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1. JOHDANTO 

Kustannusala on todella vanha ala. Ensimmäiset suomalaiset kustantajat perustettiin 

1800 –luvun lopulla autonomian aikana. Kustantajat toimivat osaltaan suomalaisen 

kansallisuusaatteen sanansaattajina. (Kustantaminen 2016) Tästä syystä on erittäin 

mielenkiintoista tutkia miltä kustannusala näyttää nykyisin ja kuinka kustantajat ovat 

reagoineet ja muokkautuneet, kun maailma niiden ympärillä on muuttunut. 

Tutkimusprosessin lähtökohtana oli pohdinta siitä, miten suomalaiset kustantajat ovat 

reagoineet digitalisaatioon verrattuna ruotsalaisiin kustantajiin. Kirjojen myynti on 

laskenut vuodesta toiseen (Suomen Kustannusyhdistys 2014). Huomattavaa on myös 

se, että 2000-luvulle siirryttäessä lukeminen on vuodesta toiseen vähentynyt 

(Tilastokeskus 2009). Tietenkään ei voida osoittaa yhtä pätevää syytä, miksi 

lukeminen on vähentynyt, mutta todennäköisesti kuluttajat ovat siirtyneet yhä 

enemmissä määrin muihin ajanvietontapoihin. Tästä herää luonnollisesti kysymys, 

olisivatko kustantajat voineet tehdä jotain toisin? 

Digitalisaatio on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan kirja-alaan. Mcqual (2000) 

määrittelee digitalisaation äänen, kuvan, videon tai dokumentin olemassaolona 

digitaalisessa muodossa. Tarkemmin sanottuna ääni, kuva, video, signaali tai 

dokumentti on olemassa ykkösinä ja nollina binäärimuodossa. 

Digitalisaation voi katsoa alkaneen, kun ensimmäistä kertaa teksti purettiin 

binäärimuotoon vuonna 1838. Keksintöä kutsutaan lennättimeksi ja sen luojat olivat 

Forthergill Cooke ja Charles Wheatstone (Sylvest 2011). Siitä lähtien tekstiä, kuvaa ja 

videota on kiihtyvissä määrin siirretty digitaaliseen muotoon. Se, että erilaiset 

materiaalit ovat digitaalisessa muodossa, johtaa moniin positiivisiin seurauksiin, joita 

ei-digitaalisilla materiaaleilla ei ole. Digitaalisia materiaaleja pystyy ainakin 

periaatteessa monistamaan ensimmäisen kappaleen jälkeen määrättömästi 

kustannusten pysyessä suunnilleen samoina. Digitaalisia materiaaleja pystyy myös 

jakamaan vaivattomasti. Erilaisia digitaalisia materiaaleja pystyy myös yhdistelemään 

helpommin. Tulevaisuudessa kirjan voi esimerkiksi nähdä moniulotteisena 

kokemuksena, johon voi sekoittaa ääntä, kuvaa, tekstiä ja videoita. Käytännössä 
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kehityssuunta on ollut ja tulee olemaan erilaisten digitaalisten materiaalien 

sekoittuminen ja hajautuminen (Mcqual 2000, Penenberg 2009) 

Digitalisaation voi katsoa olleen olemassa 1800 –luvulta lähtien (Sylvest 2011). 

Teknologialla on kuitenkin tapana kehittyä eksponentiaalisesti. Tämä tarkoittaa sitä, 

että aluksi kehitys on hidasta mutta tietyn ajan kuluttua todella nopeaa. Vasta 2000 –

luvulla informaatioteknologia on kehittynyt siten, että tekstiä, kuvia, videoita ja 

signaaleja pystytään käsittelemään suuria määriä. (Moore 2006) 

Digitalisaatio on ilmiönä erityisen mielenkiintoinen, koska se mahdollistaa 

kokonaisten toimialojen murtamista. Olemme jo nähneet kuinka Netflix mullisti 

elokuvien jakelun ja käyttämisen ja Spotify vastaavasti musiikin. Tällä hetkellä 

mediassa on suuresti esillä miten Uber on mullistamassa taksialaa. Tutkimuksen 

mielenkiinto kohdistuu kirja-alaan ja siihen kuinka kirja-ala on muokkautunut ja tulee 

muokkautumaan. 

Tärkeää tutkimukseni kannalta ovat digitalisaation vaikutukset. Digitalisaatio sinänsä 

avaa jo valtavasti mahdollisuuksia. Yleisenä kehityskäyränä näyttää olevan se, että 

suurin osa asioista siirtyy digitaaliseen muotoon. Näinhän on jo esimerkiksi kirjoilla, 

elokuvilla ja musiikilla käynyt. Tämä ei kuitenkaan sinänsä ole tärkeää, koska 

teknologioita kehitetään usein monessa paikassa samaan aikaan. Nykyisin on 

harvinaista, että jokin yritys menestyy vain sen takia, että yrityksen teknologia on niin 

mullistavaa. Tämä avaa samalla myös uusia ovia yrityksille, joiden ydinosaaminen ei 

ole teknologiassa. Onkin tärkeää huomata, että kaikki menestyvät uudet konseptit eivät 

tule start-upeista tai teknologiayrityksistä. Christensenin (2003) mukaan tärkeää on 

yrityksen liiketoimintamalli. Tosiasia on se, että maailma muuttuu kiihtyvään tahtiin 

yksittäisistä tekijöistä huolimatta. Tällöin yksittäisen tekijän vastuulle jää se, kuinka 

organisaationa pystytään vastaamaan näihin uusiin haasteisiin ja hyödyntämään uudet 

mahdollisuudet (Christensen ja Raynor 2003.) 

Tutkittaessa digitalisaatiota yhä tarkemmin huomattiin sen olevan käsitteenä 

enemmänkin mahdollistaja kuin kokonaisvaltainen teoria. Digitalisaatio on tässä 

tutkimuksessa tekninen termi ja viittaa siihen, että kirjat ovat siirtyneet ja tulevat 

siirtymään yhä uudenlaisempiin muotoihin. Esimerkiksi äänikirja tilauspalvelun 
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muodossa on jotain, mikä on tullut pinnalle vasta viime aikoina. Kun tähän asiaan 

perehdyttiin tarkemmin, löydettiin kokonaisvaltaisempi teoria digitalisaation takaa. 

Tämä teoria on distruptiivinen innovaatioteoria. Toisin sanoen tutkimuksessa 

lähdettiin ensin selvittämään kustannusalan tilaa Suomessa digitalisaation vaikutusten 

kautta. Käytännössä kuitenkin päädyttiin analysoimaan kustannusalan tilaa 

distruptiivisen innovaatioteorian kautta digitalisaation ollessa yksi käyttämätön 

mahdollisuus tai toteutumaton uhka. 

Aiemmin käyttämäni esimerkit Spotify, Netflix ja Uber ovat malliesimerkkejä siitä 

kuinka jotakin alaa on distruptoitu uudenlaisella liiketoimintamallilla digitalisaation 

ollessa teknologinen mahdollistaja tälle distruptoinnille. Myös kirja-alalta löytyy 

esimerkki. Amazon, joka Kindlen esittelyn jälkeen distruptoi markkinan. (Christensen 

ja Raynor 2003). Digitalisaatio oli tässä tapauksessa Mcqualin (2000) määritelmän 

mukainen tekstin siirtäminen digitaaliseen muotoon, joka mahdollisti kirja-alan 

distruptoitumisen. Taustalla Amazonilla oli kuitenkin lista tekijöitä, joita yritys teki 

oikein ja lopputuloksena oli Kindle ja markkinoiden distruptointi. Tämä distruptio ei 

kuitenkaan koskaan saapunut Suomeen tai pohjoismaihin, mikä lisää tutkimuksen 

merkitystä. Tarkoittaako tämä sitä, että kustannusalan ja laaja-alaisemmin kirja-alan 

distruptio on vasta tulossa Suomeen ja pohjoismaihin?   

1.1 Tutkimusaukko ja tutkimuskysymys 

Kustannusalasta löytyy jonkin verran tutkimuksia suomalaisista Oula ja Melinda – 

palveluista (Honkonen 2014, Sisättö 2010, Varjonen 2015, Weck 2014). Samoin 

kansainvälisistä tietokannoista EBSCO:sta ja ProQuestista löytyi joitain analyysejä 

kustannusalasta pohjoismaissa ja maailmalla (Gilbert 2015, Moon 2008, Newswire 

2012, Riesenberg 2014, Rønning & Slaatta 2012). Tutkimuksia, joissa käsiteltiin 

kustannusalaa muutoksen näkökulmasta, löytyi muutamia (Dantas ym. 2014, Hao ja 

Fan 2014, Hua ym. 2011, Li ym. 2015). Tutkimuksia, joissa käsiteltiin suomalaista ja 

ruotsalaista kustannusalaa tahi kirja-alaa distruptiivisen innovaatioteorian avulla ei 

löytynyt, mikä lisää tutkimuksen relevanttiutta ja mielenkiintoa. 
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Tämän tutkimuksen tutkimuskysymys on: Mikä on kustannusalan tila Suomessa ja 

Ruotsissa? Kirja-alaa tutkitaan distruptiivisen innovaatioteorian kautta, digitalisaation 

ollessa yksi distruptiivisen innovaatioteorian osa-alue.  

