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Johdanto

Olen valinnut luentopäiväkirjan lähestymistavaksi vammaisen asiakkaan
tieteellisessä kirjastossa saamat palvelut. Olen Helsingin yliopiston tasa-
arvotoimikunnan jäsen, ja meillä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan
aloitteesta valmisteilla selvitys esteettömästä yliopistosta. Siksi halusin miettiä tätä
asiaa vammaisten asiakkaiden saamien kirjastopalveluiden ja niiden kehittämisen
kannalta.
Vammainen asiakas tieteellisessä kirjastossa

Kun ajattelemme vammaista kirjastonkäyttäjää, ajattelemme varmaan ensiksi
niitä fyysisiä esteitä, joihin hän törmää. Portaat, hissien puute, korkeat hyllyt ja
liian ylhäällä sijaitsevat päätteet tulevat mieleen liikuntavammaisen kohdalla.
Näkövammaiselle esteinä ovat mm. liikkumista vaikeuttavat lasiseinät ja
luetteloiden/aineiston selailun esteet.

Robert S. Taylorin artikkelissa esitettyjä perusajatuksia mukaillen olennaiset
esteet voivat olla muuallakin kuin kirjaston ja kirjastoluettelon fyysisessä
esteettömyydessä. Entäpä jos ydinkysymys onkin siinä, miten vammainen
kirjaston käyttäjä voi kommunikoida kirjaston ja kirjastohenkilökunnan kanssa?
Osaako kirjaston henkilökunta asettua vammaisen asiakkaan asemaan ja palvella
häntä niin että hänen tiedontarpeensa tulee tyydytetyksi siinä kuin muidenkin
asiakkaiden?
Palvelutilanteessa on varmasti mukana monenlaisia tekijöitä. Esimerkiksi
kuulovammainen asiakas saattaa aktiivisesti vältellä puhekontaktia kirjaston
henkilökuntaan kommunikaatiovaikeuksien pelossa, ja yrittää selvitä
itsepalvelukeinoin niin pitkälle kuin mahdollista. Eriasteisesti kuulovammaisia
arvioidaan olevan yhtä paljon kuin ruotsinkielisiä on Suomessa, joten
arvailtavaksi jää kuinka moni asiakas jättää tulematta asiakaspalvelutiskille
kommunikaatiovaikeuksien vuoksi. Sama koskee tietysti niitä muita eri tavoin
vammaisia asiakkaita joiden vamma ei ole näkyvä.
Entäpä siten palvelutiskille tulevat näkyvämmin vammaiset asiakkaat?
Henkilökunnalla saattaa olla ennakkokäsityksiä, jotka vaikuttavat
asiakaspalvelutilanteen kulkuun. Asiakasta haastateltaessa huomio saattaa
kiinnittyä toisarvoisiin seikkoihin, esimerkiksi epäselvään puheeseen,
pakkoliikkeisiin tai asiakaspalvelutilanteen mahdolliseen hitauteen. Haastattelija
saattaa herkemmin tarjota asiakkaalle niitä vaihtoehtoja, joita hän olettaa tämän
ensivaikutelmansa nojalla etsivän, ja syventävä kyseleminen jää liian suppeaksi.
Jos haastattelija tekee hätäisiä oletuksia vammaisen asiakkaan älyllisistä
valmiuksista, oikeat kysymykset saattavat jäädä kokonaan kysymättä.
Taylor korostaakin, että asiakkaalta täytyy saada palautetta, jotta voitaisiin
varmistua siitä että ollaan oikeilla jäljillä. Tässä kohdin tilannetta mutkistaa se,
että vammaisella asiakkaalla saattaa olla keskimääräistä korkeampi kynnys
tiedontarpeittensa ilmaisemiseen. Etenkin tieteellisen kirjaston käyttäjällä tämä
saattaa ilmetä siten, että vammainen kir jastonkäyttäjä yrittää olla



mahdollisimman pätevä pärjätäkseen. Hän ei ehkä kehtaa paljastaa aukkoja
tiedoissaan, koska kokee kysellessään vaikuttavansa tietämättömältä, eikä tahdo
muiden näkevän häntä jotenkin vajavaisena. Tämä ei voi olla vaikuttamatta
asiakaspalvelutilanteeseen. Vammainen asiakas saattaa olla etsimässä aivan
samoja tietoja kuin kuka tahansa muu kirjaston käyttäjä, mutta on saattanut ottaa
itse mahdollisimman tarkoin selvää vaihtoehdoista etukäteen, ja kysyy lähinnä
teknisiltä yksityiskohdilta vaikuttavia seikkoja. Kyseenalaistava ja laajentava
haastatteluvuorovaikutus saattaa näin ollen jäädä syntymättä.

