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                             "MIKSEI KIRJASTO TEE MITÄÄN?" 
 
                                  OPISKELIJAKIRJASTO TURVAUTUU PERINTÄÄN ASIAKKAIDEN TOIVOMUKSESTA 
 
 
 
 
 

Lea Toivola 
 

- Olemme saaneet asiakkailtamme runsaasti kysymyksiä siitä, eikö kirjasto voi 
tehdä mitään lainoille, jotka ovat kuukausia myöhässä eräpäivästä. Perinnän 
aloittaminen on kirjaston vastaus tähän asiakkaidemme toiveeseen, kertoo 
Opiskelijakirjaston lainauksen vastuuhenkilö Sirpa Haglund. 

 
Toukokuusta alkaen aineisto, jota ei ole palautettu kuuden viikon kuluessa 
eräpäivästä, siirtyy yliopiston käyttämän perintätoimiston hoidettavaksi. 

 
Sirpa Haglund toteaa, että päiväkohtaisten myöhästymismaksujen käyttöönotto 
viime elokuussa on tehostanut ilahduttavasti kirjojen kiertoa. - Tiskillä on jopa 
nähty maailman kahdeksas ihme: oikeustieteen opiskelijat ovat kiittäneet, että 
nyt tenttikirjat saa varaamalla, toisin kuin ennen. 

 
Kaikkiin asiakkaisiin eivät kuitenkaan ole tehonneet sen paremmin 
myöhästymismaksut, kirjaston lähettämät kolme karhukirjettä kuin 
lainakieltokaan, johon asiakas joutuu kaikissa HELKA-kirjastoissa kahden 
viikon kuluttua eräpäivästä. Varattujen kirjojen kohdalla edes puhelinkarhunta 
ei ole aina tuottanut tulosta. 

 
 

TÄRKEINTÄ ON SAADA KIRJAT ASIAKKAIDEN KÄYTTÖÖN 
 

- Kaikkein mieluiten haluaisimme saada lainatun aineiston takaisin. Jos lainattu 
teos on kadonnut tai turmeltunut, useimmiten asiakkaan kanssa sovitaan, että 
hän ostaa saman tai vastaavan kirjan menetetyn tilalle. Vasta viimeisenä 
vaihtoehtona on rahakorvaus. 

 
- Olemme edelleen valmiita sovittelemaan ja joustamaan, Sirpa Haglund 
korostaa. - Asiakkaan kannattaa heti ottaa yhteyttä kirjastoon. Tällöin asia ei 
mene perintätoimistolle, joka tietysti veloittaa omat kulunsa. 

 

 
 

SÄÄNNÖLLISESSÄ UUSIMISESSA ON JÄRKEÄ 
 

- Odotamme, että uusi systeemi vakiinnuttuaan toimii ennen kaikkea 
psykologisena keinona: kun kirjat eivät enää ole kuukausia ja vuosiakin 
myöhässä, kirjasto menettää niitä lopullisesti vähemmän. Sinänsä meillä ei ole 
mitään sitä vastaan, että asiakas pitää lainoja kauankin, kunhan hän vain uusii 
ne säännöllisesti. Uusiminenhan on nyt mahdollista tehdä myös kirjaston 
aukioloajan ulkopuolella netissä ja automaattisella uusintapuhelimella 
(Santra). 
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- Usein asiakas kysyy, miksi hänen pitää uusia lainat, "eihän kukaan ole niistä 
kiinnostunut". Tämä on sikäli hämmästyttävä kysymys, että onhan hän itsekin 
niistä kiinnostunut. Se, ettei varausta ole, ei sinänsä vielä kerro, ettei kirja 
kiinnosta muita, sillä monesti asiakas luopuu varaamasta kirjaa, joka on 
toivottoman paljon myöhässä. 

 
Opiskelijakirjasto on pyrkinyt selviin ja yksinkertaisiin sääntöihin, jotta 
asiakkaalla olisi mahdollisimman vähän muistettavaa. - Emme ole halunneet 
esimerkiksi rajoittaa uusintakertoja. Uusinta on mahdollista milloin tahansa, 
kunhan kirjaan ei ole varauksia, asiakas ei ole lainakiellossa eikä kyse ole 
lyhytlainasta, Sirpa Haglund päättää. 

 
Lisää tietoa karhunnasta, karhukirjeiden lähettämisestä ja 
myöhästymismaksuista löytyy osoitteesta 
http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/ (ks. kirjastopalvelut - 
kotilainaus - palauttaminen) 
Kotilainaus-sivulta tietoja myös eri uusimistavoista. 
Lisätietoja antaa myös Sirpa Haglund, puh. 191 23946, 
sirpa.haglund@helsinki.fi 

 
 

Kirjoittaja on kirjastonhoitaja Opiskelijakirjastossa. 
lea.toivola@helsinki.fi | http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/ 

 
 
 
 

 