1.2 Metodologia 

Tutkimuksen tutkimusmetodiksi valittiin laadullinen ja vertaileva tapaustutkimus. 

Kyseisen tapaustutkimuksen perusperiaatteena on aineistoon tutustuminen ja 

tutkittavien aiheiden määrittely (Luoma 2006). Tutkimusaineisto koostuu 

distruptiivista innovaatiota käsittelevästä kirjallisuudesta sekä Suomen ja Ruotsin 

kustannusalan tunnuslukuja kuvaavasta datasta. Edellisiä on käytetty analyysejä 

tehdessä. 

Vertailevan ja muun tutkimuksen välillä on useita eroja. Niistä tärkein koskee 

tutkimusyksiköitä. Vertailevan tutkimuksen tutkimusyksiköt määritellään tapauksiksi. 

(Luoma 2006.) Niitä on tässä tutkimuksessa kaksi: Suomen ja Ruotsin kustannusalan 

ominaisuudet. Luoman (2006) mukaan vertailevassa kansainvälisessä tutkimuksessa 

käytetään usein kvantitatiivisia aineistoja, kuten esimerkiksi tilastoja. Tässä työssä on 

käytetty kvantitatiivisten aineistojen lisäksi myös muita aineistoja, jotta 

kvantitatiiviselle datalle löytyisi vahvistusta. 

Koska vertaileva tapaustutkimus eroaa perinteisestä tilastollisesta tutkimuksesta 

monella tavalla, sillä on myös monia vahvuuksia ja heikkouksia siihen verrattuna. Yksi 

merkittävä vahvuus on, että vertailevan tapaustutkimuksen avulla voidaan etsiä 

yhtäläisyyksiä tapauksista. Tutkimustapa myös ohjaa havainnoimaan 

tutkimusyksikköjä kokonaisuutena. (Ragin 1987, Bruns Jr. 1989) Vertaileva 

tapaustutkimus ei kuitenkaan ole ongelmaton. Tapauksia voidaan ottaa mukaan vain 

rajattu määrä ja niistä myös rajoitetusti vertailtavia piirteitä. (Ragin 1987) Tässä 

tutkimuksessa rajoitukset on otettu huomioon käsittelemällä vain muutama tapaus ja 

tarkasti käydään läpi vain Otavan ja Bonnierin tilanne.  

Tutkimusaineistoiksi valittiin kirjalähteitä, tieteellisiä artikkeleita sekä tilastoja. 

Hakusanoina aineistoin keruussa käytettiin esimerkiksi ”disruptive”, ”innovation”, 

”digitalisation”, ”publishing industry”, ”scandinavia” sekä näiden sanojen 
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johdannaisia ja suomennoksia. Tietoa haettiin kansainvälisistä EBSCO ja ProQuest 

tietokannoista. Kotimaisina tietokantoina käytettiin Oulaa ja Melindaa.  

1.3 Tutkimuksen rakenne ja tutkimusprosessin kulku 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa käytiin läpi kustannusalaa koskevaa 

kirjallisuutta. Toisessa vaiheessa käytiin läpi digitalisaatiota ja muutosta koskevaa 

kirjallisuutta. Tästä joukosta löydettiin distruptiivinen innovaatioteoria, joka valittiin 

tutkimuksen teoreettiseksi viitekehykseksi. Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa 

käydään läpi kustannusalaa Suomessa ja Ruotsissa. Tutkimuksen neljännessä osassa 

analysoidaan kustannusaloja teoreettisen viitekehyksen pohjalta, jonka pohjalta 

muodostetaan tutkimuksen johtopäätökset. Tutkimusprosessin kulku on esitetty alla 

olevassa kuviossa. 
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Kuvio 1. Tutkimusprosessin vaiheet 
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2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

2.1 Distruptiivinen innovaatioteoria 

Tutkimuksen teoreettista viitekehystä varten perehdyttiin laajasti aihetta koskevaan 

kirjallisuuteen, joka auttaisi vastaamaan tutkimuskysymykseen. Ensin tutustuttiin 

kustannusalaa koskevaan kirjallisuuteen. (de Prato ja Simon 2014, Moon 2008, 

Newswire 2012, Rønning ja Slaatta 2012, SHAFFI 2014, Waldfogel ja Reimers 2015) 

Huomattiin kuitenkin, että jos halutaan selvittää kustannusalan tilaa Suomessa ja 

Ruotsissa, niin tarvitaan kokonaisvaltaisempi teoria taustalle, jotta ymmärretään, miksi 

kustannusala on muotoutunut tietyllä tavalla ja mistä johtuvat erot Suomen ja Ruotsin 

välillä. Amazon distruptoi kirja-alan Yhdysvalloissa. Tämä distruptio ei kuitenkaan 

koskaan saapunut Suomeen tai Ruotsiin. Etenkin Gilbertin (2015) artikkeli 

Amazonista ja digitaalisesta distruptiosta ohjasi tutkimusta distruptiivisen 

innovaatioteorian suuntaan. Tästä syystä tutkimuksessa selvitetään kustannusalan tilaa 

distruptiivista innovaatioteoriaa hyväksi käyttäen. Distruptiivinen innovaatio teoria 

kuvaa hyvin kokonaisvaltaisesti tekijöitä ja olosuhteita, joita yrityksen täytyy ottaa 

huomioon, jos yritys haluaa olla menestyjien joukossa distruptoimassa markkinaa. 

Teorian kautta pystyy myös analysoimaan markkinaa, jolla yritykset toimivat ja 

analyysin perusteella pystytään tekemään johtopäätöksiä siitä onko markkina sovelias 

distruptiolle. Teoria listaa hyvin, mitä yrityksen täytyy tehdä, jotta kasvu on 

mahdollinen ja onnistunut. Kyseistä teoriaa ovat tutkineet muun muassa (Christensen 

ja Raynor 2003, Denning 2014, Denning 2016, Gilbert 2015, Govindarajan ja Kopalle 

2006, Lepore 2014, Weeks 2015, Yu ja Chang 2010.) 

Yu ja Chang (2010) määrittelevät distruptiivista innovaatioteoriaa käsittelevässä 

artikkelissaan, mikä on distruptiivisen innovaatioteorian määritelmä. Distruptiivinen 

innovaatio on vallankumouksellista, epäjatkuvaa ja radikaalia. Pitkä-aikainen 

innovaatio taas on evolutiivista ja jatkuvaa, eli käytännössä tehdään jo olemassa 

olevasta teknologiasta entistä parempaa. 

Koska Christensen on distruptiivisen innovaatioteorian luoja, käydään tutkimuksessa 

läpi, mitä Christensen (2003) teoriallaan tarkoittaa. Christensen on tunnistanut 

teoriassaan seitsemän osa-aluetta, jotka täytyy ottaa huomioon distruptiivista 
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innovaatiota pohdittaessa. Nämä osa-alueet on yleisesti hyväksytty määrittelemään 

innovatiivista distruptiota, vaikkakin ajan kuluessa määritelmää on moneen kertaan 

terävöitetty. Tutkimuksessa osoitetaan myöhemmin, miten keskustelu distruptiivisesta 

innovaatioteoriasta on kehittynyt. (Yu & Chang 2010) Distruptiivinen innovaatioteoria 

on saanut myös kritiikkiä, mikä on hyvin yleistä kun teoriaa kehitetään. Muun muassa 

(Lepore 2014) huomautti, että Christensen ei ole ottanut huomioon muita vaikuttavia 

tekijöitä distruptiivisessa innovaatiossa. Voiko esimerkiksi olla muita vaikuttavia 

tekijöitä minkä takia jo vakiintuneet yritykset epäonnistuvat, kuin distruptiivinen 

innovaatio, joka valoittaa markkinat? Kuitenkin tutkijat, kuten Denning (2016), ja 

Weeks (2015) ovat päätyneet lopputulokseen, että vaikka Christensenin luoma 

distruptiivinen innovaatioteoria ei ole täydellinen luo se hyvän kehyksen. Loppujen 

lopuksi mikään teoria ei ole täydellinen ja tämän kandidaatintutkielman puitteissa 

voidaan teoreettista viitekehystä pitää luotettavana. 