Taylor toteaa että kirjastoammattilaisten tulee kehittyä välittäjiksi ja oppaiksi
joilla on asiaankuuluvat taidot kaikenlaisten asiakasryhmien palvelemiseen.
Niinpä kirjastoammatilliseen koulutukseen tulisi ilman muuta ottaa mukaan
vammaisten asiakkaiden palvelunäkökulmia. Tämän kurssin esimerkeissä ei ollut
mukana ainoatakaan vammaisia asiakkaita koskevaa esimerkkiä, vaikka kyseessä
on kohtalaisen suuri joukko kirjaston nykyisiä ja potentiaalisia käyttäjiä. Mietin
tätä puheviestinnän harjoituksissa, kun luennoitsija jakoi kohderyhmiä, joille
meidän kurssilaisten oli määrä suunnata improvisoituja kolmen minuutin
puhetietoiskuja. Yksin oman ryhmäni kohderyhmistä olivat eläkeläiset. Monella
ikäihmisellä on jo selvää kuulon alenemaa, mutta heille ryhmäkuuntelutilanteessa
(jossa kuuleminen on haasteellisempaa kuin kahden kesken) suunnattu puhe oli
nopeaa ja melko hiljaisella äänellä puhuttua.
Taylorin artikkelissa maalaillaan varhaisia kunnianhimoisia visioita siitä miten
järjestelmät jotka tarjoavat esteetöntä ja fyysisesti helppoa pääsyä käsiksi tietoon
ovat erityisen tehokkaita. Voidaan ajatella, että esimerkiksi verkon kautta
saatavilla olevat aineistot ja kontaktit edustavat juuri tällaista tehokkuutta
vammaiselle käyttäjälle. Kuulovammainen käyttäjä kykenee kysymään
verkkokirjastonhoitajalta siinä missä muutkin kysyjät, minkä lisäksi verkossa on
erittäin paljon tietoa tarjolla kirjoitetussa muodossa. Liikuntavammainen asiakas
voi kotoaan käsin selata aineistoja ja luetteloita, jotka ovat aivan eri tavoin käden
ulottuvilla kuin vammaiskuljetusten, portaiden ja korkeiden hyllyjen
muodostaman esteradan päässä häämöttävät kir jat. Näkövammainen voi
puolestaan käyttää yhä kätevämmiksi kehittyviä teknisiä apuvälineitä saadakseen
aineistot käsiinsä digitaalisessa muodossa.
Fyysisten esteiden väheneminen ei poista vammaisten asiakkaiden kohtaamia
haasteita kirjaston asiakkaina. Painettua, hankalasti luettavaa tai vaikeasti käsiin
saatavaa tietoa on erittäin paljon, ja sitä tulee jatkossakin olemaan. Jos todella
haluamme olla hyviä asiakaspalvelijoita, emme saa olettaa että joillekin
asiakasryhmille pitää riittää vain ja ainoastaan se aineisto johon he pääsevät
käsiksi.
Olettakaamme sen sijaan että olemme avoimin mielin valmiina palvelemaan, kun
vammainen asiakas tulee palvelutiskille. Kokeillaanpa miten Brenda Derwinin ja
Patricia Dewdneyn artikkelissa esitetty neutraali haastattelu on sovellettavissa
tähän palvelutilanteeseen.

Asiakkaallamme on liikuntavamma ja hän kysyy fysiikan historian kirjoja. Koska
nämä on kirjastossamme sijoitettu kaikkein ylimmälle hyllylle, saatamme ajatella
kir jasto-organisatorisesti, ja esittää asiakkaalle suljetun kysymyksen: "Pääsetkö
selailemaan ylähyllyn kirjoja?"



