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Käsittelijä Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta 
 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta 

tulevaisuuden kiertotalouskirjastoista  

Ehdotus 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se käynnistää pohjoismaisille kirjastoille ja muille toimijoille tarkoitetun 
tiedonvaihto-ohjelman, jolla edistetään kiertotaloutta. 

että se johtaa korkean tason keskusteluja tarpeesta sisällyttää kiertotalous 
osaksi pohjoismaisten kirjastojen tehtävää. 

 

 

Taustaa 

Nykyisten lineaaristen materiaalivirtojen muuttaminen kiertotalousjärjestelmiksi on 

täysin välttämätöntä, jotta luonnonvarojen kokonaiskulutusta voidaan vähentää. Uu-

siokäyttö, korjaaminen, kunnostus ja kierrätys pidentävät materiaalin elinkaarta, 

mikä vähentää huomattavasti ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Tällä tavoin kiertota-

louteen siirtyminen on tehokas työkalu maailman kestävyystavoitteiden saavutta-

miseksi, Pohjolan vision toteuttamiseksi ja kansallisten kestävyystavoitteiden täytän-

töönpanemiseksi. 

 

Perinteinen pohjoismainen vahva ja pitkään toiminut mutta usein huomiotta jäävä 

jakamistalouden laitos on kirjasto. Kirjastoihin on kerätty ilmaiseksi saatavaa aineis-

toa kaikkien käyttöön, jolloin lainattavan materiaalin käyttöaika pitenee yksilölliseen 

omistamiseen verrattuna. Kirjastot on usein sijoitettu strategisesti kaupunkien ja ky-

lien keskustoihin, missä niiden saavutettavuus on paras mahdollinen. 

 

Vaikka kirjastojen ydintehtävänä on ja tulee jatkossakin olla kirjallisuuden ja muun 

aineiston tarjoaminen vapaan sivistystyön käyttöön, suurin osa Pohjoismaiden kirjas-

toista on viime aikoina laajentanut toimintaansa myös muihin lainaus- ja jakamispal-

veluihin. Tämä johtuu osittain toiminnan laajentamistarpeesta sen myötä, kun digita-

lisaatio on vähentänyt kirjojen lainaamista. Suuntausta tukee myös kuluttajien 
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kasvanut kiinnostus jakamistalouteen. Oslon kaupunginkirjastolla on oma ompelu-

osasto, joka on syntynyt Makerspace-liikkeen kanssa yhteistyössä.1 Helsingin kau-

punginkirjastosta voi lainata paitsi ompelukoneita myös työkaluja.2 Malmössä Hyllien 

kirjastoon perustetaan muun muassa korjauspaja.3 Monia muitakin esimerkkejä on. 

 

Kiertotalouteen siirtymiseen tarvitaan kaikkien yhteiskuntasektoreiden työtä saman 

päämäärän eteen. Kirjastojen kohdalla tämä tarkoittaisi lähinnä sitä, että muidenkin 

resurssien käyttö tulisi yhtä vakiintuneeksi kuin lainattavan aineiston. Johdonmukai-

sena seurauksena voisi olla kansalaisten tietoisuuden lisääntyminen omista kulutus-

tavoistaan, jolloin he muuttaisivat käyttäytymismallejaan. Jotta tämä siirtymä olisi 

mahdollinen, tarvitaan muun muassa kiinnostusta, osaamista, kansalaisten yhteistoi-

mintaa ja hyvien kokemusten jakamista kirjastojen kesken. Tiivis yhteistyö yhteis-

kunnan kanssa on myös tärkeää, jotta kirjastojen uudet toiminnot eivät haittaa kir-

jastojen lähellä jo tehtävää hyvää kiertotaloustoimintaa, kuten vaatteiden tai urheilu-

välineiden lainauspisteitä tai vapaa-ajan keskuksia. 

 

Pohjoismaisella yhteistyöllä on tärkeä rooli siltana, kun hyviä kokemuksia jaetaan ja 

toimitaan inspiraation lähteenä innovaatiolle ja luovuudelle. Koska monet kirjastot 

ovat jo osoittaneet halunsa stimuloida kiertotaloutta, olisi erityisen myönteistä, jos 

Pohjoismaiden ministerineuvosto ottaisi aktiivisen roolin ja jakaisi hyviä kokemuksia 

myös muille kirjastoille ja johtaisi korkean tason keskustelua asianomaisten tahojen 

kanssa tarpeesta laajentaa Pohjolan kirjastojen tehtäviä. Mitä tämä uusi rooli merkit-

see kirjastonhoitajien koulutukselle? Monet kirjastot auttavat asiakkaitaan jo digirat-

kaisuillaan; tulisiko tämän koskea myös kiertotaloutta? Voitaisiinko kirjastojen jaka-

mispalvelut sisällyttää laajemmin koulutoimeen? Kuinka kirjastoista voisi tulla jaka-

mistalouden innovointipisteitä? 