Kilpailijat tarkoittavat niitä, keitä vastaan yritys kilpailee. Distruptiivinen innovaatio 

ei tarkoita sitä, että yritetään tehdä suorituskyvyltään parempi tuote kuin kilpailijalla. 

Sen sijaan se tarkoittaa, että luodaan ominaisuuksiltaan rajoitetumpi tuote verrattuna 

markkinoiden muihin tuotteisiin. Esimerkiksi terästuotannossa käytettiin ennen isoja 

laitoksia, jotka tuottivat paljon bulkkitavaraa. Kiinteät kustannukset ja katteet olivat 

isoja. Distruptiivinen yritys kehitti miniteräsmyllyn, jolla pystyttiin tuottamaan 

kaikista yksinkertaisimpia terästuotteita todella kustannustehokkaasti. Tämä 

innovaatio sai herkimmin hintaan suhtautuvat asiakkaat siirtymään näihin. Isot 

laitokset eivät välittäneet siitä, että minimyllyt veivät huonoiten tuottavat markkinat, 

vaan antoivat tämän tapahtua. Minimyllyjen tuottajat halusivat kuitenkin koko ajan 

parempia tuotteita, joten he innovoivat itseään koko ajan ylöspäin ja yhä enemmän 

asiakkaita siirtyi heidän asiakkaiksi. Näin isoista laitoksista tuli ajan myötä 

kannattamattomia ja minimyllyt valtasivat markkinat. Distruptiivinen innovaatio siis 

vie herkästi hintaan reagoivat ”huonot asiakkaat” tai sitten se tyydyttää tarpeen, jota ei 

täytä mikään yritys. Näin teki esimerkiksi Ford ensimmäisellä autollaan. Alla oleva 

kuvaaja näyttää miten distruptiivinen innovaatio sijoittuu normaaliin ”pitkä-aikaiseen” 

innovaatioon nähden. 
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Kuvio 2. Distruptiivinen innovaatio verrattuna ”pitkä-aikaiseen” innovaatioon (Christensen ja 

Raynor 2003.)  

 

”Jobs-to-be-done” –näkökulma tarkoittaa, että keskitytään siihen mitä asiakkaat 

yrittävät saada tehdyksi, eikä siihen, mitä tietty asiakkaiden demografinen joukko 

haluaa. Esimerkiksi pirtelöitä myydään paljon aamuisin, koska ihmiset tylsistyvät 

aamuruuhkassa. Tällöin pirtelö on tapa kuluttaa aikaa ja tehdä aamuruuhkasta 

siedettävämpi. Markkinan voi siis disprutoida tuote, joka tekee tämän asian paremmin. 

”One size fits all” –tuote ei ole distruptiivinen tuote.  

Keskittyminen. Mihin yrityksen tulisi keskittyä ja mitä ulkoistaa? Yritysmaailmassa 

kuulee mantraa: ”keskitytään siihen, mitä osaamme parhaiten”. Usein distruptio tulee 

kuitenkin ulkopuolelta. Esimerkiksi IBM:n ulkoistaessa ohjelmiston Microsoftille se 

loi vahvan kilpailija. Teoria menee siten, että jos markkinoilla ei ole tarvetta täyttävää 

tuotetta, kannattaa yrityksen kehittää tuote alusta loppuun asti itse. Sitten kun tuotteet 

markkinoilla kehittyvät tarpeeksi, voi siirtyä ulkoistamiseen. Esimerkiksi kun autot 

kehittyivät, kaikkia Fordin ominaisuuksia ei pystytty hyödyntämään ja vaikka olisikin 

kyetty, eivät asiakkaat olisi olleet valmiita maksamaan siitä. Tällöin esimerkiksi 

Toyotan kaltaiset toimijat pystyivät distruptoimaan markkinan tuomalla markkinoille 

halvempia ja ominaisuuksiltaan paremmin ihmisten tarpeet täyttäviä autoja. Alla oleva 
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kuvaaja näyttää milloin vertikaalinen omistaminen on järkevää ja milloin 

ulkoistamisstrategiasta tulee järkevämpi. 

 

Kuvio 3. Vertikaalinen omistus vs. ulkoistaminen (Christensen ja Raynor 2003.) 

   

Organisaatiorakenteen tulee tukea distruptiivista kasvua. Ongelma isossa 

organisaatiossa on se, että siellä on totuttu tekemään asiat tietyllä tavalla. Prosessit ja 

arvot ovat jo syntyneet. Distruptiivinen innovaatio vaatii yleensä erilaisen 

liiketoimintamallin. Esimerkiksi ajattelutapa, että joka tuotteen tulee tuottaa tietty 

kate, ei toimi. Distruptiivinen innovaatio vaatii usein pidemmän kiitoradan ennen kuin 

se lähtee lentoon. Tästä syystä organisaation, joka haluaa kasvaa distruptiivisesti, tulee 

jakaa distruptiiviset innovaatiot pienempiin organisaatioihin, joihin eivät vaikuta 

vakiintuneen organisaation rakenteet, arvot ja prosessit.  

Yleisesti ottaen strategia voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen. Ensimmäinen on 

ylhäältä alaspäin toimiva strategia. Toinen vaihtoehto on alhaalta ylöspäin, jolloin 
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strategiaa mukautetaan sitä mukaan, kun huomataan mikä toimii ja mikä ei. 

Distruptiivisissa oloissa tulee käyttää edellistä strategiaa. Syy tähän on se, että monesti 

etukäteen ei tiedetä tietyn strategian toimivuutta. Strategian luomisessa on tärkeää 

kokeilla monia erilaisia pieniä juttuja pienillä resursseilla. Kun huomaa jonkin 

strategian toimivan, on tärkeää allokoida siihen paljon resursseja. Täytyy muistaa, että 

uuden ja innovatiivisen asian ollessa kyseessä ei johdolla voi olla täyttä varmuutta 

siitä, mikä tulee toimimaan ja mikä ei. Alla oleva kuvaaja avaa strategiaprosessia. 

Kuvio 4. Strategiaprosessin kehittäminen ja implementointi (Christensen ja Raynor 2003). 

 

On olemassa hyvää ja pahaa rahaa. Hyvä raha on semmoista, joka pakottaa 

organisaation tuottamaan voittoa alusta asti. Tämä ohjaa organisaation vaihtamaan 

strategiaa, jos se ei toimi. Jos rahoitus kattaa jatkuvasti tappiot, annetaan johdolle tilaa 

jatkaa samalla vanhalla strategialla, mikä ei toimi. Toisin sanoen, kun distruptiivinen 

innovaatio vaatii rahoitusta, on hyvä nyrkkisääntö, että voitolle pitää olla kärsimätön 

mutta kasvulle ei. Kuten aiemmin sanottu, distruptiivinen innovaatio vaatii yleensä 

pidemmän kiitoradan. 

Johtoportaan rooli on yksi tärkeimmistä osa-alueista distruptiivisessa innovaatiossa. 

Ensinnäkin johdon pitää luoda kaikki aiemmin mainitsemani olosuhteet, jotta 
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distruptiivisella innovaatiolla on kasvumahdollisuus. Toiseksi etenkin 

toimitusjohtajan tehtävä on seistä distruptiivisen innovaation ja normaalin 

liiketoiminnan välissä. Normaali liiketoiminta ei saa vaikuttaa distruptiivisen 

organisaation toimintaan. Toimitusjohtajan pitää varmistaa, että organisaatiot pysyvät 

erillään. Alla oleva kuvaaja kertoo tarkemmin, mikä on johdon rooli. 

Kuvio 5. Johdon rooli distruptiivisessa innovaatiossa (Christensen ja Raynor 2003). 

 

Distruptiivinen innovaatioteoria on yksi merkittävimmistä innovaatioon keskittyvistä 

teorioista. Tästä syystä monet tutkijat ovat haastaneet ja pyrkineet osaltaan 

kehittämään distruptiivista innovaatioteoriaa vieläkin kattavammaksi. Keskustelu on 

ollut runsasta. 