Suljettu kysymyksemme vaikuttaa sikäli mielekkäältä, että se antaisi meille tietoa
siitä, tietääkö asiakas mitä meillä on tarjolla ja onko hän jo tutustunut kyseisiin
kirjoihin. Asiakkaasta saattaa kuitenkin tuntua siltä että sen lisäksi että kirjat on
sijoitettu hänen ulottumattomiinsa, kysymme itsestään selvää asiaa ja
alleviivaamme hänen vammaansa mitenkään vastaamatta hänen
tiedontarpeeseensa.
Avoimena kysymyksenä olisimme kysyneet vaikkapa: "Etsitkö yleisesityksiä tai
tiettyä aihetta tai aikakautta käsitteleviä kirjoja?" Voin kuvitella, että tämä
kysymys olisi synnyttänyt kokonaisen ketjun lisäkysymyksiä ja sivupolkuja. Se,
ettei asiakas ole päässyt vapaasti itse selailemaan teoksia hyllyssä tuo varmaan
kysymysten polveiluun oman lisänsä, ja keskusteluketjusta saattaa tulla pidempi
kuin yleensä.

Mikä sitten olisi ollut neutraali kyselytapa? Olisiko sitä voinut käyttää tilannetta
helpottamaan? "Kirjat ovat ylähyllyllä ja niihin on hiukan hankala päästä käsiksi.
Ehkä voisit ihan aluksi kertoa, mihin tarkoitukseen etsit näitä kirjoja, ja katsotaan
sitten tarkemmin." Jos kysymyksen muotoilee näin, asiakas saa sen vaikutelman
että
ylähyllylle sijoitetut kirjat ovat ehkä myös kirjastoammattilaisen mielestä
hankalan ylhäällä, mutta että hän on silti valmis osallistumaan oikeiden teosten
etsimiseen yhdessä asiakkaan kanssa.

Eeva-Liisa Lehtosen ajatuksia herättävän luennon pohjalta ryhdyin miettimään,
miten kirjasto voisi kehitellä vammaiselle asiakkaalle soveltuvia palveluita. Nythän
vammainen asiakas joutuu itse tekemään paljon turhauttavaa selvitystyötä, jonka
kirjasto voisi tarjota hänelle. Tulisi olla aivan itsestään selvää että kir jaston
esitemateriaalissa ja www-sivuilla kerrotaan, pääseekö kirjastoon pyörätuolilla.
Pelkkä esteettömyysseikkojen listaaminen ei kuitenkaan poista ainoatakaan
estettä, vaan kirjasto voi aktiivisesti suunnitella vammaiselle asiakkaalle soveltuvia
palveluita. Bryna Coonin (2001)  kuvailee artikkelissaan "Enabling Scientists:
Serving Sci-Tech Library Users with Disabilities" millaisin teknisin ratkaisuin
voidaan tarjota erityisaineistoja erityisryhmille - esimerkiksi matemaattisia
tekstejä näkövammaiselle asiakkaalle.

Coonin toteaa, että usein vammaiselle käyttäjälle suunnatut apuvälineet on
keskitetty yhteen ainoaan isoimpaan kirjastoon, tai sitten niitä ei löydy kirjaston
tiloista vaan erityisesti vammaisille käyttäjille suunnatuista muista tiloista. Näin
vammaisella
käyttäjällä ei ehkä ole mitään kontaktia erikoiskirjaston asiantuntevaan
henkilökuntaan. Voisikin ajatella, että Helsingin yliopistossa isot kampuskirjastot
miettisivät, miten vammainenkin opiskelija tai tutkija pääsee kosketuksiin oman
alansa tietopalvelualan asiantuntijan kanssa siinä kuin kanssaopiskelijat ja
kollegat.

Mitä tämä sitten tarkoittaisi käytännössä? Vaikkapa sitä, että kirjasto kertoisi että
sillä on käytössä pyörätuolilla liikkuvalle soveltuvia matalia palvelupäätteitä, tai
sitä että kirjaston www-sivuilla olisi aina puhelinnumeron lisäksi myös
sähköpostiosoite
tms. yhteydenottomahdollisuus kuulovammaisia asiakkaita varten.
Näkövammaisille asiakkaille suunnatut palvelut edellyttävät yliopistokirjastolta



ehkä eniten teknistä osaamista, joten ne tulisi suunnitella yhdessä muiden oman
yliopiston isojen kirjastoyksiköiden kanssa. Ensisijaisen tärkeää olisi, ettei asiakas
joudu jatkuvasti kohtaamaan "ota palveluista alusta pitäen itse selvää, ja aloita
miettimällä keneltä kysyt"  -lähtötilannetta.

