusnimekkeiden kokonaismäärä näyttää 

vakiintuneen n. 5100–5200 nimekkeeseen vuodessa.   

Digitaaliset julkaisut ovat jo pitkään tehneet tuloaan kirjamarkkinoille niin 

kansainvälisesti kuin Suomessakin. Kirja 2010 -tutkimuksessa (2001, 131) kerrotaan 

ensimmäisten tietokoneella käytettäväksi tarkoitettujen oppimateriaalien tulleen 

julkaistuiksi Yhdysvalloissa jo 1960-luvulla ja Suomessakin jo 1980-luvulla. 

Keskustelua perinteisen painetun kirjan asemasta uusien viestimien ottaessa tilaa 

kirjamarkkinoista on käyty pitkään, kuten Kirja 2010:n tulevaisuuden skenaariotkin 

osoittavat. Häggmanin mukaan suomalaisten kirjankustantamoiden organisaatio- ja 

omistustasolla alkoi 2000-luvulla näkyä selvää lähestymistä kohti sähköistä ja painettua 

mediaa, vaikka kirjailijoiden työhuoneissa ja kirjankustantamoiden lattiatasolla vielä 

työskenneltiinkin entiseen tapaan (Häggman 2008, 569). Internet ja kirjankustannusalan 

ulkopuolelta tulleet yritysjohtajat mullistivat lopulta kustannusmaailman vuosituhannen 

vaihteessa. Kirja-alan yhtiöitä alettiin siirtää osaksi monialaisia kokonaisuuksia. (mt., 

560–561.) Tämä trendi jatkui vielä 2010-luvun alkaessa Suomessa. Maaliskuussa 2010 

uutisoitiin Otava-konsernin uusista järjestelyistä: Reenpään sukuun kuuluvat johtajat 

väistyivät konsernin operatiivisista johtotehtävistä ja tekivät tilaa suvun ulkopuolisille 

johtajille (Mäkinen 2010). Helsingin Sanomat uutisoi huhtikuussa 2010 myös toisesta 

suomalaisesta kirjankustantajasta WSOY:sta, joka on osa kansainvälistä 

viestintäkonserni Sanomaa. Sen oppimateriaalien kustantamisesta vastaavan Learning & 

Literaturen johtaja Jacques Eijkens ennustaa oppikirjasisältöjen siirtyvän muutamassa 

vuodessa osittain e-kirjoiksi sekä vuorovaikutteisiksi, painettua kirjaa täydentäviksi 

verkkopalveluiksi. (Kallionpää 2010.). Sanoma on hyvä esimerkki myös kirja-alan 

globalisoitumisesta: Learning & Literature toimii 11 maassa hollantilaisen Eijkensin 

johdolla (Majander & Saarikoski 2010).  

Perinteisellä painetulla kirjalla on pitkä historia aina Gutenbergin ajoista lähtien ja 

Juhani Niemen (2007, 20) mukaan kirja esineenä merkitseekin kirjankustantajille 

jatkuvuutta, ihmiskunnan muistin edustajaa. Samanlaiseen johtopäätökseen päätyy Miha 

Kovac (2008, 10) todetessaan: “If anything, the codex as well as the press can be 
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defined as unique symbols of intellectual and cultural continuity in Western 

civilization.” Tästä näkökulmasta katsottuna onkin ymmärrettävää, että 

kirjamarkkinoiden digitalisoituminen on toteutunut verkkaisesti. Kovacin (2008, 158–

159) mukaan digitaalisten julkaisujen yleistymistä ovat hidastaneet myös 

julkaisualustan ja sisällön erillisyyteen liittyvä problematiikka, lukijalaitteiden 

epämukavuus käytettäessä sekä toimivan liiketoimintamallin puuttuminen. Monet 

lukijat pitävät lisäksi digitaalisten julkaisujen suojausta DRM:ia (Digital Rights 

Management) aineiston käyttöä liiaksi rajoittavana (Gomez 2008, 122). Niemi 

huomauttaa myös lukijuuden muuttuvan: hänen mukaansa sähköinen kirja voi tarjota 

lukijoille enemmän kokemisen mahdollisuuksia mm. holografian, liikkeen, hypertekstin 

ja interaktion muodossa (Niemi 2007, 22). Lukijuuden muuttuminen haastaakin sekä 

kirjan tuotannon että jakelun. Kovacin (2008, 21) mukaan lukijuuden muuttuminen 

yhdessä laajemman sosiaalisen tarpeen kanssa vauhdittaa kehitystä 2000-luvulla 

samalla tavalla kuin keskiajalla syntynyt tarve tiedonjakeluun standardissa muodossa 

vauhditti painetun kirjan yleistymistä. Ekholm ja Repo (2010, 100) kiinnittävät myös 

huomiota lukijuuden muuttumiseen: heidän mukaansa Google-sukupolvi eli vuoden 

1993 jälkeen syntyneet ennemminkin selailevat kuin lukevat. 

Kirjamarkkinoille onkin alkanut ilmestyä uusia globaaleja jakelukanavia, jotka ovat 

innokkaita kehittämään digitaalisia vaihtoehtoja lukijoiden erilaisiin tarpeisiin. 

Verkkokirjakauppa Amazon on ilmoittanut myyvänsä jo yli puolet kirjoistaan 

sähköisessä muodossa (Kokko 2010). Ensimmäisen kerran sen uutisoitiin myyneen 

joulukuussa 2009 enemmän sähköisiä e-kirjoja kuin perinteisiä painettuja kirjoja 

(Vaalisto 2009). Amazonin liiketoimintamalli on sen oman lukulaitteen, Kindlen, 

varassa (Koistinen 2010). Amazon on saanut kirjankustantajat valpastumaan olemalla 

avoin uusille toimintatavoille, jotka ohittavat perinteiset kirjankustantajat kokonaan 

(Kokko 2010). Hakukoneyhtiö Googlella puolestaan on parhaillaan käynnissä 

informaatiotarjonnan demokratisoimisella perusteltu maailmanlaajuinen kirjojen 

digitointihanke, joka on saanut kirjankustantajat vastarintaan (”Kirjankustantajat 

vetäisivät töpselit irti Googlen skannerista” 2009). Kirjankustantajien vastustusta lisää 

varmasti se, että Google on onnistunut kaupallistamaan vapaan pääsyn tietoon, joka 

tähän asti on ollut kirja-alan yksinoikeus (Ekholm & Repo 2010, 130). Lisäksi Googlen 

maksuttomuuden kulttuuri haastaa kirjankustantamisen liiketoimintana (mt., 131), jota 
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se on ollut kautta koko painetun kirjan historian. Tämän tutkielman aineistona olevaa 

kyselyä tehtäessä huhti-toukokuussa 2009 kirjankustantajat ympäri maailman joutuivat 

ottamaan kantaa Google Book Settlement -sopimukseen (Google teoshaun 

sovintoratkaisu 2009), jota syytetään tekijänoikeuksia rikkovaksi (Kotilainen 2009). 

Myös Yhdysvaltain oikeusministeriö esitti sopimuksen torjumista silloisessa 

muodossaan (Linnake 2009). Marraskuussa 2009 oikeus hyväksyi muutetun sovinto-

ratkaisuesityksen ja kustantajilla ja kirjailijoilla on mahdollisuus korvausvaatimusten 

tekoon 31.3.2011 mennessä (Google teoshaun sovintoratkaisu 2010). Toukokuussa 

2010 Google ilmoitti aloittavansa digitaalisten kirjojen verkkokaupan, jonka 

hinnoitteluperusteet ovat vielä avoimet (Vascellaro & Trachtenberg 2010). Tarjolla 

olevat digitaaliset kirjat ovat PDF-muodossa olevia, skannattuja kopioita painetuista 

kirjoista. Uudelle mediumille onkin tyypillistä sen elinkaaren alussa yhdenmukaisuus 

aikaisempien mediumien kanssa, kuten Barbara A. Brannon (2007, 364) Marshall 

McLuhania siteeraten toteaa: ”New technologies of information, as Marshall McLuhan 

observed, imitate existing ones until new paradigms become evident through use.” 

Digitaaliset julkaisut imitoivat vielä ominaisuuksillaan perinteistä painettua kirjaa, 

vaikka teknologia mahdollistaisikin jo moniulotteisemmankin sisällön käytön. 

Käyttäjien mieltymykset ratkaisevat, mitkä ominaisuudet jatkossa yleistyvät 

digitaalisten julkaisujen tuotannossa ja jakelussa. Googlen verkkokaupan digitaaliset 

kirjat ovat luettavissa verkkoselaimella ja näin ollen ne eivät ole laitesidonnaisia, joskin 

rajapintoja esim. Applen iPad- ja iPhone- laitteisiin on mahdollista rakentaa 

tulevaisuudessa. Lisäksi Google tarjoaa jakelualustaansa verkkokirjakauppojen 

käytettäväksi korvausta vastaan. (Vascellaro & Trachtenberg 2010.) Kirjankustantajien 

vastarinnasta huolimatta Googlen globaali kirjojen digitointihanke etenee.  

Angus Phillips (2006, 54) toteaa osuvasti, että kirja-alalle saattaa myös tulla perinteisen 

kirja-alan ulkopuolella toimivia yrityksiä, jotka uhkaavat kirjankustantajien perinteistä 

portinvartijan roolia: ”The danger for publishers is that it presents opportunities for 

other players, whether IT companies or authors, to enter the market and develop suitable 

products.” Kiinassa tehdään jo nyt kukoistavaa liiketoimintaa kännykirjallisuudella, jota 

julkaisevat online-mediayhtiö Shanda Interactive Entertainment sekä puhelinoperaattori 

China Mobile. Liiketoimintamallissa puhelinoperaattori ottaa puolet tuloista, toisen 

puolen jakavat keskenään kustantaja ja kirjailija. (Tuohinen 2010) Suomessakin 
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teleoperaattori Elisa on pitkään suunnitellut laajentavansa toimintaansa sähköisten 

kirjojen myymiseen tai välittämiseen, mutta sen kaavailema liiketoimintamalli ei 

toistaiseksi ole saanut kirjankustantajia innostumaan laajempaan yhteistyöhön sen 

kanssa (Koistinen 2010). Kesällä 2010 Elisa on kuitenkin ryhtynyt markkinoimaan 

äänikirjoja mobiiliasiakkaille (Elisan kotisivut 2010). Myös Suomen suurin mediayritys, 

Sanoma-konserni, laajensi toimintaansa teleoperaattorien liiketoimintaan toukokuussa 

2010 hankkimalla 21 prosentin osuuden tietoliikennekonserni DNA:sta. Sanomakin 

uskoo median ja tele-operaattoreiden liiketoiminnan lähestyvän toisiaan. (Pietiläinen 

2010.) Kirjailijatkin ovat havahtuneet digitaalisen kustantamisen mukanaan tuomiin 

mahdollisuuksiin: syyskuussa 2010 aloittanut rikoskirjallisuuteen erikoistuva 

CrimeTime-kustantamo toimii osuuskuntana, jonka omistajat ovat kirjailijoita (Petäjä 

2010).  

Kai Ekholmin ja Yrjö Revon (2010, 14) mukaan julkaisuala on rakentamassa e-

lukemisen kulttuuria Suomeen. Kirja- ja media-alan toimijat – lehden- ja 

kirjankustantajat sekä teleoperaattorit – etsivät uusia liiketoimintamalleja eReading 

Services -hankkeen avulla (mt., 14). Viestinnän keskusliiton Next Media -ohjelmaan 

kuuluvan eReading Services -hankkeen tavoitteita kuvataan seuraavasti:  

 

Tavoitteena on luoda sisältö- ja kuluttajalähtöinen tapa maksullisen 
sanomalehti-, aikakauslehti- ja kirjasisällön jakelemiseksi sähköisillä 
lukulaitteilla. Käyttäjälähtöisyys, helppokäyttöisyys ja runsas sisältövalikoima 
ovat peruslähtökohtia. Hanke luo markkinaa ja pohjan kaupallisia palveluja 
tarjoaville ekosysteemeille ja kansainvälisesti skaalattaville 
liiketoimintamalleille. Tavoitteena on vaikuttaa alueen standardointiin 
eurooppalaisella tasolla ja huolehtia liittymisestä globaaleihin standardeihin. 
Hankekonsortio, jossa kaikkien medialajien kustantajat ovat edustettuna, on 
kansainvälisesti tarkastellen ainutlaatuinen. (Viestinnän keskusliiton kotisivut 
2010.) 

 

Kansainväliset markkinat ovat suomalaisten kustantajien mielessä, kuten Next Media -

ohjelma (NM) linjaa strategia-ehdotuksessaankin (A proposal for Next Media Strategic 

Research Agenda 2009): ”The NM business target is that Finnish companies get a 

significant share of the growing media and entertainment market, which globally 

exceeds the telecommunication market. “ Toimivan liiketoimintamallin puuttuminen on  

saanut kustannusalan toimijat yhdistämään voimansa Suomessa ennennäkemättömällä 
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tavalla. Kirjankustantajille merkityksellinen eReading Services -hanke on Next Media -

ohjelman suurin hanke.  Sitä johtaa Viestinnän keskusliitto ja siinä ovat mukana 

Sanomalehtien Liitto, Suomen Kustannusyhdistys, Sanoma News, Alma Media, Arena 

Partners, Suomen Lehtiyhtymä, KSF Media, Sanoma Magazines Finland Oy, Otava 

Kuvalehdet, WSOY, Suomalainen kirjakauppa, Medessa, ePaper Finland, IRO 

Reaearch, Silencio, Talentum, Akateeminen kirjakauppa ja 

Kansalliskirjasto/Opetusministeriö sekä tutkimustahoina VTT, Aalto-yliopisto/TKK, 

ASE, TAIK, HY, Metropolia ja Laurea. Ohjelman kokonaislaajuus on 1,52 miljoonaa 

euroa, josta Tekesin tuki on 0,845 miljoonaa euroa. (Viestinnän keskusliiton kotisivut 

2010.) Viestinnän keskusliitto, jonka jäsenliitto on Suomen Kustannusyhdistys, on 

perustanut myös www.sahkokirja.fi-internetpalvelun. Palvelun tavoitteena on tukea 

suomalaisten sähkökirjamarkkinoiden syntyä ja kehitystä jakamalla päivittyvää tietoa 

alan kehityksestä, sisällöistä, uusimmista laite- ja ohjelmistoinnovaatioista sekä 

toimijoista (www.sahkokirja.fi 2010). 

Next Media -ohjelma eReading Services -hankkeineen kertoo siitä, että koko julkaisuala 

Suomessa on uudelleenorganisoitumassa. Opetusministeriökin toteaa 

kulttuuriteollisuuden kirjasisällön olevan yksi tiedonvälityksen muoto siinä, missä 

lehdistö, televisio, radio tai verkkoviestintä. Sanan, äänen ja kuvan tallentaminen, 

monistaminen ja levittäminen ovatkin jo yhdentyneet teknisesti. (Kulttuuri 

tietoyhteiskunnassa 2003, 27.) Lukijoiden muuttaessa käyttäytymistään, markkinoiden 

globalisoituessa ja teknologian kehittyessä, muutospaineet ovat kasvaneet ja myös 

kirjankustantajien on muutettava tarjontaansa olemassa olevia markkinoita vastaavaksi. 

Se tarkoittaa lähentymistä muiden medioiden kustantajien kanssa, perinteisten 

tavaravirtoihin perustuvien tuotanto- ja jakeluprosessien muuttamista ja uuden 

liiketoimintamallin luomista. Johan Svedjedal muotoili saman asian jo vuosituhannen 

vaihteessa seuraavasti:  

 

 Busy being born for the last five hundred years, the community of books now 
faces new challenges – a media revolution with an impact on communications 
of sufficient magnitude to place it somewhere between the invention of 
moveable type and broadcast television. (Svedjedal 2000, 95–96.) 
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Perinteiset kirja-alan jakelukanavat pyrkivät säilyttämään asemansa myös sähköisten 

julkaisujen jakelussa ja kiirehtivät avaamaan omat palvelunsa hyvissä ajoin ennen 

eReading Services -hankkeen valmistumista: Akateeminen Kirjakauppa avasi 

syyskuussa 2010 sähkökirjojen latauskaupan ja myös Suomalainen Kirjakauppa on 

ilmoittanut lisäävänsä sähkökirjat ja lukulaitteet verkkokauppansa valikoimiin syksyllä 

2010 (Simola 2010). 

Kirja 2010 esitti vuosituhannen vaihteessa viisi vaihtoehtoista tulevaisuuden näkymää 

kirja-alalle vuonna 2010. Ne ovat: Trendiskenaario, PoBot jyräävät, Positiivinen kierre, 

Elämyspuisto ja Painajaiset toteutuvat. Kaikissa skenaarioissa kirjankustantajan asema 

on keskeinen tuotannon, sisällön ja jakelun kannalta. (Saarinen ym. 2001, 204.) 

Kirjankustantajan aseman keskeisyys lienee ollut kirjoittajille itsestään selvä lähtökohta 

– täten oli toimittu aina 1800-luvun lopulta lähtien, kuten luvussa 2.1 kuvataan. 

Trendiskenaariossa painetun kirjan lukeminen on vähentynyt – tosin ei oleellisesti – ja 

visuaalisuuden määrä on kasvanut. Tallenteet ovat lähes kadonneet ja verkkokirja on 

löytänyt paikkansa. Sähköisen kirjan ensimmäiset kaupalliset sovellukset ovat tulleet 

markkinoille. Kirjat ovat sisällöltään sekä yleistä kirjallisuutta että oppikirjallisuutta. 

Supistunut kirjakauppaverkko ja kirjastot (maksuttomuus-periaatteella) toimivat 

kirjojen jakelijoina, joskin oma- ja pienkustantamisessa verkon kautta julkaiseminen 

onkin jo yleistynyt. (Saarinen ym. 2001, 207–209.) 

PoBot jyräävät -mallissa painettujen kirjojen osuus on edelleen reilusti suurempi kuin 

sähköisten versioiden, joiden osuus kuitenkin kasvaa ja täydentää painettujen kirjojen 

sisältöä. Painettujen kirjojen sisältöihin on liitetty multimedian ominaisuuksia ja niihin 

sisältyy tietoverkoissa käytettäviä elementtejä. Elektroniset oppimateriaalit ovat 

vuorovaikutteisia. Kirja-alalle on syntynyt uusi toimiala, joka hoitaa sisällöntuottajien, 

jakeluinfrastruktuurin ja teknologiatoimittajien välisiä rajapintoja. Kustannus- ja 

painotaloilla on Print On Demand -yksiköitä ja kirjojen jakelussa tietoverkkojen 

merkitys on kasvanut. Uusia toimijoita on syntynyt erityisesti kirjojen sähköistä jakelua 

hoitamaan. Logistiikkaa hoidetaan kirjakerhojen ja verkkokirjakauppojen tapaan. 

Kirjastoilla on vaikeuksia elektronisen aineiston jakelussa ja palvelut ovat muuttuneet 

osittain maksullisiksi. (Saarinen ym. 2001, 212–213.) 
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Positiivinen kierre -skenaariossa verkkokirjat ovat löytäneet asiakaskuntansa ja 

sähkökirjojen lukulaitteet ovat yleisiä varsinkin ammattilaisten ja opetuskäytössä. 

Painotuotteet ovat yhä vuorovaikutteisempia ja niiden varastointi tapahtuu suurimmalta 

osin digitaalisesti. Ulkomaiset kirjat tuotetaan paikan päällä. Tuotekeskeisyydestä on 

siirrytty palvelukeskisyyteen ja oma- ja pienkustantaminen on kasvanut merkittävästi. 

Jakelua helpottavat uudet omatoimista sisällöntuotantoa varten rakennetut palvelut. 

Kysyntä ohjaa tarjontaa. Jakelussa fyysisen logistiikan on korvannut palveluiden 

integraatio. Kirjakaupat ja kirjastot toimivat tiedonhallinnan keskuksina ja 

asiakashallinta sekä digitaalisten varastojen hallinta on kolmannen tahon hoidettavana. 

(Saarinen ym. 2001, 214–216.) 

Elämyspuisto-skenaariossa kuluttajat suosivat edelleen perinteistä kirjaa, mutta oppi- ja 

kurssikirjoissa sähkö- ja verkkokirjat ovat yleisesti käytössä. DVD on noussut 

merkittäväksi kuvallisten tarinoiden esitysvälineeksi ja painettu kirja on usein osa 

produktiota. Verkkokirja on laajasti käytössä pienjulkaisuissa. Kirjakauppojen 

lukumäärä on lisääntynyt ja niistä on tullut eräänlaisia mielihyväkeskuksia, joissa kirjat 

viihtyvät rinta rinnan elintarvikkeiden ja äänitteiden kanssa. Verkkokirjakauppa ei ole 

saanut jalansijaa suomalaisten kuluttajien hankintakanavana. Kirjastot toimivat edelleen 

merkittävänä jakelukanavana. (Saarinen ym. 2001, 217–219.)  

