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Kestävä kehitys: Talous
Taloudellisen vastuun näkökulmasta voidaan nostaa esille esimerkiksi seuraavia asioita: sijoittaminen, kestävä kasvu ja hankinnat. Mitä tämä voisi tarkoittaa
kirjastossa konkreettisina tekoina? Mitä on jo tehty?
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Omatoimikäyttö nostaa tilojen ja laitteiden käyttöastetta, jos
niitä kuitenkin valaistaan, lämmitetään, pidetään päällä.

"Kestävän kehityksen -leima" kirjastolle, kun toimii tietyin
kriteerein

E-aineistojen hintakehitykseen vaikuttaminen.

Organisaatiossa johdettu kestävän kehityksen toiminta, joka
pohjaa tietoon.

Aineistohankinnat: kuinka paljon kannattaa hankkia
päällekkäistä aineistoa esim kaupunginkirjaston kanssa

Tekniikan elinkaari usein katkeaa kun joutuu esim.
kilpailutuksen myötä vaihtamaan laitteita/automaatteja tms.

Saavutettavuuden helpottaminen hankkimalla helpottavia
sovelluksia

Kalustehankintojen kestävyys?

Ekologiset työsuhde-edut: pyöräetu, työmatkaetu

E-aineistoille jonkinlaisia "yhteislisenssejä" nykyisten tiukkojen
organisaatiorajoitteiden sijaan, mikäli mahdollista.

Kansalliset lisenssit yleisimpiin e-aineistoihin.

Suositaan leasing-toimintaa kalusteiden ja laitteiden
hankinnoissa

Talon sisällä vaikuttaminen, kestävät valinnat organisaatiossa
- esim. reilun kaupan kahvi

Kirjastojen tori.fi

Kokoelmat yhteiskäyttöön.
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Kirjastojen välinen kaukolainaus on konkreettinen esimerkki
taloudellisesta toiminnasta

Logistisiin ketjuihin/pakkauksiin vaikuttaminen
- välillä kirjoja pakattu ihan järjettömästi 
- ilman lähettäminen 
- välittäjän vaikutusmahdollisuudet, miten voimme vaikuttaa 
- kilpailutuskomponentti?

Kirjalaatikoden pehmusteet pitäisi aina olla kierrätettiä materiaaleja. Ei esim. kuplamuovia.

Automaattien yms. kierrättäminen varaosina

Kansalliset e-aineistolisenssit ja kestävän kehityksen vaateet
valituille toimittajille (datakeskukset jne.)

Kirjojen valmistusvaiheessa pitäisi ottaa huomioon se, että suosii kirjapainoja, jotka takevät
laadukkaita kirjoja.

Aineistovalitsijoiden ammattitaito on tärkeää: valitaan vain
aineistoa, joka tulee oikeasti käyttöön ja tarpeeseen, ei "turhia
hankintoja".

E-kirjojen pysyvyydessä on (ollut) ongelmia, fyysinen kirja säilyy mahdollisesti pidempään
käytettävissä.

Mitä muuta kuin kirjoja voi/voisi lainata kirjastosta?
- kuulokkeet, kaiuttimet, hiiret 
- liikuntavälineet (opiskelijayhdistysyhteistyö) 
- voisi olla enemmänkin av-välineistöä 
- läläppärikärry kirjastossa 

- palapelit 
-laturit

yleisissä kirjastoissa on jo vaikka mitä lainattvana, polkupyöriä, teatterin kausikortteja, poria,
liikuntavälineitä. Miksipä ei meilläkin? ― ANONYMOUS

Avoimet oppimateriaalit

Biohajoavat kirjamuovit.

Onko pakon edessä usein valittu "tehdään itse ja säästetään"
aina paras ratkaisu talouden, laadun ja hyvinvoinnin kannalta?

Enemmänkin voisi hyödyntää verkostoja ja yhdessä tekemistä ja aineistojen jakamista esim
Avointen oppimateriaalien kirjastossa. ― JOHANNA

Kuinka saataisiin jo olemassa oleva aineisto tehokkaammin käyttöön? Kokoelmasta viestiminen
voisi auttaa tässä?

Enemmän yhteishankintoja e-aineistoissa.

Aineistojen käyttöasteen nostaminen markkinoinnilla.

Kirjastojen yhteiset aineistohankinnat ja verkostotalous

E-aineistot säästävät aikaa ja rahaa. Asiakkaan ei tarvitse
matkustaa minnekään saadakseen tietyn aineiston. Huom!
Kampusten väliset kuljetuspalvelut esim. sähköautoilla.

Painetun kirjan elinkaari.
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Vaihtelee tosi paljon kirjakohtaisesti. Toinen kirja menee vaihtoon 5 vuoden päästä, toinen käytössä
50 vuotta ― ANONYMOUS

Joku kirja on ensimmäisen lainauksen jälkeen kahvitahroilla tai rikki... ― ANONYMOUS

Mitä enemmän sisältöjä käytetään, sitä taloudellisempaa

Voisimmeko vaikuttaa toimittajiin, että voisimme hankkia pienempiä paketteja? Eli emme
joutuisi maksamaan turhasta (materiaalista, jota ei käytetä).

Palvelujen avoimuus kaikille, julkinen rahoitus

E-kirjan hiilijalanjälki???

Bitcoin on ilmastopahis, mutta e-kirja on hyvis? Kukahan laskisi tämän niin, että tiedettäisiin
varmuudella tämä ― ANONYMOUS

Esim. aineettomat palkinnot esim. kahvilalahjakortit tms.

Kirjastot sijoittavat tietoon!

Mahdollinen kampanjointi/viestintä asiakkaille kirjaston perusideasta: Kirjojen on tarkoitus
kestää useamman asiakkaan käyttöä. Kuinka asiakkaita saisi osallistettua tähän?

Oisko tässä konsortion viestintään kampanjaidea? ― ANONYMOUS

Hankintapaikat. Valitaan reilun kaupan tuotteita. Turhan tavaran lisäämisellä ei nosteta
hiilijalanjälkeä.

Avointen aineistojen hyödynnettävyys. Kustannussäästöjä
kirjastolle.

Tarkka taloudenpito

Työsuhdepolkupyörien hankinnan mahdollistaminen

Esim. kulttuurialoilla muotoilu ja muoti ja niiden eettisyys.

Hankitaan kirjastoon kestävän kehityksen sijoitusoppaita

Opinnäytetyön aiheet esim,. markkinoiden eettisyys, vasttuullinen markkinointi

Avoimuus
julkaisin varoin tuotetun aineiston tulisi olla avointa, tuetaan mieluummin sitä myös
rahallisesti

Ekologinen näkökulma hankintojen kilpailuttamiseen.

Pitäisi olla hankintasopimusten kriteeri, myös kotimaisuus voisi olla ― ANONYMOUS

Aineistonvalinnan kautta ohjata asiakkaiden käyttäytymistä.

Vaikea kysymys. Kirjastossa ei ehkä eniten mietitä talousasioita.

Hankitaan painettuja kirjoja ja e-aineistoja todellisen tarpeen
mukaan. Kirjastot seuraavat tarvetta ja tekevät lisähankintaa sen
perusteella.

Kotimaisuuden suosiminen kun mahdollista
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