Govindarajan ja Kopallen (2006) argumentoivat, että kaikki distruptiivinen innovaatio 

ei tule rajoitetumman tuotteen kanssa. On myös mahdollista, että tuotetta ei assosioida 

ollenkaan kilpailevan tuotteen kanssa, vaan teknologian kehittyessä tuote halpenee ja 

tämän tapahtuessa tuote distruptoi markkinan. Tämän kaltainen tilanne nähtiin muun 

muuassa kun matkapuhelimet syrjäyttivät lankapuhelimen. 
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Yu ja Chang (2010) ovat distruptiivista innovaatioteoriaa heijastavassa kertaavassa 

artikkelissaan tunnistaneet neljä tekijää, jotka jo vakiintuneiden yritysten pitää ottaa 

huomioon distruptiivisissa olosuhteissa. Ensimmäinen tekijä on yrityksen sisäinen 

perspektiivi, liiketoimintamallit, ja organisationaaliset haasteet. Toinen tekijä on 

yrityksen ulkoinen ympäristö. Kolmas tekijä on markkinointiperspektiivi ja 

asiakasorientoituneisuus distruptiivisessa muutoksessa. Neljäs tekijä on Teknologinen 

perspektiivi. Mitkä ovat teknologiset strategiat distruptiivisessa innovaatiossa? Yu ja 

Chang ovat huomanneet etenkin ensimmäisen ja kolmannen tekijän olevan 

merkityksellisiä vakiintuneiden yritysten distruptiossa. Suurimmat ongelmat 

vakiintuneiden yritysten distruptiossa ovat nimenomaan yrityksen sisäisiä, eikä 

ulkoisia. 

Distruptiiviseen innovaatioon liittyy muutamia yleisiä harhaluuloja ja ne on tärkeää 

tässä tutkimuksessa käydä läpi, jotta lukijalle on varmasti selvää, mitä distruptiivinen 

innovaatio tarkoittaa. Ensinnäkin distruptiivisuus on suhteellinen käsitys. Se mikä on 

toiselle yritykselle distruptiivista voi olla toiselle yritykselle luonnollista kehitystä. Ero 

on liiketoimintamalleissa. Jos innovaatio auttaa yrityksen jo olemassa olevaa 

liiketoimintamallia tekemään entistä helpommin rahaa on innovaatio evolutiivista ja 

jatkuvaa. Jos innovaatio tarkoittaa, että yritys muuttaa liiketoimintamalliaan on 

innovaatio distruptiivista. Kaikki distruptiivinen innovaatio ei tule start-upeista. 

Joskus markkinoilla vakiintunut yritys selviää tyydyttämällä asiakkaita, jotka vaativat 

teknologialta paljon. Joskus vakiintunet yritykset onnistuvat myös olemaan 

distruptoijia. Distruptiivinen innovaatio ei ole tuhoavaa. Distruptiivinen innovaatio 

tapahtuu siellä, missä hintaan herkästi reagoivat asiakkaat eivät ole valmiita 

maksamaan markkinoilla jo olevasta korkealaatuisesta tuotteesta tai siellä, missä on 

asiakassegmentti, jonka tarpeita ei tyydytetä millään tavalla. Radikaali innovaatio, 

mikä vie heti koko markkinan, ei ole luonteeltaan distruptiivista. (Yu ja Chang 2010) 

Tässä tutkimuksessa keskitytään analysoimaan Suomen ja Ruotsin kustannusalaa 

distruptiivisen innovaatioteorian kautta. Tutkimuksen lopulliseksi viitekehykseksi 

valittiin Govindarajan ja Kopallen (2006) kehittämä kehys distruptiivisesta 

innovaatiosta. Govindarajan ja Kopalle ovat ensimmäistä kertaa tutkineet 

distruptiivista innovaatiota tilastollisen datan pohjalta ja tämän perusteella kehittivät 

neljän asian listan, mikä määrittelee distruptiivisen innovaation. Tämä malli on saanut 
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kiitosta myös distruptiivisen innovaatioteorian kehittäjältä Christenseniltä ja se on 

keskustelussa distruptiivisesta innovaatioteoriasta yleisesti hyväksytty. (Yu ja Chang 

2010) 

Govindarajan ja Kopalle (2006) määrittelevät distruptiivisen innovaatioteorian. (i) 

Ensinnäkin innovaation/tuotteen tulee olla laadultaan rajallisempi kuin markkinoilla 

jo oleva tuote. (ii) Toiseksi tuotteen tulee tarjota uutta arvoa, jotta houkutellaan uusia 

asiakassegmenttejä tai tuotteen tulee vedota hintaan herkemmin reagoiviin 

asiakkaisiin. (iii) Kolmanneksi tuotteen tulee olla halvempi kuin markkinoilla jo oleva 

tuote. (iv) Neljänneksi tuotteen tulee läpäistä markkina nichestä valtavirtaan. Tämä 

Govindarajan ja Kopallen (2006) kehys vastaa myös Christensenin määritelmiä. 

Koska (i) distruptiivinen innovaatio on laadultaan rajallisempi, kuin jo markkinoilla 

oleva tuote ei se kilpaile niitä tarjoavien yritysten kanssa. Organisaatiot on viritetty 

toimimaan tietyllä tavalla tarjoten tiettyä laatua tietyille asiakkaille. Jos tuote on 

laadultaan rajallisempi, eivät markkinoilla jo vakiintuneet yritykset monesti huomio 

innovaatiota. Tämä myös estää yrityksiä kehittämästä vastaavanlaista innovaatiota, 

koska organisaatio ei tunnista tätä ydinliiketoiminnakseen. (Christensen ja Raynor 

2003) (ii) Koska distruptiivinen innovaatio houkuttelee uusia (niche) 

asiakassegmenttejä, eivät vakiintuneet yritykset huomio sitä. (iii) Koska tuote on 

halvempi kuin markkinoilla, jo oleva tuote ei vakiintuneet yritykset ole tyytyväisiä 

tämän tuotteen marginaaleihin ja sen takia vakiintuneet yritykset, eivät näe 

distruptiivista innovaatiota houkuttelevana. (iv) Distruptiivinen innovaatio etenee 

nichestä valtavirtaan. Innovaation kehittyessä alkaa se houkutella myös valtavirran 

asiakkaita. Lopulta siis distruptiivinen innovaatio liikkuu valtavirtaan ja tässä kohtaa 

vakiintuneet yritykset huomaavat olevansa pulassa. (Denning 2016) 

Kuten huomataan etenkin Christensenin kilpailunäkökulma, organisaationäkökulma ja 

johdon rooli tulee hyvin esille Govindarajan ja Kopallen (2006) kehyksessä. Koska 

distruptiivinen innovaatio ei kilpaile perinteisillä mittareilla jo vakiintuneiden 

yritysten kanssa, pääsevät distruptiivisen innovaation yritykset yllättämään 

vakiintuneet yritykset, kun teknologian kehittyessä ne siirtyvät nichestä valtavirtaan. 

Koska organisaatiolla on tietyt arvot ja prosessit, ei distruptiivista innovaatiota nähdä 

mahdollisuutena, koska se ei tyydytä nykyistä asiakaskuntaa ja marginaalit saattavat 
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olla pienemmät. Johdon pitäisi olla tässä tilanteessa tarkkana ja huomioida tilanne, 

jotta distruptiivisesta innovaatiosta saadaan hyöty irti. 

Malli on myös hyvin selkeä, mikä sopii hyvin kandidaatintutkielman laajuiseen 

työhön. Distruptiivinen innovaatioteoria on hyvin laaja ja sitä on tutkittu todella 

paljon, joten tutkimuksen kannalta on hyvä, että käytetään selkeää neljän kohdan 

kärkeä. Govindarajaa ja Kopallea pyritään täydentämään myös Christensenin ja 

muiden tutkijoiden teorioilla aina, kun se tuo tutkimukseen uuden arvokkaan 

näkökulman. 
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3. KUSTANNUSALA 

Kustannusala tarkoittaa niitä yrityksiä, jotka ovat liiketoiminnassa, jonka tehtävä on 

saattaa kirjailijan tuotos ihmisten saataville. Kustantamoissa on töissä muun muassa 

editoijia, taittajia, graafisia suunnittelijoita, sekä markkinointi ja myynti –ihmisiä. 

Kustantamoiden tehtävä on yhdistää kirjat ja niiden lukijat. (Kustantaminen 2016) 

Seuraavissa luvuissa pohditaan sitä miten Suomen ja Ruotsin markkinat ovat 

muotoutuneet, ketkä ovat suurimmat tekijät, ja käydään läpi tärkeimpiä tunnuslukuja. 