Painajaiset-kauhuskenaariossa painetut kirjat ovat eliitin käytössä, muut käyttävät 

digitaalisia aineistoja. Verkkojulkaisujen käyttö lisääntyy ja koulujen oppimateriaalit 

siirtyvät pääosin verkkoon. Osa kustantajista on muuntunut digitaalisen sisällön 

tuottajiksi. Painettuja kirjoja myydään enää harvoissa kirjakaupoissa suurimmissa 

kaupungeissa. Verkkokirja on arkipäivää ja se toimii perinteisen kirjan kaltaisena 

digitaalisena sisältönä. Kirjastoista ei puhuta enää mitään. (Saarinen ym. 2001, 219–

221.) Painajaiset-kauhuskenaario nimi saattaa tämän päivän lukijassa herättää 

kummastusta, mutta vuosituhannen vaihteessa – kun Kirja 2010 oli työn alla – 

skenaarion ennuste oli painetun kirjan tuotantoon ja jakeluun vakiintuneelle kirja-alalle 

painajaismainen.  

Kirja 2010:n tulevaisuuden näkymistä yksikään malli sellaisenaan ei ole toteutunut: 

vuonna 2010 visuaalisuuden määrä on kasvanut ja sähköisen kirjan ensimmäiset 

kaupalliset sovellukset ovat tulossa markkinoille supistuneen kirjakauppaverkoston ja 
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kirjastojen jakeluun (Trendiskenaario), painettujen kirjojen osuus on edelleen 

merkittävä ja Suomeenkin on syntynyt Print On Demand-mahdollisuuksia – mm. 

Kirjavälitys Oy:n ja Hansaprint Oy:n vuonna 2009 lanseeraama Print On Demand-

palvelu (PoBot jyräävät -skenaario), kuluttajat suosivat edelleen perinteistä kirjaa 

(Elämyspuisto-skenaario). Trendiskenaarion mukaisesti suurista kotimaisista 

kirjankustantajista WSOY, Otava ja Tammi ovat ilmoittaneet tuovansa kymmeniä 

sähköisiä nimekkeitä kuluttajakauppaan kirjakauppojen valikoimiin vuoden 2010 aikana 

(Koistinen 2010). 

2010-luvulle tultaessa olemme todistaneet, miten suuret kirjankustantamot alkavat 

uudelleenorganisoitua osaksi kotimaista ja globaalia media-alaa. Sanoma-konsernin 

kansainvälinen johto toteaa, että globaalisti katsottuna konserni pärjäisi ilman kirjojen 

kustantamistakin – tärkeintä on sopeutuminen media-alan muutoksiin (Majander & 

Saarikoski 2010). Kotimaisessa omistuksessa oleva Otava on organisoinut 

liiketoimintansa ammattijohtajien johdettaviksi suvun väistyttyä operatiivisesta 

liiketoiminnasta (Mäkinen & Koistinen 2010). Suomen kolmanneksi suurin 

kirjankustantamo Tammi on osa kansainvälistä Bonnier-mediakonsernia. 

Samanaikaisesti Suomeen on syntynyt uusia pieniä kirjankustantamoja, kuten Siltala ja 

Paasilinna. Karri Kokon (2010) haastattelema Touko Siltala toteaa monen merkittävän 

kirjankustantamon toimivan ja pärjäävän monikansallisia jättiyrityksiä kevyemmälläkin 

rakenteella. Muuttuvilla markkinoilla näyttävätkin pärjäävän sekä monialayritykset että 

ketterät pienpajat (Kauppinen 2009). Vuosien 2009 ja 2010 aikana kirjankustantaminen 

on saanut poikkeuksellisen paljon julkisuutta: on uutisoitu kirjankustantamoiden 

resurssien leikkauksista ja irtisanomisista, myynnin vähenemisestä ja sokkijohtamisesta 

(Ekholm & Repo 2010, 5). Painoalalle syntynyt ylikapasiteetti vähentää kirjapainojen 

määrää Suomessa: vuonna 2010 uutisoitiin Gummeruksen perinteikkään kirjapainon 

lopettamisesta Jyväskylässä (Petäjä 2010). Laajaa kirjavalikoimaa myyviä kirjakaupan 

myymälöitä Suomessa on vuonna 2010 enää 288 (Ekholm & Repo 2010, 148) ja 

verkkokaupat ovat aloittelemassa omaa digitaalisten aineistojen jakelua (Simola 2010). 

Muutos on alkanut.  
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3 SUOMALAISET KIRJANKUSTANTAJAT JA DIGITAALISET JULKAISU-
ALUSTAT 
 

 

3.1 Tutkimusasetelma ja kyselyn toteutus 
 

Selvitän tutkielmassani keväällä 2009 tekemäni kyselyn pohjalta digitalisoitumisen 

vaikutuksia suomalaisten kirjankustantajien tuotantoon ja jakeluun. Kyselyssä 

kirjankustantajat ottivat myös kantaa kirja-alan nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin. 

Kysely toteutettiin empiirisenä tutkimuksena Webropol-kyselynä (Liite 1 Saatekirje ja 

Liite 2 Kysely), joka tehtiin Kirjavälitys Oy:n toimeksiannosta. Kysymykset laadittiin 

yhteistyössä toimeksiantajan kanssa.  

Taustakysymyksillä kartoitettiin vastaajan yksikkö kirjankustantamossa, hänen 

edustamansa kirjankustantajan koko liikevaihtona mitattuna sekä hänen edustamansa 

osasto kirjankustantajan organisaatiossa. Taustakysymysten lisäksi esitettiin 

julkaisualustoja koskevia kysymyksiä, joilla mitattiin suomalaisten kirjankustantajien 

käsityksiä ladattavista ääni- ja tekstimuotoisista julkaisuista, online-julkaisuista, 

tallenteista sekä Print On Demand -julkaisuista. Julkaisualustoista osa on verkossa 

toimivia julkaisuja (ladattavat ääni- ja tekstimuotoiset julkaisut sekä online-julkaisut) ja 

osa fyysisiä tuotteita (tallenteet ja Print On Demand). Ne noudattavat Suomen 

Kustannusyhdistyksen tilastoinnin mukaisia aineistoryhmiä Print On Demandia 

lukuunottamatta (Suomen Kustannusyhdistyksen kotisivut, 2010). Suomen 

Kustannusyhdistys ei tilastoi Print On Demand -kirjoja, mutta toimeksiantajalle oli 

tärkeää mitata myös sen merkitystä julkaisualustana syksyllä 2009 lanseeratun Print On 

Demand -palvelun takia. Myös tämän tutkimuksen kannalta Print On Demand on 

kiinnostava, sillä sen tuotanto tapahtuu sähköisesti (kuten verkossa toimivat tuotteet) ja 

sen jakelu tapahtuu fyysisesti (kuten perinteinen painettu kirja). 

Julkaisualustoja koskevat kysymykset jakautuivat kolmeen teemaan, joiden avulla 

selvitettiin kirjankustantajien käsityksiä kunkin julkaisualustan nykytilasta ja 

tulevaisuuden näkymistä, sisällön ja jakelualustojen suhteesta sekä kunkin 

julkaisualusta jakeluvaihtoehdoista. Julkaisualustoja koskevien kysymysten teemat  
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olivat:  

1. Julkaisualustan nykytila ja tulevaisuuden näkymät 

Digitaalisten julkaisujen nykytilaa (2009) kirjankustantajien toiminnassa selvitettiin 

kysymällä, julkaisevatko he niitä tai harkitsevatko he niiden julkaisemista. 

Tulevaisuuden näkymiä kartoitettiin kysymällä kirjankustantajien arvioita digitaalisten 

julkaisujen osuuden muutoksesta heidän liikevaihdossaan vuonna 2010 sekä vuonna 

2015.  

 

2. Sisältö ja julkaisualusta 

Sisältöä koskevilla kysymyksillä selvitettiin kirjankustantajien arvioita siitä, mihin 

Suomen Kustannusyhdistyksen tilastoinnissa käytettyihin tuoteryhmiin he katsoivat 

kunkin digitaalisen julkaisualustan soveltuvan parhaiten: 

 kaunokirjallisuus 
 lasten ja nuorten kirjallisuus 
 tietokirjat 
 peruskoulun oppimateriaalit 
 lukion oppimateriaalit  
 ammatti- ja aikuisopetuksen opetusmateriaalit 
 muu 

 

3. Jakelu ja julkaisualusta  

Jakelua koskevilla kysymyksillä selvitettiin kirjankustantajien näkemyksiä eri jakelu-

vaihtoehdoista julkaisualustoittain: 

 kirjankustantaja itse 
 kirjankustantajien yhteinen portaali 
 kirjakauppa 
 vähittäiskauppa 
 verkkokirjakauppa 
 muu verkkokauppa 
 Google 
 välittäjä/tukku (oppilaitokset, kirjastot) 
 muu 



 
24 

 

Lisäksi esitettiin väittämiä digitaalisten julkaisujen ja perinteisen painetun kirjan 

suhteesta sekä annettiin vastaajille mahdollisuus kehitysideoiden antamiseen. 

Vastaajilla oli myös mahdollisuus antaa vapaita kommentteja.  

Tutkielmani empiirinen aineisto koottiin verkkolomakkeella (Liite 2), jossa oli sekä 

strukturoituja että avoimia kysymyksiä. Tutkimusaineiston analyysi edellytti sekä 

kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Strukturoitujen kysymysten analyysiin 

käytin toteutusalustana ollutta Webropol-ohjelmaa sekä Excel-

taulukkolaskentaohjelmaa. Strukturoitujen kysymysten analysointi keskittyi 

prosenttijakaumien selvittämiseen. Avoimilla kysymyksillä kokosin sanallista tietoa, 

jonka analysoin sisällön mukaan. Tutkimuksen kvantitatiiviset tulokset esitän 

julkaisualustoittain prosentteina sekä diagrammeina luvuissa 3.2.–3.7. Pääluvussa 4 

esitän päätelmäni tutkimusongelmien mukaan ja pohdin tuloksia lähdeaineiston valossa. 

Ennakko-oletukseni olivat:  

1. Digitaalisten julkaisujen myötä kirjankustantajat siirtyisivät monikanavaiseen  

kustantamiseen sisältöjen alkaessa esiintyä erilaisilla rinnakkaisilla julkaisu-

alustoilla.  

 

2. Digitaalisten julkaisujen yleistymisen myötä kirjankustantajat löytäisivät uusia  

 jakelukanavia perinteisten jakelukanavien rinnalle.  

 

3. Digitaalisten julkaisujen yleistyminen merkitsisi kirjan käsitteen muuttumista.  

 

4. Digitaaliset julkaisut olisivat vuosina 2010–2015 lisääntymässä suomalaisten  

 kirjankustantajien tuotannossa.  
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3.2 Taustatiedot 
 

Kysely lähetettiin 23.4.2009 kaikkiaan 816:lle kirja-alan työntekijälle Suomen 

Kustannusyhdistyksen ja Kirjavälitys Oy:n kirjankustantaja-rekistereiden pohjalta. 

Vastauksia tuli 121 kappaletta eli 15 % kyselyn saaneista vastasi siihen. Vastaajat 

edustivat 68 eri kirjankustantajaa.  

Kyselyyn vastanneet edustivat kirjankustantamoiden eri yksikköjä monipuolisesti. 

Yrityksen johtoon kuului 35 henkilöä (28,9 %), kustannusosastolla työskenteli 

kustannusosastoa 46 henkilöä (38,0 %), myynti- ja markkinointiosaston työntekijöitä oli 

29 henkilöä (23,9 %) ja IT- ja/tai kehitys- sekä talousosastolla työskenteli 6 henkilöä  

(5 %). Muuta osastoa kertoi edustavansa 5 vastaajaa (4,2 %). Muuhun ryhmään 

kuuluvat vastaajat määrittelivät itsensä yrittäjiksi, viestintäosaston henkilökunnaksi tai 

kertoivat tekevänsä kaikkien osastojen tehtäviä.  

Vastaajista 120 ilmoitti myös edustamansa kirjankustantajan liikevaihdon: 29 vastaajaa 

(24 % ) edusti suurta kirjankustantajaa (liikevaihto >20 milj. € vuodessa), 22 heistä  

(18 %) oli keskisuuren kirjankustantajan palveluksessa (liikevaihto 5–20 milj. € 

vuodessa) ja 69 ( 58 % ) toimi pienessä kirjankustantamossa (liikevaihto <5 milj. € 

vuodessa).  

Vastaajista 116 ilmoitti lisäksi työskentelevänsä joko oppimateriaalien (24 henkilöä, 

 21 %), yleisen kirjallisuuden (62 henkilöä, 53 %) tai molempien (30 henkilöä, 26 %) 

parissa.  

Vaikka vastausprosentti jäikin alhaiseksi, tutkimustulos on yleistettävissä vastaajien 

edustaessa kuitenkin eri kokoisia kirjankustantajia ja niiden eri osastoja.  
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3.3 Ladattavat äänikirjat 
 

Ladattavalla äänikirjalla tarkoitetaan verkon kautta jollekin laitteelle (tietokone, 

erillinen lukulaite, matkapuhelin, kannettava soitin tai jokin muu laite) ladattavaa 

kirjankustantajan äänikirjaksi luokittelemaa äänimuotoista sisältökokonaisuutta, jolla on 

ISBN-tunnus. 

2010-luvulle tultaessa ladattavat äänikirjat alkoivat vakiinnuttaa asemaansa 

kirjankustantajien kustannussuunnitelmissa. 49,6 % kaikista kyselyn vastaajista ilmoitti 

julkaisevansa tai harkitsevansa ladattavien äänikirjojen julkaisemista jo vuonna 2009. 

Ladattavista äänikirjoista näyttävät kiinnostuneen erityisesti suuret kirjankustantajat 

pienempien osoittaessa vaimeampaa mielenkiintoa uuden mediumin käyttöönotossa. 

Liikevaihdon mukaan jakauma oli seuraava:  

 suuret kirjankustantajat (liikevaihto > 20 milj. € vuodessa):   89,7 % 

 keskisuuret kirjankustantajat (liikevaihto 5–20 milj. vuodessa):  54,5 % 

 pienet kirjankustantajat (liikevaihto < 5 milj. € vuodessa) :  31,9 % 

Suomen Kustannusyhdistyksen tilaston (Liite 3) mukaan heidän jäsenensä ovat 

julkaisseet ladattavia äänikirjoja Suomessa seuraavasti (kpl):  

 2007:  12 

 2008:  34  (muutos:  183,3 %) 

 2009:  87  (muutos:  155,9 %) 

 

Kirjankustantajien arvion mukaan ladattavien äänikirjojen osuus heidän 

liikevaihdostaan kasvaa jatkossa. 41,4 % kaikista vastaajista arvioi ladattavien 

äänikirjojen osuuden liikevaihdostaan kasvavan vuonna 2010. Vuoteen 2015 mennessä 

jo 70,7 % vastaajista arvioi kasvua. Suurista kirjankustantajista 53,6 % arvioi 

ladattavien äänikirjojen osuuden liikevaihdosta kasvavan jo vuonna 2010 ja peräti  

93,1 % arvioi ladattavien äänikirjojen tekevän nykyistä suuremman osan liikevaihdosta 

vuonna 2015.  
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TAULUKKO 3. Ladattavien äänikirjojen osuus liikevaihdosta: 
arvio muutoksesta vuonna 2010 ja vuonna 2015 

Kirjankustantajat pitivät yleiseen kirjallisuuteen kuuluvia kauno-, lasten ja nuorten sekä 

tietokirjoja luontevimpina sisältöinä ladattavina äänikirjoina julkaistaviksi. Sen sijaan 

oppimateriaaleja arvioitiin julkaistavan varsin vähäisessä määrin ladattavina 

äänikirjoina.  

 

TAULUKKO 4. Ladattavien äänikirjojen sisältö 
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Potentiaalisimpina jakelukanavina ladattaville äänikirjoille kirjankustantajat pitivät 

verkkokirjakauppaa (74,8 %), kirjankustantajien yhteistä portaalia (52,3 %), 

kirjankustantajien omaa jakelua kuluttajille (50,5 %) sekä muita verkkokauppoja  

(28,8 %). Perinteiset kirja-alan jakelijat kirja-, tukku- ja vähittäiskauppa sekä 

markkinoille pyrkivä Google eivät olleet yhtä potentiaalisia jakelukanavia 

kirjankustantajien mielestä.  

 

 

TAULUKKO 5. Ladattavien äänikirjojen jakelu 

Muina tutkimuksessa erikseen mainitsemattomina jakelukanavina kirjankustantajat 

ottivat esiin internetissä toimivia kanavia, kuten www.filmaattiset.fi, iTunes, Spotify ja 

muut vastaavat internetin musiikkipalvelut sekä lukulaitteita myyvät liikkeet. Tämä 

kertoo rakennemuutoksesta jakelussa, sillä yksikään mainituista kanavista ei ole 

perinteisen painetun kirjan jakelukanava. 

Ladattavia äänikirjoja koskevilla väittämillä mitattiin kirjankustantajien käsityksiä 

ladattavien äänikirjojen suhteesta perinteiseen painettuun kirjaan sekä jakeluun. 

Vastanneista kirjankustantajista 88 % uskoi ladattavien äänikirjojen perustuvan 

sisältöihin, jotka on julkaistu myös perinteisinä painettuina kirjoina. Lisäksi 74,3 % 

heistä oli sitä mieltä, että kirjankustantajien yhteiselle ladattavien äänikirjojen 

markkinapaikalle verkossa on tarvetta.  
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Suomen markkinoilla toimivat verkkokaupat ovat aloittaneet vuoden 2010 aikana 

suomalaisten ladattavien äänikirjojen jakelun. Jakelu on monipuolistunut, sillä 

perinteisten kirjakauppojen, kuten Akateeminen kirjakauppa (www.akateeminen.com), 

rinnalla ladattavia äänikirjoja tarjoavat myös teleoperaattori Elisa (www.elisa.fi/kirja) 

sekä vähittäiskauppa Anttila (download.netanttila.com), joka on jo pitkään toiminut 

digitaalisen musiikkiaineiston jakelijana Suomessa.  

 

 

3.4 Ladattavat tekstimuotoiset kirjat 
 

Ladattavalla tekstimuotoisella kirjalla tarkoitetaan verkon kautta jollekin laitteelle 

(tietokone, erillinen lukulaite, matkapuhelin tai muu laite) ladattavaa tekstimuotoista 

sisältökokonaisuutta, jolla on ISBN-tunnus.  

Kirjankustantajat näyttivät uskovan vahvasti ladattavien tekstimuotoisten kirjojen 

tulevaisuuteen 2010-luvulle tultaessa. 71,9 % kaikista kyselyyn vastanneista ilmoitti 

julkaisevansa tai harkitsevansa ladattavien tekstimuotoisten kirjojen julkaisemista 

vuonna 2009. Kiinnostus ladattavia tekstimuotoisia kirjoja kohtaan oli kaiken kaikkiaan 

suurempaa kuin ladattavia äänikirjoja kohtaan. Eniten kiinnostuneita olivat keskisuuret 

kirjankustantajat. Liikevaihdon mukaan jakauma oli seuraava:  

 suuret kirjankustantajat (liikevaihto > 20 milj. € vuodessa)   79,3 % 

 keskisuuret kirjankustantajat (liikevaihto 5–20 milj. € vuodessa):  86,4 % 

 pienet kirjankustantajat (liikevaihto < 5 milj.€ vuodessa):   65,2 % 

Suomen Kustannusyhdistyksen tilaston (Liite 3) mukaan heidän jäsenensä ovat tähän 

mennessä julkaisseet ladattavia tekstimuotoisia kirjoja seuraavasti (kpl):  

 2007:  50 

 2008:  131  (muutos:  +162 %) 

 2009:  293 (muutos:  +123,7 %) 
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Kirjankustantajat pitivät ladattavia tekstimuotoisia kirjoja merkittävänä osana 

liiketoimintaansa jo vuonna 2010 ja arvioivat niiden merkityksen kasvavan vuoteen 

2015 mennessä: 55,3 % kirjankustantajista arvioi ladattavien tekstimuotoisten kirjojen 

osuuden liikevaihdostaan kasvavan jo vuonna 2010, vuoteen 2015 mennessä 79,8 % 

kirjankustantajista arvioi kasvua. Suurista kirjankustantajista peräti 96,3 % oli sitä 

mieltä, että ladattavien tekstimuotoisten kirjojen osuus heidän liikevaihdostaan kasvaa 

vuoteen 2015 mennessä.  

 

 

TAULUKKO 6. Ladattavien tekstimuotoisten kirjojen osuus liikevaihdosta: arvio muutoksesta 
vuonna 2010 ja 2015 

 

Kirjankustantajat pitivät erityisesti sekä yleiseen kirjallisuuteen että ammatti- ja 

aikuisopetuksen oppimateriaaleihin sisältyviä tietokirjoja luontevimpina sisältöinä 

ladattavina tekstimuotoisina kirjoina julkaistaviksi. Kaunokirjallisuutta, lasten ja 

nuorten kirjoja, peruskoulun ja lukion oppimateriaaleja kirjankustantajat sen sijaan 

arvioivat julkaistavan ladattavina tekstimuotoisina kirjoina melko vähän.  
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TAULUKKO 7 Ladattavien tekstimuotoisten kirjojen sisältö 

 

Potentiaalisimpina jakelukanavina ladattaville tekstimuotoisille kirjoille 

kirjankustantajat pitivät verkkokirjakauppaa (77,3 %), kirjankustantajan omaa jakelua 

(59,7 %) sekä kirjankustantajien yhteistä portaalia (53,8 %). Perinteiset kirja-alan 

jakelijat kirja-, tukku- ja vähittäiskauppa sekä markkinoille pyrkivä Google eivät olleet 

yhtä houkuttelevia jakelukanavia kirjankustantajien mielestä.  

