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Asiakaspalvelutyön luonteesta ja erityispiirteistä kohteena vanhus- ja 
kotipalveluasiakkaat

* Vanhustentalokäynnit (palvelutalot, vanhainkodit)

* Asiakaskunta on kirjaston henkilökunnalle tuttua 

* Vanhustentalokäyntiin valmistaudutaan huolellisesti

Asiakaspalvelu  sosiaalisessa  kirjastotyössä  poikkeaa  kirjastossa  tehtävästä  asiakaspalvelusta 
paljonkin.  Kirjastossa  palvelutiskin  asiakaskontakti  on  tyypillisesti  melko  persoonaton ja  nopea 
tapahtuma.  Vaikka  palvelu  on  henkilökohtaista,  tavallinen  lainaus-  tai  palautustapahtuma  on 
työnjaoltaan  selkeä:  asiakas  on  pitkälle  itseohjautuva,  hän  valitsee  lainattavan  aineistonsa  itse 
hyllystä ja voi lainata sen virkailijalta tai itsepalveluautomaatilla. Samoin hän voi palauttaa lainansa 
palautusautomaattiin, palautustiskille tai palautusluukkuun olematta lainkaan kontaktissa henkilö-
kunnan kanssa. Henkilökohtaista palvelua ei välttämättä tarvita sen jälkeen kun asiakas on saanut 
kirjastokorttinsa.

Kun  kirjasto  vie  palvelunsa  ulos  kirjastorakennuksesta  (hakeutuva  kirjastotyö),  työn  luonne 
muuttuu suuresti  asiakaspalvelijan kannalta.  Palvelutapahtuma alkaa jo kirjastossa.  Kirjastotyön-
tekijä valitsee tarvittavan kokoelman asiakasryhmän tai  yksittäisen asiakkaan tarpeiden mukaan. 
Valinnassa otetaan huomioon ainakin seuraavat asiat: 

- asiakkaiden terveydentila 
- jaksavatko he lukea 
- näkevätkö he 
- muistavatko he 
- jaksavatko he pidellä kirjoja käsissään tai onko heidän mahdollista lukea kirjaa pöydällä.

Asiakaskunta  tulee  toisella  tavalla  tutuksi  kuin  kirjastossa  omatoimisesti  käyvä  aktiiviväestö. 
Asiakaspalvelija  valitsee  luettavan,  katsottavan  tai  kuunneltavan  aineiston  myös  yksittäisille 
vanhusasiakkaille,  jotka  ovat  niin  hyväkuntoisia,  että  jaksavat  lukea  tavallisia  kirjoja,  katsella 
elokuvia tai kuunnella äänikirjoja. Asiakas voi esittää yksilöityjä toiveita aineistosta, jota haluaa 
lainata  sekä  tehdä  varauksia.  Toisaalta  hän  tyytyy  siihen,  mitä  kirjastosta  tuodaan.  Kirjasto-
työntekijä  oppii  tuntemaan asiakkaan lukumieltymykset  ja  valitsee aineiston itse,  mutta  pyrkien 
noudattamaan asiakkaan makua ja mieltymyksiä mahdollisimman hyvin. Useimmiten ei riitä, että 
tuodaan  tiettyjen  mielikirjailijoiden  teoksia.  On  otettava  huomioon  asiakkaan  näkö-  tai  muut 
fyysiset rajoitukset. 

Aineisto valitaan asiakkaiden silmin

Jokainen vanhustentalolle vietäväksi aiottu kirja on avattava ja arvioitava, onko teksti luettavaa eli 
onko  painojälki  riittävän  selkeää  niiden  asiakkaiden  luettavaksi,  joille  kirjoja  ollaan  viemässä. 
Ongelmia ovat pienellä fontilla painetut kirjat ja vaalea painojälki sekä varsinaisten isotekstisten 
kirjojen vähyys. 