3.1 Kustannusala Suomessa 

Suomen Kustannusyhdistyksen tilastoinnin mukaan alan liikevaihto on 2015 noin 232 

miljoonaa euroa. Vuonna 2011 vastaava luku oli 275 miljoonaa euroa. Viidessä 

vuodessa on siis tullut 43 miljoonaan euron pudotus. Suurimmat kustantajat Suomessa 

vastaavat suurimmasta osasta koko kustannusalan liikevaihdosta. Kaksi suurinta 

toimijaa ovat Otava ja Sanoma Pro. Sanoma Pron liikevaihto vuonna 2014 oli 48 

miljoona euroa. Otavan liikevaihto oli 46,3 miljoonaa euroa. Seuraavana ovat 

Bonnierin omistamat kustantamot WSOY ja Tammi. Näiden yhteenlaskettu 

liikevaihto oli vuonna 2014 noin 32 miljoonaa euroa. Sanoma Pro keskittyy puhtaasti 

oppikirjojen julkaisuun. Otavan myy sekä oppi, että kaunokirjallisuutta. WSOY ja 

Tammi kustantavat ainoastaan kaunokirjallisuutta. (Suomen kustannusyhdistys 2014, 

Yritystieto 2014a, Yritystieto 2014c, Yritystieto 2014d, Yritystieto 2014e) 

Isojen kustannustalojen lisäksi alalla on satoja pienempiä kustantajia. Gummerus, 

Bazar, Minerva, TEOS, Atena, Docendo Siltala, ja Schilds & Söderström ovat kaikki 

suunnilleen samankokoisia noin viiden miljoonan euron liikevaihdolla. Näiden 

kustantamoiden jälkeen liikevaihto tippuu miljoonaan ja sen alle. Tämän kaltaisia 

pienempiä kustantajia Suomessa on noin satakunta. Merkittävimpinä Into Kustannus, 

Myllylahti, Art House, Jalava, Kosmos, Osuuskumma, Paasilinna, Vastapaino, Crime 

Time, SKS, Reuna, Gaudeamus, Sammakko, Savukeidas sekä PS-Kustannus. Nämä 

kustantajat julkaisevat uusia kirjoja tasaiseen tahtiin ja vastaavat usein 

kirjallisuudenaloista, jota isot kustantajat eivät halua kustantaa. Monesti pienet 

kustantamot ovat myös syntyneet siten, että kustannustoimittaja on riitaantunut ison 
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kustannustalon kanssa ja tämän jälkeen on perustettu uusi kustannustalo. Tämä tilanne 

on tapahtunut muun muassa Siltalan ja Teoksen kohdalla. On myös suhteellisen 

yleistä, että kirjailija siirtyy kustannustoimittajansa perässä uuteen kustantamoon. 

(Mäkinen 2008, Sanomat 2003) 

Nykylukujen lomassa kustantajien tärkein asiakassegmentti on keski-ikäiset naiset. 

Suomi Lukee (2008) tilaston mukaan keski-ikäiset naiset vastaavat 16% kaikista 

kirjojen lukijoista. Tämä 16% ostaa kuitenkin 54% kaikista yksityisesti ostetuista 

kirjoista.   

3.2 Kustannusala Ruotsissa 

Ruotsin kustannusalan yhteenlaskettu liikevaihto on noin 600 miljoonaa euroa. 

Kustannusala Ruotsissa on muotoutunut hieman samaan tapaan kuin Suomessa. 

Bonnier dominoi kustannuskenttää hyvinkin voimakkaasti, jopa voimakkaammin kuin 

Suomessa. Bonnier omistaa 12 kustannustaloa ja tätä kautta on ylivoimaisesti 

merkittävin ruotsalainen kustantaja, niin liikevaihdoltaan, kuin julkaistujen 

titteleidenkin määrältä. Bonnierin liikevaihtoa on vaikea arvioida, sillä Bonnierin koko 

liikevaihto on Ruotsin yrityshakemistossa yhdistetty yhden konsernin alle (Rønning & 

Slaatta 2012, Svenska Förläggareföreningen 2014) 

Bonnierin jälkeen on useampi suurehko kustannustalo suunnilleen samoilla 

liikevaihdoilla. Kooperative Förbundet on liikevaihdoltaan noin 40 miljoonaa euroa. 

Liber AB on liikevaihdoltaan noin 37 miljoonaa euroa. Kustannustalo on erityisesti 

keskittynyt oppimateriaalien julkaisuun ja tämän keskittymisen kautta on pystynyt 

välttämään pahimman kilpailun Bonnierin kanssa. Natur & Kultur on liikevaihdoltaan 

noin 40 miljoonaa euroa ja se on erityisen vahva psykologian ja sosiaalisen 

tutkimuksen kustantamisessa. Forma Publishing Group on liikevaihdoltaan noin 24 

miljoonaa euroa. Ruotsin kirkon omistama Berling Media AB on liikevaihdoltaan noin 

35 miljoonaa euroa ja se keskittyy terveyteen ja uskonnollisen kirjallisuuden 

kustantamiseen (Allabolag 2014, Rønning & Slaatta 2012) 

Vuonna 2010 12 pientä ja keskisuurta kustantajaa alkoivat tekemään yhteistyötä 

logistiikan ja markkinoinnin saralla, jotta he saisivat skaalaetuja ja pystyisivät näin 
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kilpailemaan Bonnierin ja muiden isompien kustantajien kanssa. Nämä kustantajat 

ovat Alfabeta, Atlas, Atlantis, Brombergs, En Bok För Alla, Ersatz, Historiska Media, 

Leopard, Lind & Co, Ordfront, SNS, Weyler förlag. Liikevaihto näillä kustantajilla on 

noin 5 miljoonasta eurosta 20 miljoonaan euroon. Näistä luvuista saa myös jotain 

osviittaa Bonnierin liikevaihdosta. Kaikkien edellä mainittujen kustantamoiden 

yhteenlasketty liikevaihto on noin 300 miljoonaa euroa. Bonnierille ja muille vielä 

pienemmille kustantajille jää jaettavaa siis yhteensä noin 300 miljoonaa euroa 

(Allabolag 2014) 
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4. ANALYYSI 

4.1 Analyysi Suomen ja Ruotsin kustannusalasta 

Suomen kustannusalan koko on noin 232 miljoonaa euroa. Ruotsin kustannusalan 

koko on noin 600 miljoonaa euroa. Ero johtunee siitä, että Ruotsissa on noin 

kaksinkertainen väkiluku Suomeen verrattuna. Tämä selittänee suurilta osin sen miksi 

Ruotsin kustannusala on kooltaan isompi. Toinen merkittävä syy lienee se, että 

Ruotsalaisia kirjoja viedään enemmän muille markkinoille (Roosvald 2008). 

Yksi samankaltaisuus molemmissa maissa on kustantajien taipumus omistaa 

jakelukanavia vertikaalisesti. Bonnier omistaa Ruotsissa, niin printtikirjojen jakeluun 

erikoistuneita jakelijoita kuin sähkökirjaankin erikoistuneita. 12 pienen ja keskisuuren 

kustantajan yhteistyö tapahtuu nimenomaan jakelukanavissa, jotta he saisivat 

skaalaetuja. Samoiten Suomessa Otava omistaa Suomalaisen Kirjakaupan ja osuuden 

logistiikkaa hoitavasta Kirjavälitys Oy:sta. Suomessa Bonnier omistaa Akateemisen 

kirjakaupan ja verkkokauppaan erikoistuneen Adlibriksen. Adlibris toimii myös 

Ruotsissa. (Rønning & Slaatta 2012) 

Kustannusala on molemmissa maissa myös rakentunut samalla tavalla. Alalla on 

muutamia isoja tekijöitä joiden voi sanovan dominoivan alaa. Näiden isompien 

tekijöiden (Otava, Bonnier) takana on satoja pienempiä kustantajia. Monesti 

pienemmät tekijät myös keskittyvät johonkin tiettyyn genreen (Rønning & Slaatta 

2012) 

Huomattavaa on myös, että perinteinen printtikirja menettää koko ajan markkinoita, 

niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Aikoinaan arvokkaat kirjaklubit ovat supistuneet 

vuodesta toiseen. Myös kokonaismarkkina on molemmissa maissa supistunut. 

(Wikberg 2016, Suomen kustannusyhdistys 2015) 

Suurin ero löytyy e-kirjojen ja äänikirjojen myynnistä. Storytel yksinään ylsi 25 

miljoonan euron liikevaihtoon vuonna 2015. Storytel on kuukausimaksulla toimiva e-

kirjojen ja äänikirjojen tilauspalvelu. Bonnierilla e-kirja ja äänikirja kasvoivat vuonna 

2015 100% vauhtia. E-kirjat ja äänikirjat ovat koko Bonnierin liiketoiminnasta noin 
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10% (Wikberg 2016.) Suomessa äänikirja ja e-kirja markkina kasvoivat 3,3 prosentilla 

vuonna 2015, myynnin ollessa yhteensä 19,5 miljoonaa euroa (Suomen 

kustannusyhdistys 2014). Tämä tieto on myös tämän tutkimuksen kannalta erittäin 

mielenkiintoinen. Minkä takia niinkin samankaltaiset markkinat antavat täysin 

erilaisia lukuja yhdeltä osa-alueelta? 

Hua ym. (2011) käsittelee artikkelissaan e-kirjoja, ja niihin soveltuvia jakelukanavia. 