 

 

TAULUKKO 8. Ladattavien tekstimuotoisten kirjojen jakelu 
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Ladattavia tekstimuotoisia kirjoja koskevilla väittämillä mitattiin kirjankustantajien 

käsityksiä niiden suhteesta perinteiseen painettuun kirjaan, kirjankustantajien yhteisen 

markkinapaikan tarvetta sekä suhdetta lukulaitteisiin. Kyselyyn vastanneista 

kirjankustantajista 87,3 % uskoi ladattavien tekstimuotoisten kirjojen perustuvan 

sisältöihin, jotka on julkaistu myös perinteisinä painettuina kirjoina. Kirjankustantajat 

näyttivät uskovan kirjankustantajien väliseen yhteistyöhön ladattavien tekstimuotoisten 

kirjojen jakelussa: 68,6 % vastanneista kirjankustantajista oli sitä mieltä, että 

kirjankustantajien yhteiselle ladattavien tekstimuotoisten kirjojen markkinapaikalle on 

tarvetta. Kirjankustantajilla on lisäksi selkeä tarve löytää formaatti, jota useimmat 

lukulaitteet pystyvät lukemaan: 94,9 % vastanneista kirjankustantajista oli sitä mieltä, 

että ladattavien tekstimuotoisten kirjojen tulisi olla käytettävissä mahdollisimman 

monella erilaisella lukulaitteella.  

Suomen markkinoilla toimivat verkkokaupat ovat aloittamassa vuoden 2010 aikana 

suomalaisten ladattavien tekstimuotoisten julkaisujen jakelun. Akateemisen kirjakaupan 

verkkokaupassa on tarjolla muutamia suomalaisia ladattavia tekstimuotoisia julkaisuja 

ja Suomalainen kirjakauppakin on ilmoittanut aloittavansa jakelun syksyllä 2010 

(Simola 2010). Perinteisten kirjakauppojen rinnalle noussee myös muita kirja-alan 

ulkopuolisia jakelijoita lukulaitteiden yleistyessä ja suomalaisten ladattavien 

tekstimuotoisten julkaisujen määrän lisääntyessä (Kokko 2010).  

 

 

3.5 Online-julkaisut 
 

Online-julkaisulla tarkoitetaan verkossa käytettävää sisältö- tai palvelukokonaisuutta. 

Online-verkkokirjalla tarkoitetaan verkossa käytettävää sisältökokonaisuutta, jolla on 

ISBN-tunnus. Online-oppimisympäristöllä tarkoitetaan verkossa käytettävää 

palvelukokonaisuutta.  

Lähes puolet eli 46,2 % vastanneista kirjankustantajista ei julkaise Online-julkaisuja.  

Vastanneista kirjankustantajista 31,6 % julkaisee tai harkitsee julkaisevansa 

verkkokirjoja, 32,6 % oppimisympäristöjä ja 11,1 % muita online-julkaisuja. Suuret 
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kirjankustantajat olivat kiinnostuneimpia online-julkaisuista: oppimisympäristöjä arvioi 

kustantavansa peräti 69,2% kyselyyn vastanneista suurista kirjankustantajista ja vain 

11,5 % ei julkaise niitä lainkaan. Tulos on looginen, sillä oppimateriaalin julkaiseminen 

on ollut Suomessa perinteisesti muutaman suuren kirjankustantajan talouden selkäranka 

(Ekholm & Repo, 74). Oppikirjojen muuttuessa sähköisessä muodossa julkaistaviksi 

tarvitaan uusia liiketoimintamalleja. Pienistä kirjankustantajista 30,9 % arvioi 

julkaisevansa verkkokirjoja – he ovat kiinnostuneempia verkkokirjoista kuin 

keskisuuret kirjankustantajat. Tämä selittynee verkkokirjan helppoudella ja 

kustannustehokkuudella. Taulukossa 9 on yhteenveto jakaumista liikevaihdon mukaan.  

 

Verkkokirjat Oppimisympäristöt Muu 
Emme 

julkaise 

Suuret kirjankustantajat 
liikevaihto >20 milj. € 
vuodessa 42,3 % 69,2 % 19,2 % 11,5 % 

Keskisuuret 
kirjankustantajat 
liikevaihto 5-20 milj. € 
vuodessa  22,7 % 31,8 % 22,7 % 45,5 % 

Pienet kirjankustantajat 
liikevaihto < 5 milj. € 
vuodessa 30,9 % 19,1 % 4,4 % 58,8 % 

 

TAULUKKO 9. Online-julkaisujen julkaiseminen liikevaihdon mukaan 

 

Suomen Kustannusyhdistyksen tilaston (Liite 3) mukaan heidän jäsenensä ovat 

julkaisseet Online -julkaisuja seuraavasti (kpl):  

 2007:   121 

 2008:   105 (muutos:  -13,2 %) 

 2009:   110  (muutos:  + 4,8 %) 

Vastanneista kirjankustantajista 51,0 % arvioi Online-julkaisujen osuuden liike-

vaihdostaan kasvavan vuoteen 2010 mennessä ja 70,9 % arvioi kasvua vuoteen 2015 
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mennessä. Suurimmat kasvuodotukset olivat suurilla, yli 20 miljoonan liikevaihtoa 

tekevillä kirjankustantajilla, joista peräti 92,3 % katsoi online-julkaisujen osuuden 

kasvavan vuoteen 2015 mennessä. Tämä kertonee nopeasta rakennemuutoksesta 

erityisesti oppikirjamarkkinoilla 2010-luvulla.  

 

 

TAULUKKO 10. Online-julkaisujen osuus liikevaihdosta: arvio muutoksesta 
vuonna 2010 ja vuonna 2015 

 

Kirjankustantajat kokivat online-julkaisut luontevaksi julkaisumuodoksi 

oppimateriaaleille sekä tietokirjoille. Kirjankustantajat pitivät online-julkaisuja hyvänä 

julkaisualustana myös tiedeyhteisöjen julkaisuille, kurssikirjoille ja väitöskirjoille. 

Tiedekustantaminen näyttääkin siirtyvän sähköiseen muotoon. Tätä kehitystä 

vauhdittavat myös yliopistoissa yleistyneet open access -strategiat, jotka vievät pohjaa 

kaupalliselta tiedekustantamiselta. Esim. Helsingin yliopiston tarvoitteena on tukea 

tutkimustulosten avointa saatavuutta verkossa. (Ekholm & Repo 2010, 115.) Ekholmin 

ja Revon (2010, 116) mukaan Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten sähköisten 

julkaisujen vuoden 2009 myynnistä kolmasosa olikin jo oppimateriaaleja, joista kaksi 

kolmasosaa oli verkkoaineistoa. Kaunokirjoja ja varsinkin lasten ja nuorten kirjoja 

arvioitiin tekemässäni kyselyssä julkaistavan online-julkaisuina varsin vähän. 
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Kaupallisella pohjalla toimivat kirjankustantajat joutunevat etsimään paikkaansa online-

julkaisuina julkaistavien oppimateriaalien ja tietokirjojen tuotannossa ja jakelussa. 

Ekholmin ja Revon (2010, 117) mukaan tarvetta olisi yhteiselle julkisen talouden ja 

kustantamoiden e-kirjapolitiikalle, jolla tuettaisiin pitkäjänteistä kehitystä Suomessa. 

Erityisesti oppimisympäristöjen tuotannon ja jakelun toteuttaminen kaupallisen ja 

julkisen rahoituksen yhdistelmänä takaisi heidän mukaansa pienemmillekin toimijoille 

mahdollisuuden jalansijaan verkkomarkkinoilla (mt., 190).  

 

 

TAULUKKO 11. Online-julkaisujen sisältö 

Online-julkaisut tarjoavat kirjankustantajille kustannustehokkaan tavan julkaista 

aineistojaan helposti päivitettävinä tietokantoina. Niinpä he mainitsivatkin muina 

esimerkkeinä mm. sanakirjat, käsikirjat ja ammattilaisten oppaat.  

Potentiaalisimpina jakelukanavina online-julkaisuille kirjankustantajat pitivät omaa 

jakelua (74,1 %), verkkokirjakauppaa (64,8 %) sekä kirjankustantajien yhteistä portaalia  

(39,8 %). Perinteiset kirja-alan jakelijat, kirja-, tukku- ja vähittäiskauppa sekä 

markkinoille pyrkivä Google eivät kirjankustantajien mielestä olleet yhtä merkittäviä 

jakelukanavia.  
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TAULUKKO 12. Online -julkaisujen jakelu 

Online-julkaisuja koskevilla väittämillä mitattiin niiden suhdetta perinteiseen painettuun 

kirjaan, niiden interaktiivisuutta sekä yhteisen markkinapaikan tarvetta. 

Kirjankustantajien näkemyksen mukaan online-julkaisut ovat vahvasti 

vuorovaikutteisia: 81,1 % vastanneista oli sitä mieltä. Online-julkaisujen sisällön myös 

painettuna kirjana julkaistavaksi arvioi 50,4 % vastanneista. Lisäksi 94,4 % vastanneista 

oli sitä mieltä, että online-oppimisympäristöt täydentävät painettuja materiaaleja. 

Niukasti alle puolet (47,2 %) vastanneista kaipasi online-julkaisuille yhteistä 

markkinapaikkaa verkossa, mikä kertoo vahvasta uskosta kirjankustantajan omaan 

jakeluun.  

  

 

3.6 Äänikirjatallenteet 
 

Äänikirjatallenteella tarkoitetaan cd- tai muuna tallenteena myytävää äänikirjaa, jolla on 

ISBN-tunnus.  

Kyselyyn vastanneista kirjankustantajista 53,3 % ilmoitti julkaisevansa 

äänikirjatallenteita tai harkitsevansa niiden julkaisemista. Suuret kirjankustantajat 

näyttävät käytännössä julkaisevan tai harkitsevan äänikirjatallenteiden julkaisemista jo 
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nyt, sillä heistä jopa 96,6% ilmoitti julkaisevansa tai harkitsevansa äänikirjatallenteiden 

julkaisemista. Liikevaihdon mukaan jakauma oli seuraava:  

 

 suuret kirjankustantajat (liikevaihto > 20 milj. € vuodessa):   96,6 % 

 keskisuuret kirjankustantajat (liikevaihto 5–20 milj. € vuodessa):  40,9 % 

 pienet kirjankustantajat (liikevaihto < 5 milj. € vuodessa):   38,2 % 

 

Suomen Kustannusyhdistyksen tilaston (Liite 3) mukaan äänikirjatallenteita on julkaistu 

Suomessa seuraavasti (kpl):  

 

 2007:   181 

 2008:   167  (muutos: -7,70 %) 

 2009:    72 (muutos: -56,9 %) 

 

Julkaistujen äänikirjatallenteiden nimekekohtainen lukumäärä on pudonnut 

merkittävästi vuonna 2009. Ekholmin ja Revon (2010, 95) mukaan äänikirjatallenteiden 

julkaiseminen aloitettiin 2000-luvun alkupuolella, mutta vaisusti kehittynyt myynti on 

pitänyt tarjonnan pienenä – toisaalta tarjonnan puute on pitänyt myynnin vaisuna. On 

myös mahdollista, että ladattavat äänikirjat ovat osittain korvanneet äänikirjatallenteita. 

Ladattavien äänikirjojen määrä on ollut nousussa ja kirjankustantajat odottivat niiden 

osuuden kasvavan heidän liikevaihdostaan vuoteen 2015 mennessä, kuten luvussa 3.3 

kerrotaan.  

Varsinkin suuret kirjankustantajat pitivät äänikirjatallenteita jo vakiintuneena osana 

liiketoimintaansa. Näin ollen odotukset äänikirjatallenteiden kasvusta tulevaisuudessa 

olivat maltilliset: 34,5 % kustantajista arvioi äänikirjatallenteiden osuuden 

liikevaihdostaan kasvavan vuonna 2010 ja 41,4 % arvioi kasvua vuoteen 2015 

mennessä. Suurimmat kasvuodotukset äänikirjatallenteiden suhteen oli keskisuurilla 

kirjankustantajilla. Se selittynee sillä, että äänikirjat kaiken kaikkiaan tekevät vielä 

tuloaan heidän valikoimiinsa.  
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TAULUKKO 13. Äänikirjatallenteiden osuus liikevaihdosta: arvio muutoksesta 
vuonna 2010 ja vuonna 2015 

Luontevimmiksi sisällöiksi äänikirjatallenteille kirjankustantajat kokivat kauno-, lasten 

ja nuorten kirjat sekä yleiseen kirjallisuuteen luettavat tietokirjat. Oppimateriaaleissa 

äänikirjatallenteiden osuus jäi matalaksi.  

 

TAULUKKO 14 Äänikirjatallenteiden sisältö 
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Potentiaalisimpina jakelukanavina äänikirjatallenteille kirjankustantajat pitivät 

verkkokirjakauppaa (79,8 %), omaa jakelua (61,5 %) sekä perinteistä kirjakauppaa  

(55,8 %). Perinteinen kirjakauppakin pärjää hyvin jakelukanavana, kun kyseessä on 

fyysinen tuote. Muina jakelukanavina tulivat esille huoltoasemat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULUKKO 15. Äänikirjatallenteiden jakelu 

 

Äänikirjatallenteita koskevilla väittämillä mitattiin kirjankustantajien käsityksiä niiden 

suhteesta perinteiseen painettuun kirjaan sekä tarpeesta yhteiseen markkinapaikkaan 

verkossa. Kirjankustantajien mielestä äänikirjatallenteet julkaistaan pääsääntöisesti 

myös painettuna kirjana: 93,1 % vastanneista oli sitä mieltä. Tarvetta yhteiselle 

markkinapaikalle verkossa näyttää olevan siitä huolimatta, että perinteisetkin 

jakelukavanat koetaan toimiviksi. Kyselyyn vastanneista 69,4 % piti 

äänikirjatallenteiden markkinapaikkaa verkossa tarpeellisena. Se kertonee siitä, että 

kirjankustantajat kaipaisivat muitakin jakelukanavia perinteisten jakelukanavien 

rinnalle. Ehkä taustalla on myös tyytymättömyyttä perinteisten jakelukanavien kautta 

saavutettuun vaisuun myyntiin. Toisaalta kirjankustantajat odottanevat myös kuluttajien 

reaktioita ladattaviin äänikirjoihin: mikäli ladattavien äänikirjojen käyttö yleistyy 

tarjonnan lisääntyessä, ne todennäköisesti korvaavat äänikirjatallenteet.  
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3.7 Muut tallenteet 
 

Muilla tallenteilla tarkoitetaan cd-, dvd- tai muuna tallenteena myytäviä 

sisältökokonaisuuksia, joita kirjankustantaja ei ole luokitellut äänikirjaksi.  

Kyselyyn vastanneista kirjankustantajista 46,2 % ilmoittaa julkaisevansa tai 

harkitsevansa muiden kuin äänikirjatallenteiden julkaisemista. Suurimmaksi ryhmäksi 

muiden tallenteiden julkaisijana nousivat keskisuuret kirjankustantajat.  Liikevaihdon 

mukaan jakauma oli seuraava:  

 

 suuret kirjankustantajat (liikevaihto > 20 milj. € vuodessa):   55,6 % 

 keskisuuret kirjankustantajat (liikevaihto 5–20 milj. € vuodessa):  63,6 % 

 pienet kirjankustantajat (liikevaihto <5 milj. € vuodessa):   35,8 % 

 

Suomen Kustannusyhdistyksen tilaston (Liite 3) mukaan heidän jäsenensä ovat 

julkaisseet muita tallenteita seuraavasti (kpl):  

 

 2007:   151  

 2008:   99  (muutos: 34,4 %) 

 2009:  162 (muutos: 63,6 %) 

 

Kirjankustantajien kasvuodotukset muille tallenteille olivat maltilliset: vain 33,3 % 

vastanneista oli sitä mieltä, että kasvua on odotettavissa vuoteen 2015 mennessä. 12,6 % 

oli sitä mieltä, että muiden tallenteiden osuus liikevaihdosta pienenee vuoteen 2015 

mennessä. Pienet kirjankustantajat arvioivat muiden tallenteiden osuuden kasvavan 

liikevaihdostaan eniten: 42,1 % vastanneista pienistä kirjankustantajista arvioi kasvua 

vuoteen 2015 mennessä.  
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TAULUKKO 16. Muiden tallenteiden osuus liikevaihdosta: arvio muutoksesta 
vuonna 2010 ja vuonna 2015 

 

Toimivimpina sisältöinä muille tallenteille kirjankustantajat pitivät sekä yleiseen 

kirjallisuuteen että peruskoulun ja lukion oppimateriaaleihin luettavia tietokirjoja. Kuten 

luvussa 3.5 online-julkaisujen yhteydessä totesin, oppimateriaalit ovat siirtymässä 

verkkopalveluiksi. Sen selittää kaiken kaikkiaan matalia prosentteja kirjankustantajien 

arvioidessa muiden tallenteiden sisältöä. Äänikirjoja tarkastellessani luvussa 3.6 totesin 

kirjankustantajilla olleen suuremmat odotukset ladattavien äänikirjojen kuin 

äänikirjatallenteiden suhteen. Ladattavat vaihtoehdot saattavat olla myös muita fyysisiä 

tallenteita houkuttelevampia vaihtoehtoja kirjankustantajille.  

Muina tallenteina kirjankustantajat ilmoittivat julkaisevansa lisäksi mm. kirjoihin 

liittyviä lisämateriaaleja sekä lomakkeita ja asiakirjoja. 
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TAULUKKO 17. Muiden tallenteiden sisältö 

 
Potentiaalisimpina jakelukanavina muille tallenteille kirjankustantajat pitivät omaa 

jakelua (74,1 %), verkkokirjakauppaa (64,8 %) sekä kirjankustantajien yhteistä portaalia  

(39,8 %). Perinteinen kirjakauppakin jäi yllättäen melko vaatimattomaan asemaan, 

vaikka kyseessä onkin fyysinen tuote. Se selittynee osittain sillä, että muut tallenteet 

ovat tietokirjoja ja oppikirjoja tukevia. Muina jakelukanavina tulivat esille 

huoltoasemat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULUKKO 18. Muiden kuin äänikirjatallenteiden jakelu 
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Muita tallenteita koskevilla väittämillä mitattiin kirjankustantajien käsityksiä niiden 

suhteesta perinteiseen painettuun kirjaan sekä yhteisen markkinapaikan tarvetta 

verkossa. Kirjankustantajien mielestä muut tallenteet ovat pääsääntöisesti painettua 

kirjaa täydentäviä: vastanneista 81,3 % oli sitä mieltä. Tarvetta yhteiselle 

markkinapaikalle verkossa ei näytä kovin paljon olevan, sillä vain 36 % vastanneista 

kaipasi sitä.  

 

 

3.8  Print On Demand 
 

Print On Demand -kirjalla tarkoitetaan digitaalista sisältökokonaisuutta, jolla on ISBN-

tunnus ja joka painetaan digitaalisesta aineistosta tilausten mukaan.  

Suomen Kustannusyhdistyksen tilastossa Print On Demand -kirjat sisältyvät tällä 

hetkellä painettujen kirjojen tilastoon sisältönsä mukaiseen ryhmään. Tässä tutkielmassa 

olen ottanut Print On Demand:n omaksi ryhmäkseen siksi, että tuotannon ja jakelun 

kannalta se poikkeaa muista jakelualustoista. Print On Demand -kirja tuotetaan ja 

varastoidaan digitaalisessa muodossa ja se painetaan kirja kerrallaan tilausten mukaan.  

Manfred Breeden (2008, 39–40) mukaan tyypilliset Print On Demand -kirjat ovat 

oppikirjoja, omakustanteita, loppuunmyytyjen nimekkeiden uusia painoksia, koulujen 

vuosikirjoja sekä akateemista kirjallisuutta. Kyselyyn vastanneista kirjankustantajista 

21,0 % ilmoitti julkaisevansa uutuusnimekkeitä Print On Demand -kirjoina tai 

harkitsevansa niiden julkaisemista Print On Demand -kirjoina. Back List1-nimekkeitä 

julkaisi tai niiden julkaisemista Print On Demand -kirjoina harkitsi 30,3 % vastanneista 

kirjankustantajista. Loppuunmyytyjä nimekkeitä Print On Demand -kirjoina 

julkaistaviksi arvioi 40,3 % sekä muita nimekkeitä2 7,6 % vastanneista. Print On 

Demand -kirjoja ei julkaise 47,1 % vastanneista kirjankustantajista. Taulukkoon 19 on 

                                                           
1 Back List-nimekkeellä tarkoitetaan aikaisemmin julkaistua nimekettä, johon kirjankustantajalla on 
edelleen julkaisuoikeus. 
2 Muina Print On Demand -nimekkeinä kirjankustantajat toivat esille kartat, kurssimonisteet, kustomoidut 
tuotteet, matkaoppaat, opettajan oppaat, pienlevikkiset kirjat, special interest -nimekkeet sekä 
verkkojulkaisut.  
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koottu kirjankustantajien arvioiden perusteella yhteenveto Print On Demand -kirjojen 

julkaisemisesta kirjankustantajan koon mukaan.  

