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Ensimmäiset Helsingin yliopiston kirjaston myöhästymismaksumuistutukset postitettiin pari viikkoa
sitten asiakkaille.

Kirjeitä on lähetetty useammassa erässä. Kymmentätuhatta Helsingin yliopiston kirjaston asiakasta
muistutettiin kertyneistä maksuista. Vuonna 2004 asetettu laki velan vanhenemisesta velvoittaa
esimerkiksi kirjastoja muistuttamaan asiakkaitaan kolmen vuoden sisään. Velan vanheneminen
katkeaa, kun siitä muistutetaan. Suurin osa muistutuksista lähetettiin sähköpostitse.

– Ensimmäisessä erässä lähti 7 500 sähköpostia ja 2 500 kirjettä. Noin 12 prosenttia tuli
bumerangina takasin, joten näille henkilöille lähetetään perinteiset paperikirjeet, Nicola Nykopp
valaisee.

Ei merkityksetöntä tuloa

Kirjastolla on vastuu hoitaa yliopiston omaisuutta hyvin ja sovittujen periaatteiden mukaisesti.
Myöskään myöhästymismaksuista saatu raha ei ole merkityksetöntä. Kyseessä on tuntuva summa,
jolla on voitu palkata Opiskelijakirjaston asiakaspalveluun viisi siviilipalvelumiestä sen lisäksi, että
tuloista katetaan muistutuskirjeistä ja muusta käsittelystä aiheutuvat kulut.

– Kirjoja jää palauttamatta todella vähän. Suurimmat hankaluudet kohdataan ulkomaille
muuttaneiden henkilöiden kanssa, Nykopp kertoo.

Myöhästymismaksuilla pyritään myös ohjaamaan asiakkaiden toimintaa; palauttamaan kirjat ajoissa
ja hoitamaan lainojaan. Erityisen tärkeätä tämä on kurssikirjoissa, joita on aina liian vähän
tarpeeseen verrattuna. Tieteenalakokoelmat taas sisältävät paljon uniikkeja kirjoja, joita ei voi
hankkia lisää tuosta vain.

Viikistä ja Keskustakampuksen kirjastoista on tullut paljon hyvää palautetta asiakkaiden
maksuvalmiudesta.  Vaikka kirje on kirjoitettu ystävälliseen, muistuttavaan sävyyn, asiakkaat ovat
soitelleet kirjastoihin ja pahoitelleet etteivät voi maksaa maksuja vasta kuin ensi viikolla.

Miten kierre katkaistaan?

Ensimmäinen kierros näyttää paljon, myös maksamattomien maksujen määrän.

– Olen ymmärtänyt, että tarvittaessa perintää harkitaan vielä tämän vuoden aikana, Eevaliisa Colb
miettii. Kirjasto ei kuitenkaan halua tehdä tällä voittoa, vaan taata asiakkailleen kurssikirjojen
saatavuuden riittävällä vauhdilla, hän jatkaa.

Miten sitten toimia vuosikausia sakkonsa maksamatta jättäneen asiakkaan suhteen? Muistutetaanko
häntä joka vuosi maksuista hamaan tulevaisuuteen saakka? Miten saadaan asiakas palauttamaan
kirja ajoissa?
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– Kun hyöty kirjasta on saatu, palautus ei enää riitäkään syyksi tulla kirjastoon. Kun
Opiskelijakirjasto sijaitsi vielä Leppäsuolla, sinne ei ollut ikään kuin asiaa, vaikka oli palautettava
kirja hallussa, Sirpa Haglund päivittelee.

Varsinkin opiskelijoiden suhteen lainauskielto on paljon tehokkaampi kuin myöhästymismaksu.
Opiskelija on riippuvainen kirjastosta niin kauan kuin yliopiston penkkiä kuluttaa.

Hankalimpia tapauksia ovat ne, joilla on satoja kirjoja lainassa. Se tarkoittaa samalla satoja euroja
maksuja, jos kirjoja ei palauta ajoissa.

– Pari vuotta sitten asiakas saattoi vielä haukkua palvelutiskillä kirjastotyöntekijän täysin, mutta
nykyisin onneksi osataan käyttäytyä asiallisesti, Sirpa Haglund hymyilee.
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