Tutkimuksen johtopäätös on, että jos lukijat suhtautuvat e-kirjaan positiivisesti, 

kannattaa printtikirjaa ja e-kirjaa myydä samaan aikaan niin, ettei e-kirjan hintaa ei 

aseteta liian korkeaksi printtikirjaan verrattuna. Sama tutkimus myös toteaa, että jos 

kustantajalla on korkea neuvotteluvoima printtikirjojen jakelijoihin, on 

todennäköisempää, että kustantaja keskittyy printtikirjan myyntiin e-kirjan 

kustannuksella. Rønning ja Slaatta (2012) toteavat tutkimuksessaan pohjoismaille 

olevan ominaista, että kustantajat omistavat vertikaalisesti koko jakelukanavan. 

Suomen tapauksessa Otava omistaa Suomalaisen Kirjakaupan ja Bonnier Akateemisen 

kirjakaupan.  

Ruotsissa e-kirjat ja äänikirjat ovat vuonna 2015 alkaneet myydä. Siellä kustantajat 

eivät ole asettaneet e-kirjan hintaa, niin korkeaksi kuin Suomessa. Syitä tämän takana 

on vaikeaa arvioida, mutta Suomessa uutuus e-kirja maksaa 15 eurosta 30 euroon. 

Ruotsissa vastaava skaala on 3 eurosta 17 euroon. (Elisa Kirja 2016, Adlibris 2016) 

Distruptiivisen innovaatioterian alkuolettamuksiin kuuluu, että markkinoilla jo 

vakiintuneet yritykset luonnollisesti keskittyvät olemassaolevaan asiakaskuntaan ja 

olemassaolevaan liiketoimintaan. Suomalaiset kustantajat eivät siis välttämättä tee 

mitään väärin, vaan on hyvin luonnollista, että yrityksiä johdetaan tähän tapaan. 

(Christensen ja  Raynor 2003) Tämä olettamus ja vertikaalinen omistus ovat johtaneet 

siihen, että suomalaiset kustantajat keskittyvät ydinliiketoimintaansa eivätkä ole 

lähteneet kokeilemaan vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja tai tukemaan markkinoille 

tulevaa tekijää, jonka liiketoimintamalli on distruptiivinen. 

Vastaavaa tilannetta ei Ruotsissa tällä hetkellä ole huolimatta vertikaalisesta 

omistuksesta ja distruptiivisen innovaatioteorian alkuolettamuksesta. Hua ym. (2011) 

teorian olettamuksiin siis kuului, että e-kirjan hinta pitää asettaa alhaiseksi vain, jos 



24 

 

kuluttajat suhtautuvat e-kirjaan positiivisesti. Tässä tutkimuksessa ei pystytä 

osoittamaan mitään merkittävää syytä, miksi ruotsalainen ja suomalainen kuluttaja 

eroaisivat toisistaan, niin paljon, että suomalaiset kuluttajat suhtautuisivat e-kirjaan 

negatiivisesti. 

Kuten todettu kahden ison kustantajan lisäksi Suomessa on monia pieniä ja keskisuuria 

kustantajia. Esimerkiksi vuonna 1989 perustettu Myllylahti Oy on tehnyt ja tekee 

edelleen kaikki kirjansa myös digitaalisena. Syyt ovat Hua ym. (2011) tutkimuksen 

mukaisia. Myllylahdella ei ole neuvotteluvoimaa printtikirjojen jakelijoihin, mikä on 

pakottanut heidät keskittymään myös e-kirjaan. Päätös näyttää olevan hyvä, sillä 

Myllylahti on kasvanut noin 20% vuosivauhtia tämän strategian tahdittamana. 

(Myllylahti 2016, Taloussanomat 2014). Toinen esimerkki on Into Kustannus Oy, joka 

vuonna 2010 päätti julkaista kaiken kirjallisuutensa myös sähköisessä muodossa. 

Kustantajan kasvu on ollut vakuuttavaa. Vuonna 2010 liikevaihto oli 279 000 euroa. 

Vuonna 2014 liikevaihto oli 1,064 miljoonaa euroa. Molemmat kustantajat ovat myös 

voitollisia. Distruptiivisen innovaatioteoriaan kuuluu, että kasvun suhteen voi olla 

maltillinen, mutta ei voiton suhteen. (Into Kustannus 2010, Yritystieto 2014b, 

Christensen ja Raynor 2003) 

Se, että esimerkiksi Myllylahti ja Into kustannus ovat onnistuneet kasvamaan 

kohtuullista vauhtia, ei voi vielä vetää johtopäätöstä, että heidän liiketoimintamallinsa 

olisivat olleet distruptiivisia. Govindarajan ja Kopallen (2006) kehystä hyväksi 

käyttäen voidaan kuitenkin todeta, että joitain distruptisiivisuuden tekijöitä on 

havaittavissa. Panostamalla e-kirjoihin jo aikaisessa vaiheessa Nämä kaksi esimerkki 

kustantajaa toivat markkinoille tuotteen, joka on laadultaan rajallisempi. Myllylahti on 

erikoistunut dekkareihin ja Into Kustannus tietokirjoihin. Nämä ovat segmenttejä, 

jotka vetoavat tietynlaisiin asiakaskuntiin. Esimerkiksi tietokirjojen lukijat 

todennäköisesti adaptoituvat uuteen teknologiaankin aikaisemmin kuin valtavirta. 

Kustantajat ovat siis onnistuneet houkuttelemaan uudenlaisia asiakassegmenttejä, 

tuotteella, joka on halvempi kuin normaali kaunokirjallisuus. Neljänneksi kustantajat 

ovat vedonneet ensin niche-markkinaan, eivätkä lähteneet kilpailemaan saturoidulla 

kaunokirjallisuus markkinalla. 

Govindarajan & Kopalle (2006) kehyksen mukaan tutkimuksessa ei löydetty Suomen 
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kustannuskentästä paria tapausta lukuun ottamatta esimerkkejä jolloin olisi toimittu 

niin, että markkinoille olisi saatettu laadultaan rajallisempi tuote. Markkinoilla ei ole 

tuotetta, joka vetoasi uusiin asiakassegmentteihin. Markkinoilla ei ole tuotetta, joka 

olisi halvempi. Markkinoilla ei ole tuotetta, joka murtautuisi nichestä valtavirtaan. 

Siinä, missä Otava ja isoimpien suomalaisten kustantajien vertikaalinen omistus on 

johtanut printin suosimiseen ja keskittymiseen tärkeimpiin asiakkaisiin (keski-ikäisiin 

naisiin), on Ruotsissa lähestyminen ollut erilainen. Esimerkiksi Bonnier omistaa 

Adlibriksen, joka on erikoistunut kirjojen myymiseen Internetin välityksellä. Adlibris 

myy sekä printtikirjoja että e-kirjoja. Adlibris on myös tuonut markkinoille e-kirjojen 

lukulaitteen Leton. Tärkeää on myös huomata, että Adlibriksen e-kirjojen hinnat 

vaihtelevat 3 eurosta 17 euroon, mikä on ehdoton maksimi kaunokirjallisuudesta. 

Suomessa puhutaan monesti myös verotuksen vaikutuksesta e-kirjan hintaan. 

Arvonlisävero on sama Suomessa ja Ruotsissa, ja silti Ruotsissa e-kirja ja äänikirja 

menestyvät, toisin kuin Suomessa (Adlibris 2016, Wikberg 2016) 

Govindarajan ja Kopallen (2006) näkemyksen mukaan esimerkiksi Bonnier on 

huomioinut kehyksen osa-alueita. Ensinnäkin Bonnier on tehnyt e-kirjoja alusta asti. 

E-kirja ei laadultaan päihitä printtikirjaa ja etenkin kirjojen suurimmat kuluttajat 

rakastavat hivellä, käännellä ja haistella printtikirjan sivuja. Työ, jonka suurimmat 

kirjan kuluttajat palkkaavat printtikirjan tekemään, on monesti sulkeutuminen 

todellisuudelta ja uppoutuminen toiseen maailmaan. Printtikirja voi tuoda myös 

statusta, jos ihmiset esimerkiksi näkevät, että luet Tolstoin klassikkoa. E-kirja ei täytä 

tätä roolia, vaan on halvempi ja rajoitetumpi versio printtikirjasta. (Christensen ja 

Raynor 2003). 

Toiseksi, Bonnier tarjoaa uutta arvoa ihmisille, joille printtikirja on ollut liian kallis. 

Halvemman hinnan ansiosta Bonnier taistelee myös muiden aikaa vievien asioiden 

kanssa, kuten elokuvien, sosiaalisen median ja blogien. E-kirjan hankinta ei ole 

keskitettyä, joten ihmisen ei tarvitse mennä kirjakauppaan ostaakseen sellaisen.  

Kolmanneksi, kuten sanottu e-kirja on huomattavasti halvempi kuin printtikirja. 