 

  
Uutuus-
nimekkeet 

Back List-
nimekkeet 

Loppuunmyydyt 
nimekkeet 

Muut 
nimekkeet 

Emme 
julkaise 

Suuret kirjankustantajat 
liikevaihto >20 milj. € 
vuodessa 3,7 % 44,4 % 33,3 % 0,0 % 55,6 % 

Keskisuuret 
kirjankustantajat 
liikevaihto 5-20 milj. € 
vuodessa  15,4 % 46,2 % 61,5 % 15,4 % 23,1 % 

Pienet kirjankustantajat 
liikevaihto < 5 milj. € 
vuodessa 30,4 % 23,2 % 40,6 % 10,1 % 46,4 % 

 
TAULUKKO 19. Print On Demand -kirjojen julkaiseminen 

 

Print On Demand -kirjojen julkaisu näyttää houkuttelevan kaikenkokoisia 

kirjankustantajia nimenomaan loppuunmyytyjen ja Back List -nimekkeiden julkaisu-

alustana. Kirjankustantajista pienimmät kuitenkin arvioivat julkaisevansa eniten 

uutuusnimekkeitä Print On Demand -julkaisuina. Print On Demand on 

kustannustehokas vaihtoehto kirjankustantajille, sillä varastointikustannuksia siitä ei 

tule. Kustannustehokkuus houkuttaa varmasti kaikkia kirjankustantajia, mutta erityisesti 

pieniä kirjankustantajia.  

44,9 % vastanneista kirjankustantajista arvioi Print On Demand -kirjojen osuuden 

liikevaihdostaan kasvavan vuoteen 2010 mennessä ja 61,6 % arvioi kasvua vuoteen 

2015 mennessä. Suurimmat kasvuodotukset vuoteen 2015 mennessä olivat suurilla 

kirjankustantajilla (78,3 %) ja keskisuurilla kirjankustantajilla (76,5 %).  
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TAULUKKO 20. Print On Demand -kirjojen osuus liikevaihdosta: arvio muutoksesta 
vuonna 2010 ja vuonna 2015 

 

Tekemässäni kyselyssä toimivimpina sisältöinä Print On Demand -kirjoille 

kirjankustantajat pitivät sekä yleiseen kirjallisuuteen että oppimateriaaliin kuuluvia 

tietokirjoja ja kaunokirjoja.  

 

 

TAULUKKO 21. Print On Demand -kirjojen sisältö 
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Parhaimpina jakelukanavina Print On Demand -kirjoille kirjankustantajat pitivät 

verkkokirjakauppaa (70,9 %), omaa jakelua (67 %), kirjakauppaa (47 %) ja 

kirjankustantajien yhteistä portaalia (42,7 %).  

 

TAULUKKO 22. Print On Demand -kirjojen jakelu 

 

Print On Demand -kirjoja koskevilla väittämillä mitattiin kirjankustantajien käsityksiä 

siitä, miten tämä julkaisualusta vaikuttaa kirjan saatavuuteen ja kustannuspäätösten 

tekemiseen sekä mahdollista kirjankustantajien yhteisen markkinapaikan tarvetta. 

Kirjankustantajat kokivat Print On Demand -mahdollisuuden parantavan kirjan 

saatavuutta ja pidentävän sen elinkaarta (92,4 % vastanneista). Print On Demand onkin 

kustannustehokas tapa jatkaa kirjan elinkaarta: sähköisessä muodossa varastoituna ja 

tarpeeseen painettuna kirja voikin olla saatavana koko ajan. Selvitykseen vastanneista 

kirjankustantajista 73,3 % oli sitä mieltä, että Print On Demand -kirjat helpottavat 

kustannuspäätösten tekemistä. Yli puolet (54,9 %) vastanneista oli sitä mieltä, että 

kirjankustantajien yhteiselle Print On Demand-markkinapaikalle on tarvetta.  
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4 PÄÄTELMÄT 

  

 

4.1  Tuotanto 
 

Digitaalisten julkaisujen sisältö vaihtelee kirjankustantajien arvion mukaan 

julkaisualustasta riippuen: erilaiset sisällöt toimivat erilaisilla julkaisualustoilla yleensä 

painetun kirjan rinnalla.   

Ladattavat äänikirjat miellettiin nimenomaan hyväksi julkaisualustaksi yleiseen 

kirjallisuuteen kuuluville kaunokirjoille (52,8 %), lasten ja nuorten kirjoille (43,4 %) 

sekä tietokirjoille (37,7 %).  

Ladattavia tekstimuotoisia kirjoja kirjankustantajat pitivät erityisen sopivana 

julkaisualustana tietokirjojen julkaisuun: sekä yleiseen kirjallisuuteen kuuluvaan 

tietokirjallisuuteen (60,5 %) että ammatti- ja aikuisopetuksen oppimateriaaleihin  

(38,2 %). Kolmanneksi suosituimmaksi nousi kaunokirjallisuus (26,3 %).  

Online-julkaisuja kirjankustantajat pitivät vahvasti tietokirjojen julkaisualustana: 

ammatti- ja aikuisopetuksen oppimateriaalit (57,6 %), yleiseen kirjallisuuteen kuuluvat 

tietokirjat (54,2 %), peruskoulun oppimateriaalit (37,3 %) ja lukion oppimateriaalit 

(28,8 %).  

Äänikirjatallenteiden sisällöksi sopivimmat olivat kirjankustantajien mielestä yleiseen 

kirjallisuuteen kuuluvat kaunokirjat (62,5 %), lasten ja nuorten kirjat (56,3 %) sekä 

tietokirjat (46,9 %).  

Muut tallenteet olivat kirjankustantajien mielestä toimivia julkaisualustoja tietokirjoille: 

yleiseen kirjallisuuteen kuuluvat tietokirjat (41,8 %), ammatti- ja aikuisopetukseen 

kuuluvat oppimateriaalit (27,3 %) sekä peruskoulun oppimateriaalit (23,6 %).  

Print On Demand -kirjat toimivat kirjankustantajien mielestä parhaiten tieto-

kirjallisuuden kustantamisessa: yleiseen kirjallisuuteen kuuluvat tietokirjat (82,5 %) 

sekä ammatti- ja aikuiskoulutuksen oppimateriaalit (35,1 %). Myös kaunokirjallisuutta 

Print On Demand -julkaisuna julkaistavaksi arvioi 38,6 % kirjankustantajista.  
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Kirjankustantajat näkivät myös verkkojulkaisuissa mahdollisuuksia erilaisille ja 

uudenlaisille sisältökokonaisuuksille, kuten tietokannoille, kommentaareille, 

perinteisille suurteoksille, sanakirjoille ja pienjulkaisuille.  

Oheiseen taulukkoon on koottu selvityksen tulosten pohjalta kunkin digitaalisen 

julkaisualustan kolme (1-3) suosituinta sisältöä:  

Julkaisualustat ja sisältö
Kauno-

kirjallisuus

Lasten ja 
nuorten 

kirjallisuus Tietokirjat

Peruskoulun 
oppi-

materiaalit
Lukion oppi-
materiaalit

Ammatti- ja 
aikuisopetuk-

sen oppi-
materiaalit

Ladattavat äänikirjat 1 2 3
Ladattavat tekstimuotoiset kirjat 3 1 2
Online-julkaisut 2 3 1
Äänikirjatallenteet 1 2 3
Muut tallenteet 1 3 2
Print On Demand 2 1 3  

TAULUKKO 23 Digitaalisten julkaisualustojen suosituimmat sisällöt 

 

Selvityksen perusteella suomalaiset kirjankustantajat näyttävät olevan sitä mieltä, että 

kaunokirjallisuudelle sopivimmat digitaaliset julkaisualustat ovat ladattavat ääni- sekä 

tekstimuotoiset kirjat, äänikirjatallenteet sekä Print On Demand. Lasten ja nuorten 

kirjoille luontevimmiksi digitaalisiksi julkaisualustoiksi tulivat äänikirjat – sekä 

ladattavat että tallenteet. Yleiseen kirjallisuuteen kuuluville tietokirjoille toimivimmiksi 

digitaalisiksi julkaisualustoiksi miellettiin kaikki tarjolla olevat julkaisualustat. Se, että 

tietokirjojen myynti on vähentynyt nopeasti (Ekholm & Repo 2010, 53), vaikuttaa 

varmasti asiaan: kaikki uudet vaihtoehdot ovat tervetulleita. Peruskoulun 

oppimateriaaleille sopivimmiksi digitaalisiksi julkaisualustoiksi valikoituivat online-

julkaisut ja muut tallenteet. Ammatti- ja aikuisopetuksen oppimateriaaleille toimiviksi 

digitaalisiksi julkaisualustoiksi valikoituivat ladattavat tekstimuotoiset kirjat, muut 

tallenteet sekä Print On Demand. Tältä pohjalta näyttäisi siltä, että kirjankustantajilla 

olisi kiinnostusta käyttää kaikissa sisällöllisissä ryhmissä lukion oppimateriaalia 

lukuunottamatta painetun kirjan lisäksi yhtä tai useampaa digitaalista julkaisualustaa.  

Ensimmäinen ennakko-oletukseni näyttää näin ollen toteutuvan: sisältöjen esiintyminen 

erilaisilla rinnakkaisilla julkaisualustoilla ja monikanavaiseen kustantamiseen 
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siirtyminen on yleistymässä Suomessakin. Selvitykseen vastanneet kirjankustantajat 

pitivät kuitenkin vielä digitaalisia julkaisuja pitkälti painettua kirjaa täydentävinä. Se 

johtunee siitä, että 2010-luvulle tultaessa digitaaliset julkaisut tekevät vasta tuloaan 

markkinoille. Tulevaisuudessa kirjan sisältö saattaa kuitenkin hyvinkin määritellä sen 

julkaisualustan, kuten Sofi Oksanen (2010) toteaa Vipeltävät koivet -artikkelissaan. 

Ekholm ja Repo (2010, 95–96) arvioivat esimerkiksi ammatti-kirjallisuuden ja 

oppimateriaalin irtoavan perinteisen kirjan rakenteesta ja muuttuvan monimuotoisiksi 

verkkopalveluiksi, joita ei enää julkaista painetussa muodossa. Myös Opetusministeriön 

Kulttuuri tietoyhteiskunnassa -julkaisussa (2003) arvioidaan oppimateriaalien ja 

oppikirjojen olevan e-kirjan luontevin sovelluskohde.  

Monikanavaiseen kustantamiseen siirtyminen muuttaa kirja-alan arvoketjua: sopimukset 

kirjailijoiden kanssa menevät uusiksi tekijänoikeuskysymysten vuoksi ja sisältöjen 

julkaiseminen erilaisilla julkaisualustoilla muuttaa myös tuotannon prosesseja sekä 

jakelua. Monikanavaisessa kirjankustantamisessa kustannuspäätös ei enää tarkoitakaan 

pelkästään julkaisukynnyksen ylittämistä, vaan se tarkoittaa samalla julkaisualustojen 

määrittelyä. Sama sisältö voidaan julkaista sekä painettuna kirjana, tallenteena, 

ladattavana ääni- ja tekstimuotoisena kirjana, online-kirjana sekä Print On Demand -

kirjana – joko samanaikaisesti tai sen elinkaaren eri vaiheissa eri julkaisualustoilla. On 

myös mahdollista, että kaikkia nykyisiä julkaisualustoja ei tulevaisuudessa enää käytetä. 

Ekholm ja Repo (2010, 95) arvioivat esimerkiksi tallenteiden jäävän välivaiheeksi 

julkaisualustojen historiassa. Teknologian kehittyessä kirjankustantajien käyttöön tulee 

varmasti myös uusia julkaisualustoja. Erilaiset julkaisualustat puolestaan tarjoavat lisää 

mahdollisuuksia erilaisille jakelijoille.  

 

 

4.2 Jakelu 
 

Kyselyyn vastanneet kirjankustantajat pitivät verkkokirjakauppaa sekä omaa jakelua 

luontevimpina jakelukanavina digitaalisille julkaisuille jakelualustaan katsomatta. 

Verkkokirjakauppaa pidettiin parhaana jakelukanavana äänikirjatallenteille (79,8 %), 

ladattaville tekstimuotoisille kirjoille (77,3 %), ladattaville äänikirjoille (74,8 %) sekä 
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Print On Demand -julkaisuille (70,9 %). Kirjankustantajien omaa jakelua pidettiin 

parhaana vaihtoehtona online-julkaisuille (74,1 %), muille tallenteille (72,8 %) ja Print 

On Demand -julkaisuille (61,5 %).  

Tulos kertoo vahvasti rakennemuutoksesta kirja-alan jakelussa Suomessa, jossa 

digitaalisten julkaisujen myötä jakelukin on digitalisoitumassa ja perinteisen 

kirjakaupan rooli näyttää pienenevän. Perinteinen kirjakauppa pärjäsi jakelukanavana 

kirjankustantajien arvioiden mukaan parhaiten fyysisten tuotteiden, äänikirjatallenteiden  

(55,8 %) ja Print On Demand -julkaisujen (47,6 %), jakelijana. Viimeksimainitun 

suhteen kirjankustantajat kuitenkin arvioivat oman jakelun kirjakauppaa 

tehokkaammaksi.  

Oheiseen taulukkoon on koottu selvityksen tulosten pohjalta kunkin digitaalisen 

julkaisualustan kolme (1-3) suosituinta jakelukanavaa:  

Julkaisualustat ja jakelu

Kirjan-
kustantaja 

itse

Kirjan-
kustantajien 

yhteinen 
portaali

Kirja-
kauppa

Vähittäis-
kauppa

Verkkokirja-
kauppa

Muu verkko-
kauppa Google

Välittäjä 
/ tukku

Ladattavat äänikirjat 3 2 1
Ladattavat tekstimuotoiset kirjat 2 3 1
Online-julkaisut 1 3 2
Äänikirjatallenteet 2 3 1
Muut tallenteet 1 3 2
Print On Demand 2 3 1  

TAULUKKO 24 Digitaalisten julkaisualustojen suosituimmat jakelukanavat 

Selvityksen perusteella kirjankustantajat näyttävät olevan sitä mieltä, että 

kirjankustantaja itse ja verkkokirjakauppa pystyvät hoitamaan kaikkien 

julkaisualustojen jakelun. Kirjankustantajien yhteinen portaali näyttäisi toimivan 

ladattavien ääni- ja tekstimuotoisten sekä online-julkaisujen ja muiden tallenteiden 

jakelukanavana. Kirjakaupan rooliksi jäisi äänikirjatallenteiden ja Print On Demand -

julkaisujen jakelu. Vähittäiskauppa, muut verkkokaupat, Google ja välittäjä/tukku eivät 

mahtuneet yhdenkään julkaisualustan kolmen suosituimman jakelukanavan joukkoon.  

Painetun kirjan elinkaaren jatkuminen näyttää kulkevan käsi kädessä perinteisen 

kirjakaupan jatkuvuuden kanssa siinä, missä verkossa toimivat julkaisualustat luovat 

uusia verkossa toimivia jakeluvaihtoehtoja erilaisille sisältökokonaisuuksille. Toinen 

ennakko-oletukseni koski muutoksia kirjankustantajien jakelussa. Mikäli fyysiset 
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julkaisut ja verkkopalveluina toimivat julkaisut jatkavat molemmat elinkaartaan 

rinnakkain, nykyinen jakeluverkosto pystynee jatkossakin hoitamaan fyysisten 

tuotteiden jakelun. Verkkopalveluiden jakeluun todennäköisesti syntyy uusia 

jakeluvaihtoehtoja, jotka eivät ole enää aikaan ja paikkaan sidottuja. Täten jakelun 

muutos on lähinnä laajentumista, joka perustuu erilaisten uusien julkaisualustojen 

tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kyselyyn vastanneilla kirjankustantajilla oli kuitenkin 

vahva usko omaan jakeluun, mikä toteutuessaan saattaa jopa vähentää jakeluportaita 

nykyisestä. Aineistojen ja niiden varastoinnin muuttuminen digitaalisiksi helpottaa 

esim. kirjankustantajien suoramyyntiä oppilaitoksille ja kirjastoille, jolloin 

jälleenmyyjiä ei välttämättä enää tarvita. Toisaalta kirjankustantajien usko omaan 

jakeluun voi kertoa myös piratismin pelosta, tyytymättömyydestä perinteisiä 

jakelukanavia kohtaan ja uusien jakelukanavien tarpeesta. 

Tässä selvityksessä kirjankustantajat tyytyivät kommentoimaan ehdotettuja 

jakelukanavia, eikä muita esim. mobiili-jakelua tullut esille vapaissakaan 

kommenteissa. Se saattaa johtua osittain myös siitä, että kirjankustantajilla tuntuu 

olevan vahva usko omaan digitaalisten julkaisujen jakeluun. Kyselyä tehtäessä 

mobiilioperaattoreiden kanssa ei vielä oltu päästy yhteisymmärrykseen jakelusta. 2010-

luvulle tultaessa uudet yhteistyökumppanit jakelussa, kuten verkkokaupat ja 

teleoperaattorit, eivät olleet pystyneet tarjoamaan kirjankustantajille riittävän 

houkuttelevaa vaihtoehtoa. Perinteisillä yhteistyökumppaneilla, kirjakaupoilla, 

puolestaan ei ole toistaiseksi ollut tarjota toimivaa jakelualustaa digitaalisille 

julkaisuille. Selvää kuitenkin on, että kuluttajakaupassa kirjankustantajat tarvitsevat 

myös laajaa valikoimaa tarjoavia yhteistyökumppaneita omien sisältöjensä jakeluun.  

Kirjankustantajat joutuvat jatkossa verkkopalveluina toimivien tuotteidensa jakelua 

suunnitellessaan ottamaan kantaa globaaleihin ja kotimaisiin jakelu-vaihtoehtoihin. 

Globaalit vaihtoehdot tarjoavat kirjankustantajille valtavan laajennuksen tuotteiden 

näkyvyydessä. Toisaalta pienen kielialueen tuotannon painoarvo saattaa jäädä sen 

verran vaatimattomaksi, että kohtuullisia ehtoja jakelijoiden kanssa voi olla vaikea 

neuvotella. Kotimaiset vaihtoehdot houkuttelevat kotimaisia kirjankustantajia varmasti 

myös siksi, että kirja-ala Suomessa on toiminut pitkälti kirjankustantajien ehdoilla. 

Globaali Google jäikin varsin vaatimattomiin lukemiin (12,6 %) tekemässäni kyselyssä, 
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mikä kertonee suomalaisten kirjankustantajien varovaisuudesta koskien globaalia 

jakelua. Todennäköistä kuitenkin on, että ainakin suuret kotimaiset kirjankustantajat 

pyrkivät globaaliin liiketoimintaan myös jakelussa – joko itse tai globaalin 

yhteistyökumppanin kanssa. Pienille ja keskisuurille kirjankustantajille varmasti olisi 

mieleen myös kotimainen, kirja-alan yhteinen markkina-paikka – joko 

kirjankustantajien kesken ylläpidetty tai muun yhteistyökumppanin kanssa yhdessä 

rakennettu.  

Sisältöjen jakelu painetun kirjan aikakautena on ollut nimekekohtaista ja 

liiketoimintamallissa tulot on jaettu kirjailijan, kirjankustantajan, kirjapainon ja 

jakelijan kesken. Digitaaliset verkkojulkaisut mahdollistavat myös muita toimintatapoja, 

kuten sisällön jakelun osina sekä lisenssit. Nimekekohtaiset kertamaksut saattavat jäädä 

tavaramuotoisten julkaisujen (painettu kirja, tallenteet ja Print On Demand) 

toimintamalliksi, jos digitaalisia verkkojulkaisuja jatkossa tarjotaankin esim. 

sisällöllisinä toisistaan erillisinä kokonaisuuksina (kirjasta voi ostaa vain osan, esim. 

yhden luvun) tai kuukausi- tai vuosilisenssillä (mm. jatkuvasti päivittyvät online-

sanakirjat ja -tietosanakirjat, oppikirjat ja erilaiset valikoimat). Ekholmin ja Revon 

(2010, 78) mukaan esim. oppikirjojen muuttuminen lisensioitaviksi aiheuttaisi uuden 

rakennemuutoksen kirja-alalle taloudellisessa mielessä. Sen merkitys on erityisen suuri 

suurille kirjankustantajille, jotka ovat tehneet kaksi kolmannesta tuloksestaan juuri 

oppikirjoilla (mt., 74). Ekholm ja Repo ehdottavatkin sähköisten oppikirjojen 

mahdollisuuksien uudelleenarviointia kansallisen oppimateriaalin tuotanto-politiikkana, 

joka yhdistäisi julkisen hallinnon ja kirja-alan tekemään tuotantoa ja jakelua 

yhteistyössä (mt., 117).  