Vanhustentaloissa käyvä kirjaston työntekijä joutuu siis  katsomaan jokaista valitsemaansa kirjaa 
aivan kuin toisen ihmisen silmien läpi.  Silmin,  jotka eivät ehkä näe kuin suurennuslasin avulla, 
silmin, jotka erottavat hyvin mustalla painetun tekstin, mutta eivät "haalean" väristä.

1



Asiakaspalvelijan  on  muistettava,  että  vaikka  lukija,  jolle  kirjaa  ollaan  viemässä,  on  terävä  ja 
aikaansa seuraava ihminen, hänen kätensä ovat heikot, eivätkä jaksa pidellä kirjaa. Kuitenkin hän 
haluaisi  lukea sängyllä.  Siispä kirjan olisi  oltava mieluinen, sopivalla fontilla painettu ja lisäksi 
kevyt.

Asiakas  voi  olla  huonomuistinen.  On tavallista,  että  muistetaan hyvin oma lapsuus ja  nuoruus, 
mutta  tämän päivän tapahtumat eivät  pysy mielessä.  Niinpä lukeminen on vaikeata,  sillä  ilman 
lähimuistia  ei  muista  lukemaansa.  Tällöin  lukuiloa  ja  muistamisen  kokemista  saadaan  ns. 
"katselukirjoista",  kirjoista,  joissa  on  paljon  kuvia.  Sopivia  kirjoja  voi  löytyä  henkilöhistorian, 
historian,  kansatieteen,  eläin-  ja  kasvitieteen sekä eri  taiteiden alueelta.  Selkokirjallisuus tarjoaa 
tasokasta luettavaa ja katseltavaa aineistoa.

Vanhustentalolle  vietävä  aineisto  on  valittava  huolella  myös  siksi,  että  kuljetus  on  fyysisesti 
vaativaa,  turhaa  painolastia  ei  kannata  raahata  edestakaisin.  Asiakaskunnan  tunteminen  on 
tarpeellista siksi, että vietäessä uusi kokoelma vanhustentalolle, suurin osa siitä myös jäisi sinne ja 
takaisin tuotaisiin suunnilleen saman verran palautuksia.

Hoitohenkilökunta yhteistyökumppanina

Laitosten hoitohenkilökunta on tärkeä yhteistyökumppani. He tuntevat yhteiset asiakkaamme hyvin. 
He  valitsevat  kirjaston  tarjonnasta  sopivaa  luettavaa,  katsottavaa,  kuunneltavaa,  musiikkia.  He 
tarvitsevat  aineistoa  voidakseen  järjestää  asiakkaidensa  iloksi  ja  hyödyksi  soveliasta  virike-
toimintaa. Heidän esittämänsä toivomukset ovat tervetullut apu lainattavaa kokoelmaa keräävälle 
kirjastotyöntekijälle.

Fyysisyys - työturvallisuus

* Oikea tapa nostaa kirjakoreja, ohjetta on noudatettava: 
- selkä suorana
- polvia koukistaen
- nosto reisilihaksilla
- täydet korit nostetaan huolella yhdessä - samanaikaisesti.

Kirjastotyöntekijän velvollisuus on toimia siten, ettei esimerkiksi selkävammoja syntyisi huolimat-
tomien nostamisasentojen seurauksena. Hosuminen voi kostautua vammautumisena. 

* Kädet ovat lujilla kuten kirjastotyössä yleensäkin.

Vanhustentalolla kärryjen kanssa liikutaan siten, ettei aiheuteta vaaraa asukkaille.

Muistilista aineiston etsijän avuksi:

- kirjat - kaunokirjallisuus - runous - taide - tiede
- kuvateokset
- isotekstiset kirjat 
- selkokirjat
- dvd-elokuvat
- musiikki cd-levyt
- äänikirjat

Vanhusten luo mentäessä mukaan iloinen ja avoin mieli
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Käyttäydymme kunnioittavasti ja kohteliaasti: tervehdimme heitä, teitittelemme. Muistamme, että 
he ovat rakentaneet tämän maan meille. Heillä on hallussaan elämänkokemus ja viisaus, josta me 
emme vielä mitään tiedä.
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