Neljänneksi, e-kirja otettiin käyttöön ensin teknologiapainotteisissa ihmisryhmissä. 

Sieltä e-kirja levisi nuorille aikuisille, joilla ei ole aikaa mennä kirjakauppaan, ja jotka 



26 

 

arvostavat e-kirjan helppoutta, sekä edullista hintaa. (Wikberg 2016) Tärkeää on myös 

huomata, että työ, jonka ihmiset palkkaavat e-kirjan tekemään, on eri kuin 

printtikirjassa. E-kirja täyttää ne hetket, jolloin ei ole muuta tekemistä. Esimerkiksi 

lennolla, junassa tai lomalla e-kirja palkataan täyttämään näitä hetkiä. On toki totta, 

että myös printtikirjan voisi palkata täyttämään nämä samat hetket. E-kirjojen käyttäjät 

kuitenkin eroavat siinä, että he eivät halua maksaa printtikirjasta tai mennä 

kirjakauppaan. He eivät myöskään halua kantaa mukanaan useita painavia kirjoja. Jos 

e-kirjaa ei olisi, täytettäisiin toimettomat hetket kännykkäpeleillä, Facebookilla, 

Netflixillä, alkoholilla, karkilla, limulla tai ihan millä tahansa muulla ratkaisulla, joka 

on helppo eikä vaadi aikaa tai ajattelua. (Christensen ja Raynor 2003)    

Samalla Bonnier ei ole myöskään rajoittanut jakelua pelkästään omiin vertikaalisesti 

omistamiinsa jakelukanaviin. Esimerkiksi e-kirjojen ja äänikirjojen tilauspalvelu 

Storytel jakelee Bonnierin kustantamia kirjoja Ruotsissa. Tärkeä huomio on myös 

äänikirja, joka ei Suomessa ole lähtenyt myymään juuri lainkaan. Ruotsissa potentiaali 

on tunnistettu ja sitä pyritään käyttämään hyväksi.  

Äänikirja palkataan tekemään eri työ kuin perinteinen kirja tai e-kirja. Äänikirjaa voi 

kuunnella esimerkiksi autossa. Kirjaa ei luonnollisesti voi ajaessa lukea. Tällöin 

äänikirja kilpailee radion kanssa. Se täyttää myös monesti hetket, kun ihminen tekee 

esimerkiksi ruokaa. Ruokaa tehdessä ei normaalisti voi tehdä juuri mitään muuta, 

mutta äänikirja voi tehdä ruoanlaittokokemuksesta miellyttävän. Äänikirja löytää siis 

segmenttejä, joita kustannusala ei normaalisti ole tottunut tavoittamaan. (Christensen 

ja Raynor 2003, Wikberg 2016) 

Bonnierin tapaus ei ole Ruotsissa ainutlaatuinen vaan myös muut kustantajat ovat 

panostaneet siihen, että löytyisi uusia tapoja löytää kirjojen lukijoita ja kuuntelijoita. 

Tästä ajattelusta on todisteena se, että kustantajat ovat tehneet kirjallisuuttansa 

saataviksi myös muissa muodoissa, kuin printtikirjana kohtuulliseen hintaan, sekä 

saattaneet kirjansa muun muassa Storytellin kaltaisiin palveluihin. (Adlibris 2016, 

Wikberg 2016) 

Ruotsin markkinaa on kiihdyttänyt myös innovatiivinen tulokas nimeltä Storytel. 

Storytel on vuonna 2007 perustettu yritys, joka myy e-kirjoja ja äänikirjoja 
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tilauspalvelumallilla. Vuoden 2015 lopussa Strotellillä oli 200 000 tilaajaa. Näyttää 

siltä, että Storytel on katalysaattori, joka vauhdittaa e-kirjojen ja äänikirjojen myyntiä 

Ruotsissa. Vuoteen 2015 asti Suomen ja Ruotsin markkinoiden tunnusluvut näyttivät 

suunnilleen samoilta. Kirjojen myynti oli laskussa, eikä e-kirja tai äänikirja 

menestynyt mitenkään erityisen hyvin. Storytellin palvelussa ovat mukana suurimmat 

ruotsalaiset kustantajat ja vuonna 2015 koko kirjamarkkina kääntyi nousuun. E-kirja 

ja Äänikirja kasvoivat noin 100% vauhtia. (Wikberg 2016) 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin Suomen ja Ruotsin kustannustoiminnan eroavaisuuksia 

ja samankaltaisuuksia, jonka pohjalta voitiin perehtyä tutkimiskysymykseen, eli 

kustannusalan tilaan Suomessa ja Ruotsissa. Tässä luvussa tulkitaan löydöksiä ja 

muodostetaan johtopäätöksiä. Merkittävää on myös tämän tutkimuksen 

luotettavuuden arviointi sekä jatkotutkimusmahdollisuuksien kartoittaminen. 

5.1 Tutkimuksen johtopäätökset 

Ensimmäinen asia tulevaisuudensuuntaa mietittäessä on tilauspalvelujen kasvanut 

lukumäärä. Pohjoismaissa toimii jo useampi. Storytel Ruotsissa, Mofibo Tanskassa ja 

Fabula Suomessa. Storytelillä on jo 200 000 maksavaa asiakasta Ruotsissa ja ainakin 

heidän oman raportointinsa mukaan tämä liiketoimintamalli on ollut hyvin 

distruptiivista, sillä se on tavoittanut uusia lukijoita, eikä varastanut kirjakauppojen 

suurkuluttajia (Wikberg 2016.) Suomessa vastaavanlainen palvelu on Fabula. 

Fabulalla ei ole mukana yhtä laajaa kustantajien kirjoa kuin Storytellillä Ruotsissa. 

Tämä lienee pääsyy siihen miksi Fabula ei ole vielä Suomessa samalla tavalla lähtenyt 

menestymään kuin Strorytel. Storytel on myös Fabulaa muutaman vuoden vanhempi 

yritys. Distruptiivisen innovaatioteorian mukaan kasvu ei tapahdu yhdessä yössä, vaan 

kasvu vaatii aikaa. (Fabula 2016, Christensen ja Raynor 2003) 

Tärkeää tässä kontekstissa on kuitenkin kustantajien reagointi. Ruotsissa kustantajat 

ovat ottaneet tehtäväkseen sen, että kirjat tavoittavat koko ajan enemmän ja enemmän 

ihmisiä. Tästä todisteena kirjamarkkinan kasvu 2015. (Wikberg 2016) Suomessa 

verikaalinen integraatio ja distruptiivisen innovaatioteorian alkuolettamus näyttää 

johdattavan kustantajia e –ja äänikirjan hinnasta, sekä saatavuudesta päätellen 

keskittymään ydinliiketoimintaansa ja tärkeimpään asiakasegmenttiin, eli 

printtikirjaan ja keski-ikäisiin naisiin. Tutkimuksen valossa nähdään kuitenkin, että jos 

Fabula ja muut samankaltaiset innovatiiviset tulokkaat ovat kärsimättömiä voiton 

suhteen ja kärsivällisiä kasvun suhteen, on kirja-alan mullistuminen Suomessa 

mahdollinen. Ottaen vielä huomioon sen seikan, että vuoteen 2015 asti Suomen ja 

Ruotsin markkinat antoivat suunnilleen samanlaisia lukuja, voi Suomen markkina olla 

vain hieman alikehittyneempi, kuin Ruotsin ja tästä syystä e-kirjan ja äänikirjan 



29 

 

myynnin, sekä kokonaismarkkinan kasvu nähdään vasta myöhemmin. Tämän seikan 

voi vain aika näyttää ja tämän tutkimuksen laajuudeen huomioon ottaen ei voida vetää 

selviä johtopäätöksiä. (Christensen ja Raynor 2003.)  

Tutkimuksen mukaan nähdään erilaisia mahdollisia skenaarioita, jotka saattavat 

tapahtua. Ensimmäinen on se, että isommat kustantajat pitävät kiinni nykyisestä 

ydinliiketoiminnastaan ja eivät huomioi distruption vaatimuksia, jolloin koko ala 

jatkaa supistumistaan samaa tahtia kuin kirjojen lukijoiden keski-ikä kasvaa. 

Todellisuudessahan kustantajat eivät kilpaile muiden kustantajien kanssa, eikä 

Suomalainen kirjakauppakaan kilpaile e-kirjan kanssa. Sen sijaan koko kirja-ala 

kilpailee elokuvien, lenkkeilyn ynnä muiden vapaa-ajan viettotapojen kanssa. 