Digitaalisia verkossa toimivia julkaisuja voi myös ajatella tarjottaviksi erilaisina 

sisältökokonaisuuksina esim. vuosi- tai kuukausilisenssillä. Täten lukijoilla olisi 

mahdollisuus hankkia käyttöoikeus omaan verkkokirjastoon, jossa kuitenkin on 

nimekekohtaisia toisistaan poikkeavia käyttöoikeuksia. Jälkimmäinen vaihtoehto saattaa 

olla kuluttajakaupassa houkutteleva vaihtoehto myös yrityksille, joiden varsinainen 

liiketoiminta kuitenkin tulee muualta. Verkkokirjastosta voi tarvittaessa tehdä myös 

kaupanpäällisen, jolla houkutellaan asiakkaita mukaan varsinaiseen liiketoimintaan. 

Amerikkalainen kahvilaketju Starbucks houkutteleekin jo nyt asiakkaita kahviloihinsa 
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tarjoilemalla kahvin lisäksi ilmaisia digitaalisia sisältöjä eli e-kirjoja, elokuvia ja 

musiikkia (Vaalisto 2010). Sisältöjen arkipäiväistyminen kaupanpäällisiksi muuttaa 

painetun sanan asemaan medioituvassa kulttuurissa, kuten Lehtonenkin (2001, 24) 

toteaa.  

Digitaalisten verkossa toimivien julkaisujen sekä nimekekohtainen jakelu että 

lisenssimalli muuttavat perinteistä jakelua: kirjailijan, kirjankustantajan, kirjapainon ja 

jakelijan roolien painopisteet ovat erilaiset, eikä kaikkia osapuolia enää tarvita lainkaan. 

Kirjapainojen toiminta rakentuu painetun aineiston varaan ja kirjailijat saattavat alkaa 

kyseenalaistaa kirjankustantajien portinvartijan roolia, kun julkaiseminen käy yhä 

helpommaksi ja edullisemmaksi. Kingsley Oghojaforin kirjassa E-book Publishing 

Success: How anyone can write, compile and sell e-books on the internet (2005) 

annetaankin jo yksityiskohtaisia ohjeita omakustantamiseen digitaalisessa maailmassa. 

Oghojaforin kirja kuvaakin kirja-alan arvoketjua lyhyimmillään, kun tekijä itse vastaa 

sekä luomisesta, tuotannosta että jakelusta kuluttajille.  

Verkkopalveluina toimivat julkaisut mahdollistavat myös eri mediumien 

ominaisuuksien hyödyntämisen samassa julkaisussa. James A. Dewar ja Peng Hwa Ang 

(2007, 371) toteavat osuvasti:  

 

 In combination, full-text search, hypertext, multimedia, and similar 
technologies provide a capability to acquire knowledge in a way that was 
unattainable before computers. They provide a user access to knowledge that is 
multimedia and less sequential than the printed book. 
  [… ] Connecting with the network adds three capabilities: access to much 
knowledge, the potential for access to constantly updated knowledge, and 
online help.  

 

Olisiko esimerkiksi tulevaisuuden matkaopas yhdistelmä tekstiä, kuvia, videoita, 

karttoja, navigaattoreita, ajantasaisia linkkejä internet-palveluihin, joista voi tarkastaa 

nähtävyyksien aukioloajat? Voiko siitä tehdä henkilökohtaisen matkapäiväkirjan 

liittämällä siihen omia tekstejä, kuvia ja videoita? Voiko sen jakaa haluamansa yhteisön 

kanssa intenetissä? Kaikki nämä ominaisuudet olisivat tietysti saatavana samassa 

helppokäyttöisessä paketissa. Tähän tavoitteeseen pääseminen edellyttäisi tänä päivänä 

kiinteää yhteistyötä eri mediumien ja niitä käyttävien julkaisijoiden kesken, 

tekijänoikeuksien uudelleenarviointia sekä interaktiivista julkaisu- ja jakelualustaa.  
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Jeff Gomezin (2008, 198) mukaan nimenomaan interaktiivisuutta tarvitaan:  

 

And interact is the key word, since future generations of Digital Natives won’t 
be content to just watch or listen or read. Instead they’ll want to participate in 
and interact somehow with the material they choose to consume and absorb, 
even if that just means consuming or absorbing the material whenever and 
however they want.  
 

Tärkeäksi tekijäksi digitaalisten julkaisujen jakelussa nousee jakelualustan toimivuus 

sekä jatkuvuus. Miha Kovacin (2008, 162) mukaan voittajat digitaalisten aineistojen 

julkaisemisessa ja jakelussa pystyvät täyttämään olemassa olevan viestinnän tarpeen 

paremmin kuin painettu kirja ja he toteuttavat sen uudenlaisella, kannattavalla 

liiketoimintamallilla. Tulevaisuuden jakelualustat mitä todennäköisimmin pystyvätkin 

toimimaan julkaisualustana eri mediumeille samanaikaisesti.  

Mitä todennäköisimmin tulevaisuudessakin rinnakkain elävät vielä pitkään painetun 

kirjan tavaravirtojen hallinnointiin perustuva jakelun liiketoimintamalli sekä 

digitaalisten verkkojulkaisujen tietovirtojen hallinnointiin perustuva jakelun 

liiketoimintamalli. Teknologia kun joka tapauksessa kehittyy paljon nopeammin kuin 

sitä käyttävät yhteisöt ja kulttuuri, kuten Dewar ja Hwa Ang (2007, 375) toteavat. 

Rinnakkaisten liiketoimintamallien rakentaminen ja ylläpito voi kuitenkin käydä 

raskaaksi pienessä maassa, jossa potentiaalisen ostajakunnan määrä ei juurikaan kasva 

edes globalisoitumisen myötä. Kuvasin tämän tutkielman johdannossa kirja-alan 

perinteistä tavaravirtojen hallinnointiin perustuvaa arvoketjua, jossa kirjankustantajat 

paketoivat ja markkinoivat kirjailijoiden ja muiden tekijöiden luomia sisältöjä 

kauppojen ja kirjastojen edelleen kuluttajille jaeltaviksi. Digitaalisten julkaisujen 

tietovirtojen hallinnointiin perustuva liiketoimintamalli mahdollistaa myös kirja-alan 

arvoketjussa tuotannon ja jakelun yhdistämisen silloin, kun julkaisualustalla voidaan 

myös jaella sisältöjä.  
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4.3 Kirjan käsite 
 

Kolmas ennakko-oletukseni oli, että kirja käsitteenä muuttuu digitaalisten julkaisujen 

yleistyessä. Kaikista selvitykseen vastanneista 66,6 % oli samaa mieltä. Liikevaihdon 

mukaan jakauma oli seuraava:  

 suuret kirjankustantajat (liikevaihto > 20 milj. € vuosittain):   74,1 % 

 keskisuuret kirjankustantajat (liikevaihto 5–10 milj. € vuosittain): 68,2 % 

 pienet kirjankustantajat (liikevaihto < 5 milj. € vuosittain):  64,2 % 

UNESCO on määritellyt Kirja Suomessa -selvityksen (Stockmann ym. 2000, 1) mukaan 

kirjan – tilastollisia tarkoituksia varten – ”ei-aikakautiseksi, kannet pois lukien 

vähintään 49-sivuiseksi, painetuksi julkaisuksi”, mutta kattavana määritelmänä voidaan 

pitää myös ”yli 48-sivuista painotuotetta, jolle on haettu ja saatu ISBN”. Vuonna 2005 

tehdyssä Kirja Suomessa -selvityksen verkko-päivityksessä todetaan: ”Yksiselitteistä 

määritelmää ei ole, mutta kirjana voidaan pitää ainakin kaikkia niitä julkaisuja – 

julkaisumuodosta riippumatta – joille on haettu ja saatu ISBN-tunnus”. Kirja Suomessa 

-selvitys on hyvä esimerkki digitalisoitumisen vaikutuksesta tietokirjaan: vuonna 2000 

julkaisu oli perinteisen painetun kirjan muodossa, mutta vuonna 2005 tehty selvityksen 

päivitys julkaistiin sähköisenä verkkoversiona.  

Suomessa ISBN annetaan kaikille teoksille, jotka sisällöltään vastaavat kirjaa. Teoksen 

eri fyysisille muodoille (esim. painettu kirja, äänikirja tai sähköinen julkaisu) annetaan 

omat ISBN-tunnukset. Verkkojulkaisuille voidaan antaa joko ISBN-tunnus tai käyttää 

tunnistejärjestelmiä, joissa ISBN muodostaa osan tunnisteesta. (Kansalliskirjaston 

kotisivut 2010.) ISBN-tunnukset muuttuivat kansainvälisesti ja Suomessakin 1.1.2007 

10-numeroisista 13-numeroisiksi siten, että alkuun lisättävä tunnus 978 identifioi 

tunnuksellisen tuotteen kirjaksi (Zivkovic 2005, 49).  

Bill Cope ja Angus Phillips (2006, 7–8) toteavat, että fyysisen tavaran sijaan kirja onkin 

tekstimuoto, tapa kommunikoida, tiedon arkkitehtuuri:  

  A book is a structured rendition of text and possibly also images, which: 
 Displays certain generic features: it is an extended text (of say, more 

than twenty thousand words and/or twenty images), whose size means 
that for practical purposes, the text needs to be structured around 
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generic features, principally including cover, blurb, title, author, 
copyright statement, ISBN, table of contents, chapter headings, body 
text/images and also, sometimes, a referencing apparatus, index, 
acknowledgements, foreword, author bio-note and introduction. 

 Is recognizeable in the world of books as a book, either by official 
allocation of an ISBN and registration as a book, or by equivalent 
emerging forms of definition, such as a registration as a book within 
the Digital Object Identifier (DOI) framework.  

 

Kirja voitaisiin täten jatkossakin määritellä sisältöä edelleen välittäväksi rakenteeksi, 

jonka piirteitä voidaan kuvata muotoina, kokoina, rakenteellisina ominaisuuksina tai 

virallisesti määritellyllä tunnisteella (ISBN, DOI).  

Kovacin mukaan kirjan käsite länsimaisessa kulttuurissa on perustunut kautta aikojen 

sen kulttuurisen ja taloudellisen luonteen vuorovaikutukseen, joka on internetin 

yleistymisen myötä katoamassa. Sähköisessä muodossa erilaiset sisällöt saattavat 

muuttua vapaasti saataviksi hyödykkeiksi, kun tuotannon ja jakelun kustannuksia ei 

käytännössä ole. Kovac pohtiikin osuvasti kirjan käsitteen muuttuvan juuri tästä syystä: 

”The question I will consider is whether the book that loses this dichotomy between the 

market and cultural side of its character is still a book as we have known it for the last 

500 years”. (Kovac 2008.,4–5.). Digitalisoituminen helpottaa omakustantamista sekä ei-

kaupallista julkaisutoimintaa ja lisää täten edelleen julkaistujen nimekkeiden määrää. 

Historiallisesti katsoen sekä fyysiset että verkkojulkaisut jatkavatkin Kovacin (2008, 2) 

mukaan loogista kehitystä, jossa julkaistujen nimekkeiden määrä kasvaa:  

 

 When looked at from a historical perspective, for example, print-on-demand 
and web sales seem to be a logical continuation of a trend of rapid growth of 
published titles with lower print-runs, which started to take place in most 
European countries and the USA at the end of World War Two.  

 

Omakustanteiden ja ei-kaupallisten julkaisujen lisääntyminen lisännee tarvetta kirjan 

käsitteen uudelleen arviointiin. On pohdittava, mitkä vapaassa jakelussa olevat 

verkkojulkaisut ovat kirjoja.   
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Laajasti ottaen kirjaa voidaan tarkastella myös osana viestintää, kuten Barbara A. 

Brannon (2007, 364) tekee kulttuurintutkija Elizabeth L. Eisensteinin hengessä:  

 

 If real space is converging and our world and universe are shrinking, so too are 
the forms of communication media. In print and nonprint publications, 
distinctions between aural, visual, and tactile content are being blurred. As 
multimedia applications for input, recording, storage, and output become more 
accessible and interchangeable, the idea of what constitutes a printed document 
becomes fuzzier. Witness e-books and print-on-demand books, Internet 
magazines, magazines-with-CD, downloadable audiobooks, Web sites with 
streaming video. Eisenstein described a shift from a hearing culture (which 
relied on memory and symbol to perpetuate knowledge) to a reading culture 
(which could apply reason and imagination to the printed corpus of 
knowledge). In what further, unimagined ways, we must wonder, will a 
multiperceptual culture disseminate, process, and add to knowledge? 

 

Kirja-alalla suurin kulttuurinen muutos on toistaiseksi nähty, kun kirjallinen kulttuuri 

syntyi suullisen kulttuurin rinnalle. Kovacin mukaan (2008, 56) se muutti radikaalisti 

tiedon tuottamisen, järjestämisen, varastoinnin ja haun tapoja: siinä missä suullisessa 

kulttuurissa tiedon määrä kasvoi muistinvaraisesti, kirjallisessa kulttuurissa 

tietopääomaa on kasvatettu muutoksen jälkeen painetussa muodossa. Julkaisutoiminnan 

historiassa teksti-, ääni- ja kuvamuotoinen viestintä eriytyivät toisistaan ja hakivat 

luontevasti omat mediuminsa, julkaisu- ja jakelualustansa. Digitalisoitumisen myötä 

teksti-, ääni- ja kuvamuotoinen viestintä alkavat lähentyä toisiaan ja olemme jälleen 

uuden kulttuurisen muutoksen kynnyksellä. Digitalisoitumisen lisääntyessä on selvää, 

että kirjan määritelmäkin tulee muuttumaan. Jari Paavonheimo (2006, 84–85) toteaa 

osuvasti: ”tulevaisuudessa onkin mietittävä, halutaanko e-kirjan olevan kirja, tietokone 

vai kokonaan uusi medium.” Sama koskee – ei vain e-kirjoja vaan – kirjan käsitettä 

yleensä. Kirjan käsite voidaan laajentaa painetun kirjan lisäksi koskemaan myös muilla 

julkaisualustoilla julkaistavia teoksia tai se voi muuttua kokonaan uusien digitaalisten 

julkaisujen julkaisu- ja jakelualustojen vakiinnuttua.  

Verkossa julkaistavien kirjojen lähestyessä muita verkossa julkaistavia teksti- ja 

julkaisumuotoja kirja käsitteenä saattaa myös sulautua osaksi muuta verkkoviestintää. 

Kirjan käsitteen muuttuminen muuttaa koko kirja-alaa, jonka luomisen, tuotannon, 

jakelun ja kulutuksenkin prosessit perustuvat siihen nimeä myöten. Kirjailija, 
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kirjankustantaja, kirjapaino, kirjakauppa, kirjasto ja monet muut alalle vakiintuneet 

termit määrittyvät nimenomaan kirjan kautta. Tulevaisuudessa puhummekin kenties 

tekijöistä, kustantajista, painoista, kaupoista ja kulttuurikeskuksista. Suomalaisesta 

kirjakaupasta saattaa tulla Suomalainen kauppa ja Akateemisesta kirjakaupasta 

Akateeminen kauppa, jotka molemmat jakelevat nykyistä suuremmassa määrin paitsi 

perinteisiä kirjoja myös muita sisältöteollisuuden tuotteita.  

 

 

4.4 Nykytila ja tulevaisuuden näkymät 
 

Suomessa digitaalisten julkaisujen kustantaminen on ollut vielä pientä 2010-luvulle 

tultaessa: 2010-luvun alkaessa äänikirjoja lukuun ottamatta Suomessa julkaistut 

digitaaliset julkaisut ovat pääosin olleet oppimateriaalia ja ammattikirjallisuutta 

(Ekholm & Repo, 95), jotka on jaeltu perinteisten jakelukanavien toimesta kuluttajille. 

Liiketoiminta ei ole lähtenyt merkittävään kasvuun. Miha Kovacin mukaan kaikissa 

Skandinavian maissa kirja-ala on päässyt toimimaan vakaassa, kirja-ystävällisessä 

ympäristössä, jolle on ominaista korkea koulutustaso, hyvin kehittynyt kirjastolaitos, 

kohtuullisen matala päivittäinen TV:n katseluaika sekä kehittynyt sanomalehti-kulttuuri. 

Suomi on hyvä esimerkki kulttuurista, jossa sosiaalinen, kulttuurinen ja poliittinen 

ympäristö on ollut painetulle kirjalle suosiollinen. (Kovac 2008, 116.)  

Erään kyselyyn vastanneen kirjankustantajan avoimessa kommentissa todettiin 

digitaalisten julkaisujen olevan ”100 %:n mahdollisuus eikä uhka!” Hauska 

yhteensattuma on, että myös The Bookseller korostaa mahdollisuuksia arvioidessaan 

Reading the future -tutkimuksensa tuloksia: ”If anything, the survey shows that the 

digital age, while challenging, is full of possibilities” (Tivnan & Higham 2009, 24). 

Hyvänä esimerkkinä jo lunastetuista mahdollisuuksista toimii tietosanakirjojen nopea 

kehitys julkaisualusta-mielessä: tietosanakirjat painettiin aikoinaan laajoina 

kirjasarjoina, ne muuttuivat sittemmin cd-rom -muotoisiksi tallenteiksi ja alkavat pikku 

hiljaa muuttua maksullisiksi verkossa toimiviksi tietokantapalveluiksi, joiden 

ajantasaisuus vastaa tämän päivän käyttäjien tarpeita. Wikipedioiden maailmassa 

kirjankustantajan portinvartijan rooli takaa hakuteokselle luotettavuuden ja uuden 
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teknologian mahdollistama julkaisu- ja jakelualusta ajantasaisuuden. Uudet 

julkaisualustat ovat myös mahdollistaneet aikaisemmin erillisinä sisältöinä julkaistujen 

teksti-, ääni- ja kuvamuotoisen sisällön yhdistämisen yhteen ja samaan julkaisualustaan. 

Digitaalisuus voi näin ollen myös kiihdyttää aiemmin erillisinä säilyneiden sisällön 

lajien yhdentymistä ja sekoittumista (Kulttuuri tietoyhteiskunnassa 2003, 27). 

Tietosanakirjat ovat myös hyvä esimerkki siitä, miten lyhyt julkaisualustan elinkaari voi 

olla: cd-rom -tallenteiden historia jäänee merkittävästi lyhyemmäksi kuin painetun 

kirjan historia tietosanakirjojen julkaisualustana helppokäyttöisemmän internetin 

korvatessa ne molemmat.   

2010-luvulla digitaalisista julkaisuista suomalaisten kirjankustantajien 

julkaisusuunnitelmiin tekevät voimakkaasti tuloaan ladattavat ääni- ja tekstimuotoiset 

sisältökokonaisuudet sekä online-julkaisut. Kirjankustantajat uskoivat näiden 

julkaisumuotojen lisäävän osuuttaan heidän liikevaihdostaan vuoteen 2015 mennessä: 

70,7 % kirjankustantajista arvioi ladattavien äänikirjojen osuuden liikevaihdostaan 

kasvavan vuoteen 2015 mennessä. Vastaavaa kehitystä ladattaville tekstimuotoisille 

kirjoille arvioi 79,8 % kirjankustantajista ja online-julkaisuille 70,9 % 

kirjankustantajista. Mainittakoon erikseen, että suurista kirjankustantajista yli 90 % 

arvioi kasvua ladattaville ääni- ja tekstimuotoisille sisältökokonaisuuksille sekä online-

julkaisuille.  

Digitaalisista julkaisuista tallenteet – niin äänikirjat kuin muutkin tallenteet – näyttävät 

vakiinnuttaneen asemansa kirjankustantajien julkaisusuunnitelmissa ja kasvuodotukset 

niiden suhteen ovat maltilliset: 39,4 % kirjankustantajista katsoi äänikirjatallenteiden 

osuuden kasvavan liikevaihdostaan vuoteen 2015 mennessä ja 42,1 % arvioi muille 

tallenteille vastaavaa kasvua. Poikkeuksena voi mainita keskisuurten kirjankustantajien 

näkevän erityisesti äänikirjatallenteissa vielä kasvumahdollisuuksia: 86.4 % 5–20 milj. 

liikevaihtoa tekevistä kirjankustantajista arvioi niiden osuuden liikevaihdostaan 

kasvavan vuoteen 2015 mennessä.  

Print On Demand -kirjoja kirjankustantajat pitivät nimenomaan kirjan saatavuutta 

parantavana vaihtoehtona. Print On Demand -kirjoille kirjankustantajat ennustivat 

maltillista kasvua vuoteen 2015 mennessä: 61,6 % vastanneista arvioi kuitenkin Print 

On Demand -kirjojen lisäävän osuuttaan kirjankustantajien liikevaihdosta.  
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Täten neljäs ja viimeinen ennakko-oletukseni siitä, että digitaaliset julkaisut olisivat 

lisääntymässä suomalaisten kirjankustantajien tuotannossa vuosina 2010–2015, näyttäisi 

pitävän paikkansa siltä osin kuin kyseessä on verkossa julkaistava aineisto. 