 

Kirjastoilla on jo nyt perinteisesti vankkaa tietoa ja kokemusta luetteloinnista ja lo-

gistiikasta. Ne ovat kansanvaltaisia laitoksia monine kävijöineen. Kehittäkäämme 

tältä pohjalta pohjoismaisia kirjastoja kiertotalouteen siirtymisen solmukohdiksi.  

 

Valiokunnan näkemykset 

Yksimielinen valiokunta tukee keskiryhmän ehdotusta tulevaisuuden kiertotalouskir-

jastoista. Valiokunta pitää kirjastojen ydintehtävänä parantaa demokraattisen yh-

teiskunnan kehitystä edistämällä tiedonvälitystä ja vapaata mielipiteenmuodostusta 

sekä kirjallisuuden asemaa. Kirjallisuuden ja median lainaamisen lisäksi kirjastot ovat 

myös kohtauspaikkoja, jotka edistävät demokraattisen yhteiskunnan kehitystä esi-

merkiksi kirjallisuusiltojen, näyttelyiden ja konserttien kautta. Pohjoismaissa monet 

kirjastot harjoittavat myös muuta toimintaa, joka ei ensisijaisesti liity kirjallisuuden 

lainaamiseen, mutta joka voi johtaa siihen myöhemmin. Luovan tilan, makerspacen, 

perustaminen voi saada kirjaston tavoittamaan uusia kohderyhmiä, minkä avulla 

 
1 https://www.tekstilaksjonen.no/deichman  

2 https://hel.fi/uutiset/fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/kirjasto-jakamistalouden-suunnannayttaja  

3 https://www.mynewsdesk.com/se/malmo/pressreleases/malmoes-naesta-bibliotek-byggs-i-hyllie-i-spektakulaert-kvarter-med-

fokus-paa-haallbarhet-och-delningsekonomi-3132287  
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kirjastojen on puolestaan helpompi toteuttaa demokraattista toimeksiantoaan. Eri-

laiset tilat ja työkalut, jotka ovat olleet vain taloudellisesti hyvin toimeentulevien 

ulottuvilla, tulevat nyt kaikkien saataville.  Kiertotaloutta ja kestävää kehitystä kos-

keva tietämys voi siten kasvaa väestön keskuudessa.  

 

Unescon Yleisten kirjastojen julistuksessa4 todetaan, että ”yleinen kirjasto, joka on 

läheisin portti tiedon ääreen, luo perusedellytykset elinikäiselle oppimiselle, itsenäi-

selle päätöksenteolle ja yksilöiden ja sosiaalisten ryhmien kulttuurikehitykselle”. Luo-

minen liittyy läheisesti oppimiseen ja opettamiseen. Ehdotuksen että-lauseet mukai-

levat tätä ajatusta. Valiokunta katsoo, että Pohjoismaiden pienten ja suurten kirjas-

tojen kiertotalouden ja kestävän kehityksen edistämistyöstä saatuja kokemuksia on 

syytä levittää niille, jotka eivät vielä ole ottaneet tätä askelta. Näin saadaan todellista 

pohjoismaista hyötyä. Lisäksi ehdotus edistää visiota, jonka mukaan Pohjolasta tulee 

maailman kestävin ja integroitunein alue. Ehdotus edistää myös kestävän kehityksen 

tavoitteen 4 (hyvä koulutus) ja tavoitteen 12.8 (tietoisuus kaikkialla kestävästä kehi-

tyksestä ja luontoa suosivista elämäntavoista) toteutumista. 

 

Reykjavikissa 29. kesäkuuta 2022 

Aron Emilsson (SD) 

Camilla Gunell (ÅSD) 

Heidi Viljanen (sd.) 

Kathrine Kleveland (Sp) 

May Britt Lagesen (A) 

 

Mikko Kinnunen (kesk.) 

Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) 

Stén Knuth (V) 

Veronika Honkasalo (vas.) 

Ville Kaunisto (kok.) 

 

 

 
4 https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/public-libraries/publications/PL-manifesto/pl-manifesto-fi.pdf 
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