Ensimmäinen distruption aalto e-kirjan tullessa tapettiin Suomessa ja Ruotsissa 

hinnoittelun ja saatavuuden takia. Nähtäväksi jää minkälaisen kannan kustantajat 

Suomessa ottavat tilauspalvelumalliin tai mihin tahansa uuteen liiketoimintamalliin, 

joka yrittää distruptoida markkinaa. Ruotsissa voidaan nähdä positiivista 

suhtautumista, kun katsotaan i) e-kirjan ja äänikirjan hintaa ii) saatavuutta erilaisissa 

palveluissa, esimerkiksi Storytellissa. (Christensen ja Raynor 2003) 

Toinen vaihtoehto on se, että Fabulan kaltaiset innovatiiviset tulokkaat onnistuvat 

voitontavoittelussaan ja pystyvät tuottamaan sellaista arvoa lukijoille, että yritys pysyy 

elossa. Silloin positiivisesti palveluun reagoivat kustantajat alkavat tuottamaan 

enemmissä määrin voittoa. Kirjailijoiden nähdessä tämän kehityskulun, voi tapahtua 

rakenteellinen muutos. Kirjailijat siis ymmärtäisivät, että kirja on pakko saada tutuksi 

myös muillekin kuin ydinasiakkaille ja tämän takia alan sisältä tuleva paine tekisi 

suomalaista kirjallisuutta saatavaksi erilaisissa muodoissa erilaisissa palveluissa, 

Ruotsin esimerkkiä seuraten. 

Kirja-ala jatkaa supistumistaan. Mitä vähemmän kirjoja luetaan, sitä enemmän 

kustantajat näyttävät alkavan taistelemaan jäljelle jäävästä markkinasta. Tästä 

taistelusta tulee todennäköisesti hyvin verinen ja pitkällä aikavälillä ei ole voittajia. 

Ajan henkeä kuvaa hyvin Suomen Kustannusyhdistyksen tiedote lukuaikapalveluista: 

”Haasteita kustantajilla ja lukuaikapalveluilla on. Vielä ei ole kunnollista näyttöä 

siitä, tukevatko vai kannibalisoivatko lukuaikapalvelut kirjallisuuden myyntiä, 

millainen tulee olemaan käyttäjäkunta: uusia lukijoita vai vaihtavatko lukijat 
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lukemisen tapaa, ovatko uudet palvelut pitkällä tähtäimellä hyvää liiketoimintaa 

kustantajille ja löytyykö Suomesta riittävästi uusien palveluiden käyttäjiä.” (Suomen 

Kustannusyhdistys 2016). 

Samaan aikaan Ruotsissa näyttää siltä, että uusien lukijoiden ilahduttaminen sekä 

parempien ja uusien luku/kuuntelukokemusten tarjoaminen on tärkeämpää, kuin itse 

ydinliiketoiminnasta kiinnipitäminen. Toki ydinliiketoiminta, niin Suomessa kuin 

Ruotsissakin, tulee vielä vuosia olemaan liikevaihdollisesti merkittävin osa-alue. 

Tämä ei kuitenkaan riitä (Christensen ja Raynor 2003). Christensenin (2003) mukaan 

uutta liiketoimintaa pitää alkaa etsiä nimenomaan silloin, kun ydinliiketoiminnalla 

menee numeroiden valossa hyvin. Silloin, kun taloudellisissa mittareissa alkaa näkyä 

huolestuttavia merkkejä, ollaan todennäköisesti pahasti myöhässä. 

Ruotsissa näyttää tällä hetkellä siltä, että innovatiivinen tulokas Storytel on 

distruptoimassa markkinaa. 200 000 maksavaa asiakasta on tästä todiste ja vuonna 

2015 myös koko kirja-ala alkoi kasvamaan. Näiden löydösten valossa tutkimuksessa 

nähdään, että myös Suomen markkina voisi hyötyä innovatiivisen tulokkaan 

panoksesta. Rajoitus on kuitenkin se, että Storytel on alkanut tekemään tulosta vasta 

vuonna 2015, joten vielä on vaikeaa arvioida, mitkä tulevat olemaan vaikutukset 

kustannusalaan. Kuitenkin katsottaessa esimerkiksi musiikkialaa voidaan huomata, 

että levy-yhtiöt ovat edelleen tärkeässä roolissa. Tutkimuksessa nähdään, että 

kustantajat tuovat lisä-arvoa kirja-alalle myös tulevaisuudessa. Kirjailijan 

ensimmäinen versio kirjasta on yleensä raakile ja juuri tähän työhön kustantajia myös 

tulevaisuudessa tarvitaan. (Kustantaminen 2016, Gilbert 2015)  

5.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksen viitekehyksenä on distruptiivinen innovaatioteoria ja teoreettisen 

kehyksen kärjeksi valikoitui Govindarajan ja Kopallen (2006) luoma kehys. Tämän 

perusteella on tutkittu kustannusalan tilaa Suomessa ja Ruotsissa. Teoria on alun perin 

laadittu 1998, mutta vuonna 2003 teoriaa on päivitetty kattavammaksi. Vuonna 1998 

teoria oli lähinnä ongelman nimeämistä ja havainnointia. Vuonna 2003 Christensenin 

teoria keskittyi antamaan ratkaisuja. Teoria on yli 10 vuotta vanha, mutta silti yleisesti 

käytetty ja viitattu. Christensen on myös jatkanut samasta aiheesta myöhemmin, 
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keskittyen vieläkin tarkemmin esimerkiksi terveydenhuoltoon ja koulutukseen. 

Christensenin malleja on testattu usein ja Christensen myös antaa avaavia esimerkkejä 

läpi kirjan. Govindarajan ja Kopallen (2006) luoma tarkempi kehys on myös saanut 

vahvistusta Christenseniltä. (Yu ja Chang 2010) Tutkimuksessa on myös käsitelty 

distruptiivisen innovaatioteorian kritiikkiä ja se on pyritty huomioimaan. Täten mallin 

käyttö tutkimuksessa on perusteltua. 

Tässä tutkimuksessa ei kyetty mennä todella syvälle kustannusmaailmaan 

distruptiivisen innovaatioteorian avulla, joka heikentää sen validiteettia. Tutkimus 

kuitenkin avaa saatavilla olevan datan avulla myös yksityiskohtaisia esimerkkejä, 

mikä puolestaan nostaa tutkimuksen validiteettia. Tutkimuksen luotettavuutta nostaa 

Suomen ja Ruotsin kustannuskenttien tarkastelu tilastojen pohjalta ja lopulta näiden 

tietojen analysointi teoreettisen viitekehyksen avulla. Tilastot on kerätty julkisista ja 

ajankohtaisista tilastotiedoista. Tutkimuksen luotettavuus voi kärsiä ajan kuluessa, 

sillä teoreettisen viitekehyksen mukaan kokonaiset toimialatkin saattavat mullistua 

hyvinkin nopeasti distruptiivisen innovaation ottaessa tuulta siipiinsä. Myös 

käytettävissä olleet resurssit, kuten esimerkiksi aika, estivät täydellisen paneutumisen 

aiheeseen.  

5.3 Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimus on tehty siten, että jatkotutkimuksien toteuttaminen olisi mahdollista. 

Mahdollista olisi esimerkiksi tutkia, mitä suomalaisten kustantajien tulisi tehdä 

distruptiivisen innovaatioteorian pohjalta. Tässä tutkimuksessa asiaa on jo sivuttu, 

mutta tulevaisuudessa tarkoitus olisi koota kokonaisvaltainen paketti, jota suomalaiset 

kustantajat voisivat hyödyntää käytännön työssään. Paketin tarkoitus olisi antaa 

kustannusalan yrityksille työkaluja omien prosessien, arvojen ja toimintatapojen 

kriittisen arviointiin sekä avustaa yrityksiä laatimaan parempia strategioita, joita 

distruptiivisen innovaatioteorian mukaan tarvitaan. 

Yksi jatkotutkimuksen mahdollisuus olisi myös laajentaa distruptiivinen 

innovaatioteoria muihin toimialoihin. Kuten aiemmin tässä tutkimuksessa on todettu, 

kirjallisuus kilpailee ihmisten vapaa-ajankäytöstä elokuvien ja vaikkapa kuntoilun 

kanssa. Mielenkiintoista olisikin tutkia ja verrata jotain näistä toimialoista kirja-alaan 
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ja tutkia millä niistä menee parhaiten ja miksi, sekä mitkä ovat sen vaikutukset kirja-

alaan. Jatkotutkimuksia olisi merkittävää tehdä myös siksi, ettei kukaan ole tutkinut 

kustannusalaa Suomessa ja Ruotsissa distruptiivisen innovaatioteorian näkökulmasta 

aiemmin. Distruptiivinen innovaatioteoria on kuitenkin niin merkittävä, että sen 

puitteissa olisi mielenkiintoista tutkia kustannus –ja kirja-alaa tätä tutkimusta 

tarkemmin. 
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