Tavaramuotoisten digitaalisten julkaisujen kasvuodotukset puolestaan olivat 

maltillisemmat.   

Tässä tutkimuksessa tuli selvästi esiin se, että kirjankustantajat uskovat kuitenkin 

vahvasti perinteiseen painettuun kirjaan ja mieltävät digitaaliset julkaisut nimenomaan 

mahdollisuutena kasvattaa liikevaihtoa. Manfred Breeden (2008, 43) mukaan 

tulevaisuudessa painetun kirjan elinkaaren jatkumisen perustana on mm. se tosiasia, että 

kirjankustantajien on yhä helpompi tuottaa kirjoja taloudellisesti sekä suurissa (painetut 

kirjat) että pienissä (Print On Demand -kirjat) erissä. Tämä auttaa kirja-alan 

kannattavuutta ja edistää jatkuvuutta myös painetussa muodossa tuotetulle kirjalle, joka 

muuten saattaisi sulautua tehokkaammin jaeltujen, ei-painettujen medioiden joukkoon: 

”Otherwise, the oldest form of mass communication, the book, will increasingly migrate 

to non-paper media forms because of their more efficient content delivery”(mt., 43). 

Painetun kirjan jatkuvuutta edistää varmasti myös se, että moni digitaaliseen 

julkaisemiseen liittyvä kysymys on vielä ratkaisematta sekä globaalisti että Suomessa. 

Yksi kohtalokkaimmista kysymyksistä on varmasti tekijänoikeus, kuten Dewar ja Hwa 

Ang (2007, 370) toteavat:  

 Where books created the need for protecting intellectual property rights, the 
Internet is destroying those protections. The ease with which Internet materials 
can be retrieved, copied, and altered has caused serious problems with 
copyrights. The forefront of this battle is being played out in the music arena, 
but it is a battle that will have to be fought eventually over all intellectual 
property. The Internet may well require us to create a new system of rights in 
the same way that the printing press did.  

 

Suomen tekijänoikeuslakia (404/1961) on vuodesta1961 lähtien uudistettu yli 20 kertaa. 

Tekijänoikeuteen perustuvassa taloudessa uutta on kuitenkin se, että suojatunkin 

aineiston kopiointi, muokkaaminen ja jakelu on helppoa digitaalitekniikan avulla. 

(Kulttuuri tietoyhteiskunnassa 2003.) Tämä on suuri haaste kirja-alan arvoketjun 

tuotannolle ja jakelulle, sillä sisältöjen luvaton kopiointi ja jakelu vie pohjan 

kaupalliselta toiminnalta.   
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Tekemässäni kyselyssä esitettiin lisäksi kirjankustantajille yleisiä väittämiä digitaalisista 

julkaisuista. Niillä mitattiin heidän käsityksiään digitaalisten julkaisujen merkityksestä 

kirjankustantajien tulevaisuuden liiketoiminnassa sekä niiden suhteesta perinteiseen 

painettuun kirjaan. Selvitykseen vastanneista kirjankustantajista 70,8 % oli sitä mieltä, 

että digitaaliset julkaisut ovat tulevaisuudessa merkittävä osa heidän liiketoimintaansa. 

Lisäksi 83,1 % vastanneista oli sitä mieltä, että saman sisältökokonaisuuden 

julkaiseminen perinteisenä kirjana, ladattavana, online- ja/tai Print On Demand -kirjana 

kasvattaa kirjankustantajan liikevaihtoa. Uutta lukijakuntaa digitaalisten julkaisujen 

myötä uskoi saavansa 83,2 % vastanneista kirjankustantajista. Luottamus perinteiseen 

painettuun kirjaan oli suurta: selvitykseen vastanneista kirjankustantajista vain 15,1 % 

uskoi digitaalisten julkaisujen korvaavan perinteisen kirjan ja muuttavan sen 

ylellisyystuotteeksi. Kirjankustantajien mielestä digitaaliset julkaisut ovat jatkossa 

merkittävä osa liiketoimintaa ja ne myös kasvattavat heidän liikevaihtoaan sekä 

tavoittavat uutta lukijakuntaa. Suurin osa vastanneista ei uskonut digitaalisten 

julkaisujen uhkaavan perinteisen painetun kirjan asemaa. Sen sijaan muut 

julkaisualustat koettiin yleensä painettua kirjaa täydentävinä.  

Kirja-ala onkin Johan Svedjedalin (2000, 31) mukaan kautta aikojen osannut ottaa 

hyödyn itselleen murrostilanteissa:  

 The culture and commerce of books have not only survived all this, but thrived 
on technological change and the birth of new media. The book itself, after all, 
was once a new medium, and has benefited from centuries of technological 
advances in production and distribution. Furthermore, the book world has 
always learned to use media change to its own advantage.  

 

Kirjankustantajien toiveissa näyttääkin olevan, että kirja-alan tulevaisuuteen kuuluisi 

sekä uutta että vanhaa. Hillel Nossekin ja Hanna Adonin (2006, 89–90) mukaan se voisi 

hyvinkin toteutua, jos lukeminen sinänsä nähdään osana laajempaa monikanavaista 

mediaviestintää:  

  …today, at the beginning of the twenty-first century, it is important for us to 
examine reading as one aspect of a wider multi-channel media communication 
environment, which offers its public a combined abundance of old and new 
media.  
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Toisaalta painetulla kirjalla on omat vahvuutensa. Jari Paavonheimon (2006, 91–92) 

mukaan jatkuvuus on yksi niistä: 

 Perinteinen kirja on online-yhteiskunnassa kummajainen, koska se ei saa 
voimaansa nykyhetken tihentymistä. Se ei verkostoidu liiketalouden oppien 
mukaan, vaan luo hitaasti verkkojaan yli ajan. Kirja näyttää kömpelöltä, koska 
se ei mahdollista jatkuvaa kommunikaatiota. Saadakseen ajatuksen liikettä 
aikaan, kirjan on pysäytettävä lukijansa. Kirja esineenä liitetään ihmisten 
elämän ideaaliin […] Kirja on lomittunut arkeen, mutta usein se myös auttaa 
ottamaan siihen etäisyyttä. Kirjaa lukiessasi olet yksin, vaikka huoneessa olisi 
muita.  

 

Painettu kirja onkin Kovacin (2008, 130–131) mukaan ainutlaatuinen medium. Hän 

siteeraa G. Zaidin kirjaa Too Many Books!, jossa osoitetaan kirjojen ja muiden 

massamedioiden välillä olevan merkittäviä eroja: muun massamedian, kuten television 

ja elokuvan, korkeat tuotantokustannukset pakottavat ne sopeutumaan yleisön ja 

mainostajien miellyttämiseen siinä missä painetulla kirjalla on erityinen markkinarako 

sen tuotantokustannusten salliessa myös taiteellisten ja älyllisten arvojen 

huomioonottamisen ainakin pieninä painoksina.  

Umberto Eco (2010, 17) puolestaan leikittelee ajatuksella, jonka mukaan julkaisalustan 

menestys on kautta aikojen perustunut ja perustuu tulevaisuudessakin kokoon 

seuraavasti:  

  The format of the book is determined by our anatomy. There are very large  
 books, although these mostly serve a documentary or decorative purpose. A 
standard book ought to be no smaller than a packet of cigarettes and no bigger 
than the size of a tabloid newspaper. Its size is dependent on the dimensions of 
our hands, and these have not changed – at least to date – despite Bill Gates. 

 

Kirja-alan rakennemuutoksessa perinteinen painettu kirja saanee rinnalleen useita 

digitaalisia vaihtoehtoja, joista osalle voi ennustaa lyhyttäkin elinkaarta. Suuret 

kirjankustantajat näyttävät pääsääntöisesti ottavan uudet mediumit ensimmäisinä 

käyttöön. Pienet ja keskisuuret kirjankustantajat seuraavat alalle vakiintuvia käytäntöjä.  

Perinteisen painetun kirjan jatkuvuus on nopeasti muuttuvaan teknologiaan perustuville 

uusille mediumeille suuri haaste. 2010-luvulle tultaessa sähköiset julkaisualustat  
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ovatkin vielä haastajana markkinoilla, kuten Agent of Change -kirjan toimittajat 

(”Introduction to Part III. Agency, Technology, and the New Global Media Revolution” 

2007, 307) toteavat:  

 In short, despite possessing an exponential capacity for instantaneous, global 
dissemination as well as other capabilities distinct from those of print, 
electronic media at this stage in their history do not offer significant advances 
in the preservation of texts. Electronic formats, in fact, are arguably the least 
stable medium for recorded communications.   

Toisaalta uudet mediumit haastavat perinteisen painetun kirjan nopealla 

mukautumiskyvyllään, joka mahdollistaa entistä tehokkaamman tuotannon ja jakelun.  

Määrittelin tutkielmani alussa kirjankustantajat kaupalliseksi tahoksi ja se oli 

lähtökohtana myös tekemässäni kyselyssä. Tulevaisuudessa saattaa kuitenkin olla 

tarpeen pohtia myös kaupallisen ja julkisen rahoituksen merkitystä kirja-alan 

arvoketjussa. Ekholm ja Repo (2010, 190) toteavat esimerkiksi verkossa jaettavan 

oppimateriaalin ja -ympäristöjen voivan hyötyä valtion tuesta, jonka avulla taattaisiin 

ajantasaisuus niiden käyttäjille sekä myös pienemmille toimijoille mahdollisuus 

osallistua kehitystyöhön. Opetus- ja kulttuuriministeriö onkin vuonna 2010 aloittanut 

keskustelut kaupallisten kirjankustantajien kanssa koskien niiden kiinnostusta sisältöjen 

kaupalliseen jakeluun Kansallisessa digitaalisessa kirjastossa (mt., 195). Tekemässäni 

kyselyssä yksikään kirjankustantaja ei kuitenkaan ottanut julkista rahoitusta esille 

vapaissa kommenteissa, joten kirjankustantajien tahtotila näyttäisi olleen ainakin 

kyselyä tehtäessä nykymuotoisen kaupallisen toiminnan jatkaminen.  

Kirja-alan arvoketju on rakentunut pitkään painetun kirjan varaan kansainvälisesti ja 

myös Suomessa. Perinteisen painetun kirjan arvoketjussa luomisesta ovat vastanneet 

erilaisten sisältöjen oikeudenomistajat, kuten kirjailijat ja kuvittajat. Tuotanto on 

kuulunut kirjankustantajille, jotka ovat hallinneet tekijänoikeuksia, toimittaneet ja 

myyneet kirjoja, vastanneet graafisesta tuotannosta ja varastoinnista sekä osittain 

jakelusta. Päävastuun perinteisen painetun kirjan jakelusta ovat kantaneet tukkurit, 

jälleenmyyjät ja kirjastot. Kuluttajat ovat valinneet, missä muodossa he haluavat 

erilaisia sisältöjä kuluttaa. Lehtonen totesi jo vuosituhannen alussa painetun sanan 

aseman muuttuvan medioituvassa kulttuurissa. Lehtosen mukaan uudet teknologiat 

vaikuttavat monin tavoin painettuun sanaan ja siihen liittyviin instituutioihin ja 
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sosiaalisiin suhteisiin. (Lehtonen 2001, 24.) Digitalisoitumisen myötä 

kirjankustantamisen arvoketjukin muuttuu tai ainakin monipuolistuu. Digitaaliset 

julkaisualustat voivat toimia myös jakelualustoina yhdistäen täten tuotannon ja jakelun 

kirja-alan arvoketjussa. Vuorovaikutus kasvaa ja markkinoille voi syntyä erilaisia 

arvoketjuja erilaisiin tilanteisiin:  

1. Tekijät tuottavat ja jakelevat omat sisältönsä itse suoraan kuluttajille. 

2. Tekijät ulkoistavat tuottamiensa sisältöjen tuotannon ja jakelun  
kirjankustantajille ja muille kustantajille, kaupoille tai ei-kaupallisille tahoille, 
jotka jakelevat ne suoraan kuluttajille. 

 

Sisältöjen oikeudenomistajat tulevat entistä tietoisemmiksi oikeuksistaan. Julkaiseminen 

ja jakelu käyvät yhä helpommaksi ja perinteisten toimijoiden on vaikeampi tuottaa 

lisäarvoa tekijöille. Kirja-alalla on perinteisesti totuttu pitkiin, jopa elinikäisiin 

sopimuskausiin kirjailijoiden ja kirjankustantajien kesken. Digitaalisten julkaisujen 

myötä kirjailijoiden uskollisuus kirjankustantajia kohtaan alkaa murentua ja 

sopimuskaudet voivat lyhentyä merkittävästikin. Amerikkalaisen Cursor-kustantamon 

perustaja Richard Nash (2010b) povaa alalle maksimissaan 3 vuoden mittaisia 

sopimuskausia, mikä olisi iso muutos kirja-alalle ja vaikuttaisi koko arvoketjuun. Jos 

sopimusneuvotteluissa ei päästä sopuun kirjankustantajan ja kirjailijan kesken, tiet 

voivat myös erota. Näin kävi Suomessakin kirjailija Sofi Oksaselle, joka sai potkut 

WSOY:ltä (Majander & Saarikoski 2010). Omakustantaminen käy lisäksi yhä 

helpommaksi ja vähentää kirjankustantajan portinvartijan roolin merkitystä. Kirjailijat 

saattavat myös alkaa kyseenalaistaa kirjankustantajan roolia, kuten Ellis Weiner (2009) 

osuvasti pakinoi The New Yorkerin pakinassaan: siinä kirjankustantajan 

kustannustoimittaja delegoi kaikki tehtävänsä kirjailijalle.  

Digitalisoituminen muokkaa uusiksi perinteistä kirja-alan arvoketjua. Monikanavainen 

kirjankustantaminen yleistyy ja kirja-alan on rakennettava uudenlaisten tuotteiden 

tuotanto perinteisen painetun kirjan tuotannon rinnalle. Teknologia mahdollistaa sekä 

perinteisen painetun kirjan että digitaalisten julkaisujen tuottamisen yhä 

kustannustehokkaammin. Digitaalisilla julkaisuilla painos-käsite on kuitenkin erilainen, 

niiden saatavuus ja ajantasaisuus ovat merkittävästi parempia kuin perinteisillä 

painetuilla kirjoilla ja niiden varastointi hoidetaan sähköisesti. Tavaravirtojen 
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hallinnointiin perustuva tuotanto on perinteisesti ollut lokaalia, mutta digitaalisia 

tietovirtoja voidaan helposti hallinnoida myös globaalisti. Richard Nash (2010a) 

väittääkin: ”In 2020 the disaffected twentysomethings of the burgeoning middle classes 

of India, China, Brazil, Indonesia will be producing novels faster than any of us can 

possibly imagine.” Digitalisoitumisen myötä suomalaistenkin kirjankustantajien 

tuotanto ja jakelu voidaan helposti tehdä muuallakin kuin Suomessa. 

Suomalaiset kirjankustantajat ovat suhtautuneet epäluuloisesti verkkojulkaisemiseen 

piratismin pelossa. Jakelumarkkinoilla onkin kysyntää uusille liiketoimintamalleille, 

jotka turvaavat kirjankustantajien ja heidän edustamiensa oikeudenomistajien 

toimeentulon. (Mikkonen 2010, 31–32.) Tässä mielessä on ymmärrettävää, että sekä 

tekijät että kirjankustantajat harkitsevat myös omaa jakelua digitaalisille julkaisuille.  

Kirjojen jakelu on perinteisesti ollut varsin avointa ja demokraattistakin, mutta 

kaupallisessa digitaalisessa maailmassa kysyntää on myös rajatuille 

liiketoimintamalleille. Hyvänä esimerkkinä rajatusta liiketoimintamallista toimii 

verkkokauppa Amazon.com, josta ostetut sähköiset kirjat toimivat vain Kindle-

lukulaitteessa. Kindle-lukulaitetta puolestaan voi ostaa vain Amazon.com-

verkkokaupasta. Globaaleilla markkinoilla rajattujen liiketoimintamallien tavoitteena 

onkin suuri markkinaosuus ja muiden toimintamallien syrjäyttäminen musiikin 

markkinoilla toimivan Applen iTunes:in tapaan. Tekemäni kyselyn mukaan suomalaiset 

kirjankustantajat toivovat kuitenkin, että heidän julkaisunsa olisivat luettavissa 

mahdollisimman monenlaisilla laitteilla. Julkaisuformaatin kansainvälinen standardi 

auttaisikin jakelua toimimaan avoimesti kaikissa uusissa ja vanhoissa jakelukanavissa, 

mutta toistaiseksi markkinoilla on useita erilaisia formaatteja ja toimintatapoja.  

Digitalisoituminen vie suomalaiset kirjankustantajat globaaleille markkinoille, jotka 

aiheuttavat väistämättä muutoksia kirja-alan arvoketjuun myös Suomessa. Erilaisten 

sisältöjen tuotannon ja jakelun lähentyessä toisiaan ja kirja-alankin globalisoituessa 

suomalaiset kirjankustantajat joutuvat totuttelemaan uudenlaisiin pelisääntöihin. 

Toisaalta Juhani Niemen (2000, 98) mukaan globalisaation vastapainoksi kulttuuriselle 

identiteetille saattaa jatkossa olla entistä enemmän kysyntää. Lokaali tavaravirtojen 

hallinta ja globaali tietovirtojen hallinta saattavat lopulta muuttua glokaaliksi tieto- ja 
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tavaravirtojen hallinnaksi, jossa tuotteita ja palveluita tuotetaan ja jaellaan globaalisti 

adaptoiden ne kuitenkin paikallisille markkinoille sopiviksi.  

Ekholm ja Repo hahmottelevat Kirja tienhaarassa -teoksessaan Suomeen vuodeksi 

2020 kaksi erilaista tulevaisuuden kuvaa: jakautuneen ja taantuvan kirjatalouden 

skenaario sekä vuorovaikutteisen kirjatalouden skenaario. Molemmissa skenaarioissa 

muuttuva lukemiskulttuuri on keskeisessä asemassa kirja-alan arvoketjun kannalta. 

(Ekholm & Repo 2010, 169–183.)  

Jakautuneen ja taantuvan kirjatalouden skenaariossa kirjankustannustoiminnan 

kannattavuus on vaakalaudalla: perinteinen painettu kirja ja verkkotuotteet eivät ole 

kumpikaan pystyneet luomaan riittäviä markkinoita Suomeen, mutta paluuta entiseen 

yhtenäiskulttuuriinkaan ei enää ole. Kirja-alan keskeiset ratkaisut tehdään alan 

ulkopuolella ja muutama vahva yhtiö jää jäljelle markkinoille. Alakulttuurit kuitenkin 

kukoistavat ja kuluttajien erityistoiveisiin sekä verkosta nouseviin uusiin trendeihin 

nopeasti vastaava kirjankustantaja menestyy erinomaisesti. Kirjankustantajien on vaikea 

löytää menestystekijoitä kirja-alalla verkkosukupolven edellyttäessä nopeutta ja 

maksuttomuutta. Kirjakaupat ja kirjastot eivät myöskään pysty vastaamaan 

verkkosukupolven tarpeisiin jakelukanavina. Kannattavuuden laskeminen kaventaa 

tarjontaa, eikä kulttuuritekoihin ole enää varaa kirjankustantamoissa. (Ekholm & Repo 

2010, 169–174.)   

Vuorovaikutteisen kirjatalouden skenaariossa Suomessa kukoistavat rinnakkain 

perinteisiä painoviestimiä suosiva sekä verkkoon pohjautuva lukemiskulttuuri. Uusia 

verkkolukemista suosivia alakulttuureja kehittyy jatkuvasti. Kirja-ala on onnistunut 

vastaamaan lukemiskulttuurin muutoksesta aiheutuneisiin haasteisiin: perinteinen ja 

sähköinen julkaisutoiminta kukoistavat. Kirjankustantajat tukevat moniarvoista 

lukemiskulttuuria ja korvaavat menetyksensä uudentyyppisillä edelläkävijätuotteilla. 

Oppi- ja kurssikirjojen sekä oppimisympäristöjen markkinat kasvavat siirtyessään 

verkkoon. Yhteiskunta panostaa vahvasti kirja-alaan mm. tuotantoa ja kulutusta 

tukevilla tekijänoikeusratkaisuilla. Kirjan ja verkkojulkaisun välinen raja poistuu 

lukijoiden osallistuessa kommenteillaan kirjan jälkikehittelyyn. Kirjankustantajat ja 

kirjakauppiaat löytävät verkkoasiakkaat. Kirjastot lainaavat lukulaitteita ja e-kirjoja. 

Tarjonta kasvaa loppuunmyytyjen teosten elinkaaren pidentyessä sähköisen 
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varastoinnin ansiosta. Perinteiset kirjakaupat, jotka eivät ole lähteneet mukaan 

verkkokauppaan, joutuvat hakemaan valikoimiinsa muita tuotteita kuin kirjoja.  

(Ekholm & Repo 2010, 170–177.) 

Suomalaiset kirjankustantajat uskoivat tekemässäni kyselyssä perinteisen painetun 

kirjan säilyttävän asemansa ja digitaalisten julkaisujen täydentävän niitä sekä 

mahdollisesti tuovan uutta lukijakuntaa heille. Taustalla on varmasti myös 

kirjankustantajien halu pitää oma asema keskeisenä kirja-alan arvoketjussa. 