Eräs kynnyskysymys kir jaston käytössä on se, tietääkö asiakas - oli hän kuka
tahansa - että tieteellisessä kirjastossa on tarjolla monipuolista ja syvällistä
asiantuntemusta, joka saattaa huomattavasti edistää hänen omaa
tiedonhankintaansa, mikäli hän
tulee tietoiseksi tästä palveluresurssista ja pääsee sitä käyttämään. On hyvin
mahdollista ettei vammainen asiakas tule tieteelliseen kirjastoon, koska sinne
meneminen olisi taas yksi lisähankaluus monien muiden haasteellisten tilanteiden
virrassa. Kirjaston pitäisi siis aktiivisesti mainostaa palvelujaan erilaisille
asiakasryhmille. Miten olisi vaikka lehtiartikkeli Yliopisto- tai Yliopistolainen-
lehteen vammaisesta kirjaston  käyttäjästä - mutta ei siitä näkökulmasta ettei hän
taaskaan päässyt Kansalliskirjastoon pyörätuolilla, vaan menestystarina siitä
miten kirjasto palveli häntä jonkin oman alan
tiedontarpeen tyydyttämisessä!

Mutta miten Helsingin yliopiston kirjastolaitosta voisi motivoida tällaisten
palvelujen kehittämiseen? Yhtenä liikkeelle panevana voimana on ilman muuta se,
että Helsingin yliopisto oli ensimmäinen  suomalainen korkeakoulu, joka laati
erityisen syrjinnän
vastaisen suunnitelman (2001). Vuonna 2004 voimaan tullut yhdenvertaisuuslaki,
joka kieltää varsin kattavasti syrjinnän, yhteiskunnan toiminnan eri aloilla, tulee
näkymään vahvasti syrjinnän vastaisen suunnitelman uudistetussa versiossa.
Suunnitelma koskee luonnollisesti myös yliopiston kirjastoja ja niiden tulee pyrkiä
ponnistelemaan sen hyväksi että kaikki,  myös vammaiset asiakkaat, voisivat
tasaveroisesti käyttää
tieteellisiä kirjastoja.

Entä onko kirjaston henkilökunnalla riittävästi tietoja ja valmiuksia vammaisen
asiakkaan palvelemiseen? Ainakin sillä on valmiuksia palvella asiakasta oman
erityisalansa tiedontarpeiden tyydyttämisessä – nämä valmiudet vain tulisi saada
asiakkaiden ulottuville. Yliopiston tasa-arvotoimikunta suunnittelee yliopisto-
opetuksen tueksi opasta vammaisten opiskelijoiden kohtaamisesta. Ehkä
kirjastopalvelut voitaisiin sisällyttää tähän oppaaseen, niin että se voisi hyödyttää
myös kirjastoissa työskenteleviä.

Eva Costiander-Huldénin luennolla kyseltiin esimerkkejä käytännön
asiakaspalvelutilanteista. Kerroin oman kirjastoni joistakin käyttäjistä, joilla on
selviä mielenterveysongelmia. Voinko pohtia sellaista kysymystä pitääkö minun
palvella
tällaista - ehkä hyvinkin oudosti käyttäytyvää - asiakasta silloin, kun hän haluaa
vaikkapa lainata kirjastosta varsin kalliin kosmologian teoksen, ilmeisesti
luonnostellakseen omaa maailmankaikkeuden malliaan? Voin toki epäröidä hiljaa
itsekseni, mutta minulla ei ole sen enempää syytä kuin oikeuttakaan asettaa
tällaista asiakasta eriarvoiseen asemaan muiden asiakkaiden kanssa.



Kannattaa aina muistaa, etteivät vammaisille asiakkaille suunnatut palvelut ole
käytännössä ole muilta asiakkailta pois. Helppokäyttöisempi kirjasto, jossa esteet
päästä tiedon luo ovat mahdollisimman vähissä, on aina viime kädessä kaikkien
asiakkaiden etu.
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