Tutkimukseni tulos on lähempänä Ekholmin ja Revon vuorovaikutteisen kirjatalouden 

skenaariota. Juhani Niemi (2000, 97) totesi jo vuosituhannen vaihteessa, että 

digitaalisista julkaisuista voi hyvinkin kasvaa uusi ilmaisuväline olemassa olevien 

käytäntöjen rinnalle.  

Tulevaisuudessa on kuitenkin mahdollista – kannattavuussyistä kenties myös 

välttämätöntä – kirja-alan yhdistyminen muun kulttuuri- ja viestintäteollisuuden kanssa 

samaan arvoketjuun. Markkinoiden fragmentoituessa ja mediatuotannon 

intermediaalisuuden lisääntyessä tulevaisuudessa on varmasti tarvetta julkaista ja jaella 

samalla teknologialla paitsi kirjoja myös muita kulttuuri- ja viestintäteollisuuden 

tuotteita. Teknologia mahdollistaa jopa tuotannon ja jakelun yhdistämisen, kun 

julkaisualustaa voidaan käyttää myös jakeluun. Se tarjoaa mahdollisuuksia sekä 

kaupallisille että ei-kaupallisille toimijoille kulttuuri- ja viestintäteollisuuden 

arvoketjussa, joka voisi näyttää seuraavalta: 

 

KUVIO 3. Kulttuuri- ja viestintäteollisuuden arvoketju 
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Uskon, että tulevaisuudessa kulttuuri- ja viestintäteollisuuden arvoketjussa julkaistut 

nimekemäärät kasvavat. Tuotannon ja jakelun helpottumisen myötä yhä useampi 

julkaisu ylittää julkaisukynnyksen ja ei-kaupallinen tuotanto ja jakelu kasvavat 

nykyisestä merkittävästi.  
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5 LOPUKSI 
 

Tutkielmassani osoitan digitalisoitumisen vaikutuksia suomalaisen kirja-alan 

arvoketjuun – erityisesti suomalaisten kirjankustantajien tuotantoon ja jakeluun. Lisäksi 

tutkielmani kuvaa kirja-alan historiaa, nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä Suomessa. 

Tutkielmaani kirjoittaessani vuosina 2009–2010 olen samalla päässyt seuraamaan kirja-

alan historian toisen suuren viestinnällisen mullistuksen alkuaikoja aitiopaikalta. 

Perinteisen painetun kirjan tavaravirtojen hallinnointiin perustuvan liiketoimintamallin 

rinnalle on syntymässä digitaalisten verkkojulkaisujen tietovirtojen hallinnointiin 

perustuva liiketoimintamalli. Painettu kirja ja tallenteet eli tavaramuotoiset julkaisut 

eroavat ominaisuuksiltaan digitaalisista verkkojulkaisuista niin paljon, että uudenlaiselle 

arvoketjulle on tarvetta.  

Kirja-alan kehitys Gutenbergista Googleen on vienyt yli 500 vuotta Suomessakin. 

Gutenbergin keksimän painokoneen aiheuttama viestinnällinen murros mahdollisti 

kirjankustantajalle keskeisen aseman kirja-alan arvoketjussa. Elämme parhaillaan kirja-

alan toista suurta viestinnällistä murrosta, jossa digitalisoitumisen myötä muuttuva 

lukijuus on nousemassa keskeiseksi kirja-alan arvoketjussa. Tiedon tuottamisen, 

järjestämisen, varastoinnin ja haun tapojen muuttuessa nopeus ja määrä leimaavat 

varmasti jatkossakin kirja-alaa. Pysyvyys, tarkkuus ja jatkuvuus ovat kuvaavia 

ominaisuuksia painetuille kirjoille ja tallenteille, jotka ovat aikaan ja paikkaan sidottuja 

tavaroita. Digitaaliset verkkojulkaisut puolestaan ovat vapautuneet ajan ja paikan 

kahleista ja niiden ominaisuuksia ovat ajantasaisuus, hetkellisyys ja interaktiivisuus. 

Perinteisessä kirja-alan arvoketjussa kirjankustantajat ja kirjapainot vastaavat 

tuotannosta ja kirjakaupat ja kirjastot hoitavat jakelun kuluttajille. Digitaalisten 

verkkojulkaisujen tuotanto ja jakelu on mahdollista järjestää moniulotteisemmin, kun 

tekijät voivat itse hoitaa myös tuotannon ja jakelun tai he voivat helposti ulkoistaa 

tuotannon ja jakelun paitsi kirjankustantajalle muillekin kustantajille, kaupoille tai ei-

kaupallisille tahoille. Julkaisualustan toimiessa myös jakelualustana tuotantoa ja jakelua 

ei välttämättä edes tarvitse eriyttää toisistaan. Tässä mielessä digitalisoitumisen 

vaikutukset suomalaistenkin kirjankustantajien tuotantoon ja jakeluun ovat merkittävät. 

Parhaimmillaan erilaiset sisällöt voidaan julkaista samanaikaisesti erilaisilla 
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julkaisualustoilla ja erilaisissa jakelukanavissa, joista kuluttajat valitsevat mieleisensä. 

Interaktiivisuuden lisääntyessä kuluttajat pääsevät lisäksi osallistumaan myös sisältöjen 

luomiseen.  

Suomalaiset kirjankustantajat ovat reagoineet tapahtumassa olevaan rakennemuutokseen 

pyrkimällä säilyttämään keskeisen asemansa kirja-alan arvoketjussa. Tekemässäni 

kyselyssä suomalaiset kirjankustantajat olivat sitä mieltä, että digitaalisten julkaisujen 

osuus heidän tuotannossaan lisääntyy merkittävästi vuosina 2010–2015. He arvioivat 

olevansa siirtymässä monikanavaiseen kustantamiseen, jossa sisältöjä julkaistaan 

erilaisilla rinnakkaisilla julkaisualustoilla. Yhä useammin kirjan sisältö määrittää sen 

julkaisualustan. Suomalaiset kirjankustantajat arvioivat löytävänsä uusia jakelukanavia 

perinteisten jakelukanavien rinnalle. Suomalaiset kirjankustantajat uskoivat myös 

omaan digitaalisten julkaisujen jakeluun. Kirjan käsitteenkin he arvioivat muuttuvan 

digitaalisten julkaisujen myötä siitä huolimatta, että perinteisen kirjan arvioitiinkin 

säilyttävän asemansa.  

Kaupallinen kirja-ala on pikku hiljaa sulautumassa osaksi globaalia sisältöteollisuutta ja 

sen rinnalle on syntymässä palveluita, jotka mahdollistavat entistä helpommin myös 

erilaisten sisältöjen ei-kaupallisen tuotannon ja jakelun. 2010-luvun alkaessa on vielä 

liian aikaista sanoa, miten laajasta viestinnällisestä muutoksesta on kysymys ja miten 

nopeasti se lopulta vaikuttaa kirja-alaan globaalisti ja Suomessa. Selvää on kuitenkin, 

että kirja määrittyy uudelleen ja se määrittelee väistämättä myös kirjankustantajan 

uudelleen. Kenties tulevaisuudessa puhumme sisältöteollisuudessa työskentelevistä 

kustantajista, jotka rahoittavat julkistamansa kulttuuri- ja viestintäteollisuuden sisällöt 

erilaisissa mediumeissa tavoitteenaan sijoitetulle pääomalle saatava tuotto. Heidän 

rinnallaan toimivat omakustantajat sekä maksuttomien sisältöjen tuottajat ja jakelijat, 

jotka toimivat julkisen talouden turvin tai joiden pääliiketoiminta on toisaalla.  

 



 
71 

 

LÄHTEET 
 
 
Painetut  
 
BRANNON, BARBARA A. 2007 The Laser Printer As an Agent of Change.  

Teoksessa: Alcorn Baron, Sabrina & Lindquist, Eric N. & Shevlin, Eleanor 
F. (toim.) 2007 Agent of Change. Pring Culture Studies after Elizabeth L. 
Eisenstein. Amherst and Boston: University of Massachusetts Press in 
association with Washington, D.C.: The Center for the Book, Library of 
Congress. 

 
BREEDE, MANFRED 2006 Plus ca change… Print on demand reverts book publishing  

to its pre-industrial beginnings. Teoksessa: Bill Cope & Angus Phillips 
(toim.): The Future of the Book in the Digital Age. Oxford: Chandos 
Publishing.  

 
COPE, BILL & PHILLIPS, ANGUS (toim.) 2008 The Future of the Book in the  
 Digital Age. Oxford: Chandos Publishing.  
 
DEWAR, JAMES A. & HWA ANG, PENG 2007 Printing and the Internet. Teoksessa:  

Alcorn Baron, Sabrina & Lindquist, Eric N. & Shevlin, Eleanor F. (toim.) 
2007 Agent of Change. Pring Culture Studies after Elizabeth L. Eisenstein. 
Amherst and Boston: University of Massachusetts Press in association 
with Washington, D.C.: The Center for the Book, Library of Congress. 

 
EKHOLM, KAI & REPO, YRJÖ 2010 Kirja tienhaarassa: vuonna 2020. Helsinki:  
 Gaudeamus.  
 
GOMEZ, JEFF 2008 Print is Dead: Books in Our Digital Age. London: Macmillan. 
 
HAVU, SIRKKA 1988 Suomalaisen kirjan tyylihistoriaa. Teoksessa: Esko Häkli  

(toim.) Kirja Suomessa. Kirjan juhlavuoden näyttely Kansallismuseossa 
25.8.-31.12.1988. Helsinki: Helsingin yliopiston kirjasto. 

 
HÄKLI, ESKO 1988 Kirjan varhaisvaiheet Suomessa. Teoksessa: Esko Häkli (toim.)  

1988 Kirja Suomessa. Kirjan juhlavuoden näyttely Kansallismuseossa 
25.8.-31.12.1988. Helsinki: Helsingin yliopiston kirjasto. 

 
HÄGGMAN, KAI 2008 Paras Tawara maailmassa: suomalainen kustannustoiminta  
 1800-luvulta 2000-luvulle. Keuruu: Otava. 
 



 
72 

 

“Introduction to Part III. Agency, Technology, and the New Global Media Revolution.”  
2007 Teoksessa: Alcorn Baron, Sabrina & Lindquist, Eric N. & Shevlin, 
Eleanor F. (toim.) 2007 Agent of Change. Pring Culture Studies after 
Elizabeth L. Eisenstein. Amherst and Boston: University of Massachusetts 
Press in association with Washington, D.C.: The Center for the Book, 
Library of Congress. 

 
KALLIONPÄÄ, KATRI 2010 Reppu kevenee, lupaa kirjankustantaja. – Helsingin  
 Sanomat 28.3.2010. 
 
KOISTINEN, OLAVI 2010 Sähkökirja on Suomessa syksyllä. – Helsingin Sanomat  
 15.4.2010. 
 
KOKKO, KARRI 2010 Sähköä ilmassa. Nyt jännitetään, mitä kirjalle ja kustantamoille  
 tapahtuu. – Parnasso 4/2010. 
 
KOVAC, MIHA 2008 Never Mind the Web. Here comes the book. Oxford: Chandos  
 Publishing. 
 
LEHTONEN, MIKKO 2001 Post scriptum. Tampere: Vastapaino. 
 
MAJANDER, ANTTI & SAARIKOSKI, SASKA 2010 Muutos sattuu aina. – Helsingin  
 Sanomat 22.6.2010. 
 
MIKKONEN, PAULA 2010 Pannaanko verkkokirjat pakettiin? – e-kirjojen  
 hinnoittelumallit ja tarjonta. – Kirjastolehti 2/2010.  
 
MÄKINEN, ESA & KOISTINEN, OLAVI 2010 Reenpää vaihtui mediapomoon. –  
 Helsingin Sanomat 4.3.2010. 
 
NIEMI, JUHANI 2000 Kirjallinen elämä. Kirjallisuuden yhteiskuntasuhteiden  
 kartoitusta. Tietolipas 168. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.  
 
NIEMI, JUHANI 2007: Tekijät ja lukijat muuttuvilla markkinoilla. Teoksessa T.-L.  

Hypén (toim.): Kirjan matka tekijöiltä lukijoille. Tampere: Tampere 
University Press. 

 
NOSSEK, HILLEL & ADONI, HANNA 2006 The future of reading as a cultural  

behavior in a multi-channel media environment. Teoksessa: Bill Cope & 
Angus Phillips (toim.): The Future of the Book in the Digital Age. Oxford: 
Chandos Publishing. 

 
OGHOJAFOR, KINGSLEY 2005 E-book Publishing Success. How anyone can write,  
 compile and sell e-books on the Internet. Oxford: Chandos Publishing. 
 
PAAVONHEIMO, JARI 2006 Digitaalisen ja painetun rajalla. Kirjoituksia kirjasta,  
 digitaalisuudesta ja kirjastosta. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu. 
 



 
73 

 

PETÄJÄ, JUKKA 2010 Nyt tulee reilun kaupan kirja. – Helsingin Sanomat 29.8.2010. 
 
PHILLIPS, ANGUS 2006 Where is the value in publishing? The Internet and the  

publishing value chain. Teoksessa: Bill Cope & Angus Phillips (toim.): 
The Future of the Book in the Digital Age. Oxford: Chandos Publishing. 

 
REENPÄÄ, HEIKKI 2003 Kirjakauppa ja kirjankustannustoiminta Suomessa 1600- 

1980. Teoksessa: Kirjakaupan vuosisata. Saarijärvi: Kirjakauppaliitto ry / 
Kirjamedia Oy. 

 
REPO, YRJÖ 2003 Kirjojen kauppaa Suomessa 1971-2002. Teoksessa: Kirjakaupan  
 vuosisata. Saarijärvi: Kirjakauppaliitto ry / Kirjamedia Oy. 
 
SAARINEN, LAURI & JOENSUU, JURI & KOSKIMAA, RAINE (toim.) 2001 Kirja  

2010: kirja-alan kehitystrendit. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen 
julkaisuja 70. Jyväskylä: Nykykulttuurin tutkimuskeskus. 

 
STOCKMANN, DORIS & BENGTSSON, NIKLAS & REPO, YRJÖ (toim.) 2000  

Kirja Suomessa. Tekijöistä lukijaan – kirja-alan tukitoimet ja 
kehittäminen. Opetusministeriö Kulttuuripolitiikan osaston julkaisusarja 
Nro 1/2000. Helsinki: Opetusministeriö.  
 
 Päivitys 2005 haettu osoitteesta 

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2000/kirja_suomessa__tekijoista
_lukijaan_-_kirja-alan_tukitoimet_ja_?lang=en&extra_locale=fi 

 
SVEDJEDAL, JOHAN 2000 The literary web. Acta bibliothecae regiae  
 stockholmiensis LXII. Stockholm: Kungl. Biblioteket. 
 
TIVNAN, TOM & HIGHAM, WILLIAM 2009 Reading the future. – The Bookseller  
 19th June 2009. 
 
TUOHINEN, PETTERI 2010 Kännykirjallisuus menestyy Kiinassa. – Helsingin  
 Sanomat 14.3.2010. 
  
ZIVKOVIC, DANIELA 2005: The Electronic Book: The Change of Paradigm for a  
 changing bookmarket. Berlin: BibSpider. 
 



 
74 

 

 
Painamattomat  
 
Elisan kotisivut. 
 Haettu 28.6.2010 osoitteesta: www.elisa.fi/kirja  
 
ECO, UMBERTO A declaration of love. Verkkokirjassa: Rodoreda, Geoff  

(toim.):Europe Reads – Literature in Europe. Culture Report. Progress 
Europe. Edition 3/2010. Haettu 6.5.2010 osoitteesta: 
http://www.ifa.de/pdf/kr/2010/kr2010_en.pdf 

 
Google teoshaun sovintoratkaisu.  
 Haettu 18.09.2009 osoitteesta http://www.googlebooksettlement.com/  
 Haettu 6.3.2010 osoitteesta http://www.googlebooksettlement.com/r/home 
 
Kansalliskirjaston kotisivut. 

Haettu 2.5.2010 osoitteesta 
http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5lMGKMuyi/5mhd0DbF4/File
s/CurrentFile/ISBNesite.pdf 

 
KAUPPINEN, TOUKO Kirja kohtaa kahdeksan haastetta. – Helsingin Sanomat  

15.8.2009. Haettu 29.6.2010 osoitteesta: 
http://www.hs.fi/arkisto/artikkeli/Kirja+kohtaa+kahdeksan+haastetta/HS2
0090815SI1KU01bt1?free=tammi 
bonnier&date=20090629&advancedSearch=&  

 
”Kirjankustantajat vetäisivät töpselit irti Googlen skannerista.” – Digitoday- 
 verkkopalvelu 7.9. 2009. Haettu 13.9.2009 osoitteesta  

http://www.digitoday.fi/bisnes/2009/09/07/kirjankustantajat-vetaisivat-
topselit-irti-googlen-skannereista/200919521/66 

 
KOTILAINEN, SAMULI Google myöntyi Euroopalle kirjahauissa. – Tietokone- 

verkkopalvelu 8.9.2009. Haettu 14.9.2009 osoitteesta 
http://www.tietokone.fi/uutta/uutinen.asp?news_id=38782&tyyppi=1  

 
Kulttuuri tietoyhteiskunnassa:Strategia 2010 ja toimintaohjelma. Ehdotus. –  

Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:22.  
Haettu 19.9.2010 osoitteesta 
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2003/liitteet/opm
_141_tr22.pdf?lang=fi  

 
LINNAKE, TUOMAS Yhdysvallat esittää dynamiittia Googlen kirjavuorelle. –  

It-viikko-verkkopalvelu 21.9.2009. Haettu 21.09.2009 osoitteesta: 
http://www.itviikko.fi/talous/2009/09/21/yhdysvallat-esittaa-dynamiittia-
googlen-kirjavuorelle/200920457/7 



 
75 

 

MÄKINEN, ESA Otavassa kuohuu: ylin kirjajohto erosi. – Helsingin Sanomat  
3.3.2010. Haettu 04.03.2010 osoitteesta 
http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Otavassa+kuohuu+Ylin+kirjajohto+ero
si/1135253406429  

 
NASH, RICHARD (a): Book publishing 10 years in the future.  
 Haettu 27.6.2010 osoitteesta:  

http://www.mediabistro.com/galleycat/publishing/richard_nash_book_publ
ishing_10_years_in_the_future_147747.asp 

 
NASH, RICHARD (b): Richard Nash on a new business model for publishing.  
 Haettu 27.6.2010 osoitteesta  

http://www.theliteraryplatform.com/2010/05/richard-nash-on-a-new-
business-model-for-publishing/ 

 
OKSANEN, SOFI Vipeltävät koivet. – Helsingin Sanomat 20.1.2010.  

Haettu 10.5.2010 osoitteesta 
http://www.hs.fi/arkisto/artikkeli/Vipeltävät+koivet/HS20100120SI1KU01
qtn?free=sähkökirja&date=20090510&advancedSearch=& 

 
PETÄJÄ, Jukka WS Bookwell lopettaa Jyväskylän yksikkönsä. – Helsingin  
  Sanomat 20.1.2010. Haettu 31.10.2010 osoitteesta:  

http://www.hs.fi/arkisto/artikkeli/WS+Bookwell+lopettaa+Jyv%C3%A4sk
yl%C3%A4n+yksikk%C3%B6ns%C3%A4/HS20100120SI1KU01qtl?free
=gummerus kirjapaino&date=20091031&advancedSearch=& 

 
PIETILÄINEN, TUOMO Sanoma lähtee teleoperaattorien liiketoimintaan. –  

Helsingin Sanomat 31.5.2010. Haettu 1.6.2010 osoitteesta: 
http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Sanoma+l %C3 
%A4htee+teleoperaattorien+liiketoimintaan/1135257214385  

 
A Proposal for Next Media Strategic Research Agenda Draft May 20th, 2009. – Tieto- ja  

viestintäteollisuuden tutkimus TIVIT Oy:n kotisivut. Haettu 6.3.2010 
osoitteesta: http://www.tivit.fi/fi/uudetohjelmat  

 
SIMOLA, KAISA Akateeminen Kirjakauppa toi sähkökirjat Suomeen. –  

Tietoviikko-verkkopalvelu 13.9.2010. Haettu 16.9.2010 osoitteesta: 
http://www.tietoviikko.fi/kaikki_uutiset/article500406.ece  

 
www.sahkokirja.fi  
 Haettu 6.3.2010 osoitteesta www.sahkokirja.fi  
 
Suomen Kustannusyhdistyksen kotisivut. 
 Haettu 3.5.2010 osoitteesta: http://tilastointi.kirjankustantajat.fi/tilastot  
 Haettu 13.5.2009 osoitteesta: http://tilastointi.kustantajat.fi/tilastot  
 



 
76 

 

VAALISTO, HEIDI E-kirja ohitti painetun kirjan. – Digitoday-verkkopalvelu  
28.12.2009. Haettu 7.5.2010 osoitteesta: 
http://www.digitoday.fi/bisnes/2009/12/28/e-kirja-ohittipainetun-
kirjan/200926130/66  

 
VAALISTO, HEIDI Starbucks tuo naposteltaviksi e-kirjat ja elokuvat. –  
 Digitoday-verkkopalvelu 20.10.2010. Haettu 28.10.2010 osoitteesta:  
 http://www.digitoday.fi/viihde/2010/10/20/starbucks-tuo-naposteltaviksi- 
 e-kirjat-ja-elokuvat/201014541/66 
 
VASCELLARI, JESSICA E & TRACHTENBERG, JEFFREY A. Google  

Readies Its E-Book Plan, Bringing in a New Sales Approach. – The Wall 
Street Journal Online 4.5.2010. Haettu 4.5.2010 osoitteesta: 
http://online.wsj.com/article/SB1000142405274870386670457522423241
7931818.html?mod=wsj_share_facebook 

 
WEINER, ELLIS Subject: our marketing plan. – The New Yorker -verkkopalvelu  

19.10.2009. Haettu 25.6.2010 osoitteesta 
http://www.newyorker.com/humor/2009/10/19/091019sh_shouts_weiner 

 
Viestinnän keskusliiton kotisivut.  

Haettu 29.4.2010 osoitteista: 
http://www.vkl.fi/toimiala/innovaatioymparisto/ohjelmat_ja_hankkeet  
http://www.vkl.fi/vkl/graafisen_teollisuuden_tutkimussaatio/myonnetyt_tu
tkimustuet#NextMediaeReadingServices 
http://www.vkl.fi/toimiala/innovaatioymparisto/strategisen_huippuosaamis
en_keskittymat/tivit_oy/ 
http://www.vkl.fi/toimiala/innovaatioymparisto/next_media_-ohjelma 

 
  



 
77 

 

WWW-osoitteita 
 
 
download.netanttila.com  
 
www.akateeminen.com 
 
www.digitoday.fi 
 
www.elisa.fi/kirja  
 
www.googlebooksettlement.com 
 
www.hs.fi 
 
www.ifa.de 
 
www.itviikko.fi 
 
www.kansalliskirjasto.fi 
 
www.kustantajat.fi 
 
www.mediabistro.com 
 
www.newyorker.com  
 
www.sahkokirja.fi 
 
www.suomalainen.com 
 
www.thebookseller.com 
 
www.theliteraryplatform.com 
 
www.tietokone.fi 
 
www.tivit.fi 
 
www.vkl.fi 
 
www.wsj.com 



 
78 

 

KUVIOT JA TAULUKOT 

 
 
KUVIO 1. Suomalaisen kirja-alan perinteinen arvoketju   2 

KUVIO 2. Suomalaisen kirja-alan arvoketjun uudet ulottuvuudet   3 

KUVIO 3. Kulttuuri- ja viestintäteollisuuden arvoketju 67  

 
 
TAULUKKO 1.  Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten julkaisemat painetut  
  kirjat ja digitaaliset julkaisut 2000–2009 13 
 
TAULUKKO 2.  Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten julkaisemat painetut  
 kirjat ja digitaaliset julkaisut julkaisualustoittain 2000–2009  13 
 
TAULUKKO 3.  Ladattavien äänikirjojen osuus liikevaihdosta:arvio muutoksesta  
   vuonna 2010 ja vuonna 2015  27 
 
TAULUKKO 4. Ladattavien äänikirjojen sisältö 27 
 
TAULUKKO 5. Ladattavien äänikirjojen jakelu 27 
 
TAULUKKO 6. Ladattavien tekstimuotoisten kirjojen osuus liikevaihdosta: arvio 
  muutoksesta vuonna 2010 ja 2015 30 
 
TAULUKKO 7. Ladattavien tekstimuotoisten kirjojen sisältö 31 
 
TAULUKKO 8. Ladattavien tekstimuotoisten kirjojen jakelu 31 
 
TAULUKKO 9. Online-julkaisujen julkaiseminen liikevaihdon mukaan 33 
 
TAULUKKO 10. Online-julkaisujen osuus liikevaihdosta: arvio muutoksesta 
  vuonna 2010 ja 2015 34 
 
TAULUKKO 11. Online-julkaisujen sisältö 35 
 
TAULUKKO 12. Online-julkaisujen jakelu 36 
 
TAULUKKO 13. Äänikirjatallenteiden  osuus liikevaihdosta: arvio muutoksesta 
  vuonna 2010 ja 2015 38 
 
TAULUKKO 14. Äänikirjatallenteiden sisältö 38 
 
TAULUKKO 15. Äänikirjatallenteiden jakelu 39 



 
79 

 

TAULUKKO 16. Muiden tallenteiden osuus liikevaihdosta: arvio muutoksesta 
  vuonna 2010 ja 2015 41 
 
TAULUKKO 17. Muiden tallenteiden sisältö 42 
 
TAULUKKO 18. Muiden tallenteiden jakelu 42 
 
TAULUKKO 19. Print On Demand -kirjojen julkaiseminen 44 
 
TAULUKKO 20. Print On Demand -kirjojen osuus liikevaihdosta: arvio  
  muutoksesta vuonna 2010 ja 2015 45 
 
TAULUKKO 21. Print On Demand -kirjojen sisältö 45 
 
TAULUKKO 22. Print On Demand -kirjojen jakelu 46 
 
TAULUKKO 23. Digitaalisten julkaisualustojen suosituimmat sisällöt 48 
 
TAULUKKO 24. Digitaalisten julkaisualustojen suosituimmat jakelukanavat 50 
 
 



 
80 

 

LIITTEET 
 

LIITE 1. Saatekirje 

Lähettäjä: sirpa.tilli@kirjavalitys.fi [mailto:sirpa.tilli@kirjavalitys.fi] 
Lähetetty: 23. huhtikuuta 2009 15:38 
Vastaanottaja: Sirpa Tilli 
Aihe: Kysely digitaalisten julkaisujen tuotannosta ja jakelusta Suomessa 
 
Hyvä Kirjankustantaja 
 
Digitaaliset julkaisut tekevät tuloaan kirjamarkkinoille, mutta niiden tuotantoon ja jakeluun 
liittyy paljon avoimia kysymyksiä.   
 
Tämän kyselyn avulla on tarkoitus selvittää kustantajien käsityksiä digitaalisten julkaisujen 
nykytilasta, sisällöstä, tulevaisuuden näkymistä sekä jakelusta Suomessa.  
 
Kysely toteutetaan Kirjavälitys Oy:n toimeksiannosta ja sen tuloksia käytetään osana 
Tampereen yliopistolle tekemääni opinnäytetyötä.  
 
Kysely noudattaa Suomen Kustannusyhdistyksen tilastoinnin mukaisia aineistoryhmiä ja 
sisältää seuraavat osiot:  
* Taustatiedot  
* Ladattavat äänikirjat  
* Ladattavat tekstimuotoiset kirjat  
* Online-julkaisut  
* Tallenteet äänikirjat 
* Tallenteet muut 
* Print On Demand - kirjat 
* Yleiset väittämät digitaalisista julkaisuista ja niiden jakelusta  
 
Kyselyyn vastaaminen vie aikaa vain n. 5-6 minuuttia ja kaikki vastaukset käsittelemme 
luottamuksellisesti. Kyselyyn pääset vastaamaan klikkaamalla oheista linkkiä. 
 
Kaikille vastanneille lähetämme yhteenvedon kyselyn tuloksista sähköpostitse - muista lopuksi 
antaa sähköpostiosoitteesi, mikäli haluat yhteenvedon.  
 
Vastaathan 14.5.2009 mennessä - Kiitos! 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Sirpa Tilli 
myyntipäällikkö 
__________________________ 
Kirjavälitys Oy 
Hankintapalvelut 
Hakakalliontie 10 
05460 HYVINKÄÄ 
gsm 050 514 8120  
sirpa.tilli@kirjavalitys.fi 
http://www.webropol.com/p.aspx?t=1&l=307819_a138d02c8a154c68  
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LIITE 3. Suomen Kustannusyhdistyksen tilasto Julkaistut nimikkeet, digitaaliset  
 julkaisut  / Uutuusnimikkeet (Kpl) 
 

Suomen kustannusyhdistyksen tilasto Julkaistut nimikkeet, digitaaliset julkaisut / Uutuusnimikkeet (Kpl)

2005 2006 2007 2008 2009
Äänikirjat tallenteina
Yleinen kirjallisuus  
Kaunokirjallisuus - - 60 36 -40,00 % 39 8,30 %
Lasten- ja nuortenkirjat - - 30 26 -13,30 % 31 19,20 %
Tietokirjat - - 89 89 0,00 % 2 -97,80 %
Yleinen kirjallisuus yhteensä - - 180 152 -15,60 % 72 -52,60 %
Oppimateriaalit 
Peruskoulun oppimateriaali - - 0 5  +INF% 0 -100,00 %
Lukion oppimateriaali - - 0 0  NaN% 0  NaN%
Muu oppimateriaali - - 1 10 900,00 % 0 -100,00 %
Oppimateriaali yhteensä - - 1 15 1400,00 % 0 -100,00 %
Äänikirjat tallenteina yhteensä - - 181 167 -7,70 % 72 -56,90 %
Ladattavat äänikirjat
Yleinen kirjallisuus 
Kaunokirjallisuus - - 1 21 2000,00 % 60 185,70 %
Lasten- ja nuortenkirjat - - 1 9 800,00 % 24 166,70 %
Tietokirjat - - 1 2 100,00 % 1 -50,00 %
Yleinen kirjallisuus yhteensä - - 2 34 1600,00 % 85 150,00 %
Oppimateriaalit 
Peruskoulun oppimateriaali - - 10 0 -100,00 % 1  +INF%
Lukion oppimateriaali - - 0 0  NaN% 1  +INF%
Muu oppimateriaali - - 1 0 -100,00 % 0  NaN%
Oppimateriaali yhteensä - - 10 0 -100,00 % 2  +INF%
Ladattavat äänikirjat yhteensä - - 12 34 183,30 % 87 155,90 %
Digitaaliset tallenteet (muut kuin äänikirjat)
Yleinen kirjallisuus
Kaunokirjallisuus - - 0 0  NaN% 0  NaN%
Lasten- ja nuortenkirjat - - 0 0  NaN% 0  NaN%
Tietokirjat - - 38 19 -50,00 % 34 78,90 %
Yleinen kirjallisuus yhteensä - - 53 24 -54,70 % 32 33,30 %
Oppimateriaalit 
Peruskoulun oppimateriaali - - 35 32 -8,60 % 43 34,40 %
Lukion oppimateriaali - - 44 25 -43,20 % 49 96,00 %
Muu oppimateriaali - - 19 23 21,10 % 14 -39,10 %
Oppimateriaali yhteensä - - 98 75 -23,50 % 130 73,30 %
Digitaaliset tallenteet (muut kuin äänikirjat) yhteensä - - 151 99 -34,40 % 162 63,60 %
Ladattavat tekstimuotoiset kirjat
Yleinen kirjallisuus
Kaunokirjallisuus - - 0 0  NaN% 44  +INF%
Lasten- ja nuortenkirjat - - 0 0  NaN% 2  +INF%
Tietokirjat - - 13 50 284,60 % 11 -78,00 %
Yleinen kirjallisuus yhteensä - - 13 44 238,50 % 57 29,50 %
Oppimateriaalit 
Peruskoulun oppimateriaali - - 4 52 1200,00 % 30 -42,30 %
Lukion oppimateriaali - - 21 19 -9,50 % 42 121,10 %
Muu oppimateriaali - - 11 16 45,50 % 164 925,00 %
Oppimateriaali yhteensä - - 37 87 135,10 % 236 171,30 %
Ladattavat tekstimuotoiset kirjat yhteensä - - 50 131 162,00 % 293 123,70 %
Online-julkaisut
Yleinen kirjallisuus
Kaunokirjallisuus - - 0 0  NaN% 0  NaN%
Lasten- ja nuortenkirjat - - 0 5  +INF% 0 -100,00 %
Tietokirjat - - 17 9 -47,10 % 16 77,80 %
Yleinen kirjallisuus yhteensä - - 44 24 -45,50 % 16 -33,30 %
Oppimateriaalit 
Peruskoulun oppimateriaali - - 10 14 40,00 % 45 221,40 %
Lukion oppimateriaali - - 20 34 70,00 % 35 2,90 %
Muu oppimateriaali - - 22 11 -50,00 % 14 27,30 %
Oppimateriaali yhteensä - - 77 81 5,20 % 94 16,00 %
Online-julkaisut yhteensä - - 121 105 -13,20 % 110 4,80 %
Digitaaliset julkaisut yhteensä 353 -6,40 % 306 -13,30 % 515 68,30 % 536 4,10 % 724 35,10 %  
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2000 2001 2002 2003 2004
Äänikirjat tallenteina
Yleinen kirjallisuus  
Kaunokirjallisuus - - - - -
Lasten- ja nuortenkirjat - - - - -
Tietokirjat - - - - -
Yleinen kirjallisuus yhteensä - - - - -
Oppimateriaalit 
Peruskoulun oppimateriaali - - - - -
Lukion oppimateriaali - - - - -
Muu oppimateriaali - - - - -
Oppimateriaali yhteensä - - - - -
Äänikirjat tallenteina yhteensä - - - - -
Ladattavat äänikirjat
Yleinen kirjallisuus 
Kaunokirjallisuus - - - - -
Lasten- ja nuortenkirjat - - - - -
Tietokirjat - - - - -
Yleinen kirjallisuus yhteensä - - - - -
Oppimateriaalit 
Peruskoulun oppimateriaali - - - - -
Lukion oppimateriaali - - - - -
Muu oppimateriaali - - - - -
Oppimateriaali yhteensä - - - - -
Ladattavat äänikirjat yhteensä - - - - -
Digitaaliset tallenteet (muut kuin äänikirjat)
Yleinen kirjallisuus
Kaunokirjallisuus - - - - -
Lasten- ja nuortenkirjat - - - - -
Tietokirjat - - - - -
Yleinen kirjallisuus yhteensä - - - - -
Oppimateriaalit 
Peruskoulun oppimateriaali - - - - -
Lukion oppimateriaali - - - - -
Muu oppimateriaali - - - - -
Oppimateriaali yhteensä - - - - -
Digitaaliset tallenteet (muut kuin äänikirjat) yhteensä - - - - -
Ladattavat tekstimuotoiset kirjat
Yleinen kirjallisuus
Kaunokirjallisuus - - - - -
Lasten- ja nuortenkirjat - - - - -
Tietokirjat - - - - -
Yleinen kirjallisuus yhteensä - - - - -
Oppimateriaalit 
Peruskoulun oppimateriaali - - - - -
Lukion oppimateriaali - - - - -
Muu oppimateriaali - - - - -
Oppimateriaali yhteensä - - - - -
Ladattavat tekstimuotoiset kirjat yhteensä - - - - -
Online-julkaisut
Yleinen kirjallisuus
Kaunokirjallisuus - - - - -
Lasten- ja nuortenkirjat - - - - -
Tietokirjat - - - - -
Yleinen kirjallisuus yhteensä - - - - -
Oppimateriaalit 
Peruskoulun oppimateriaali - - - - -
Lukion oppimateriaali - - - - -
Muu oppimateriaali - - - - -
Oppimateriaali yhteensä - - - - -
Online-julkaisut yhteensä - - - - -
Digitaaliset julkaisut yhteensä 238 1,30 % 372 56,30 % 353 -5,10 % 368 4,20 % 377 2,40 %  
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LIITE 4. Suomen Kustannusyhdistyksen tilasto Julkaistut nimikkeet, Painetut kirjat  
 / Uutuusnimikkeet (Kpl) 

Suomen kustannusyhdistyksen tilasto Julkaistut nimikkeet, Painetut kirjat / Uutuusnimikkeet (Kpl)

2005 2006 2007 2008 2009
Yleinen kirjallisuus
Kaunokirjallisuus  
Kotimainen proosa 308 -1,90 % 373 21,10 % 389 4,30 % 286 -26,50 % 317 10,80 %
Kotimaiset runot ja näytelmät 121 68,10 % 137 13,20 % 165 20,40 % 115 -30,30 % 102 -11,30 %
Käännetty proosa 291 -7,30 % 371 27,50 % 289 -22,10 % 284 -1,70 % 292 2,80 %
Käännetyt runot ja näytelmät 10 -41,20 % 12 20,00 % 15 25,00 % 18 20,00 % 11 -38,90 %
Kaunokirjallisuus yhteensä 730 1,80 % 893 22,30 % 866 -3,00 % 713 -17,70 % 722 1,30 %
Sarjakuvat - - 178 300 68,50 % 335 11,70 %
Lasten- ja nuortenkirjat 
Kotimaiset lastenkirjat 170 13,30 % 170 0,00 % 166 -2,40 % 196 18,10 % 198 1,00 %
Kotimaiset nuortenkirjat 79 8,20 % 66 -16,50 % 54 -18,20 % 63 16,70 % 76 20,60 %
Käännetyt lastenkirjat 675 -0,70 % 651 -3,60 % 491 -24,60 % 619 26,10 % 610 -1,50 %
Käännetyt nuortenkirjat 148 14,70 % 231 56,10 % 74 -68,00 % 172 132,40 % 124 -27,90 %
Lasten- ja nuortenkirjat yhteensä 1072 3,90 % 1118 4,30 % 890 -20,40 % 1138 27,90 % 1008 -11,40 %
Tietokirjat yhteensä 1830 -1,40 % 2032 11,00 % 1948 -4,10 % 1828 -6,20 % 1710 -6,50 %
Yleinen kirjallisuus yhteensä 3632 0,70 % 4043 11,30 % 3882 -4,00 % 3979 2,50 % 3775 -5,10 %
Yleisestä kirjallisuudesta pokkareita - - 36 111 208,30 % 54 -51,40 %
Oppikirjat  
Peruskoulun oppikirjat 334 6,70 % 420 25,70 % 287 -31,70 % 277 -3,50 % 285 2,90 %
Lukion oppikirjat 275 105,20 % 308 12,00 % 236 -23,40 % 182 -22,90 % 110 -39,60 %
Muut oppikirjat 270 -14,00 % 291 7,80 % 237 -18,60 % 210 -11,40 % 247 17,60 %
Oppikirjat yhteensä 879 15,50 % 1019 15,90 % 764 -25,00 % 669 -12,40 % 642 -4,00 %
Kaikki yhteensä 4511 3,30 % 5062 12,20 % 4646 -8,20 % 4648 0,00 % 4417 -5,00 %

2000 2001 2002 2003 2004

Yleinen kirjallisuus
Kaunokirjallisuus  
Kotimainen proosa 262 13,40 % 249 -5,00 % 299 20,10 % 292 -2,30 % 314 7,50 %
Kotimaiset runot ja näytelmät 100 13,60 % 63 -37,00 % 59 -6,30 % 94 59,30 % 72 -23,40 %
Käännetty proosa 356 12,70 % 314 -11,80 % 301 -4,10 % 291 -3,30 % 314 7,90 %
Käännetyt runot ja näytelmät 3 -81,30 % 7 133,30 % 12 71,40 % 22 83,30 % 17 -22,70 %
Kaunokirjallisuus yhteensä 721 10,80 % 633 -12,20 % 671 6,00 % 699 4,20 % 717 2,60 %
Sarjakuvat - - - - -
Lasten- ja nuortenkirjat 
Kotimaiset lastenkirjat 83 -4,60 % 129 55,40 % 115 -10,90 % 146 27,00 % 150 2,70 %
Kotimaiset nuortenkirjat 72 18,00 % 72 0,00 % 73 1,40 % 67 -8,20 % 73 9,00 %
Käännetyt lastenkirjat 801 17,10 % 700 -12,60 % 658 -6,00 % 570 -13,40 % 680 19,30 %
Käännetyt nuortenkirjat 105 23,50 % 102 -2,90 % 113 10,80 % 113 0,00 % 129 14,20 %
Lasten- ja nuortenkirjat yhteensä 1061 15,70 % 1003 -5,50 % 959 -4,40 % 896 -6,60 % 1032 15,20 %
Tietokirjat yhteensä 1793 11,90 % 1798 0,30 % 1692 -5,90 % 1694 0,10 % 1856 9,60 %
Yleinen kirjallisuus yhteensä 3575 12,80 % 3434 -3,90 % 3322 -3,30 % 3289 -1,00 % 3605 9,60 %
Yleisestä kirjallisuudesta pokkareita - - - - -
Oppikirjat  
Peruskoulun oppikirjat 220 -4,80 % 325 47,70 % 241 -25,80 % 290 20,30 % 313 7,90 %
Lukion oppikirjat 187 17,60 % 154 -17,60 % 117 -24,00 % 117 0,00 % 134 14,50 %
Muut oppikirjat 359 7,20 % 308 -14,20 % 286 -7,10 % 258 -9,80 % 314 21,70 %
Oppikirjat yhteensä 766 5,70 % 787 2,70 % 644 -18,20 % 665 3,30 % 761 14,40 %
Kaikki yhteensä 4341 11,50 % 4221 -2,80 % 3966 -6,00 % 3954 -0,30 % 4366 10,40 %  


