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Kirjastojen ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyöryhmän kokous 

Aika maanantai 18.1.2021 klo 9.00–11.00 

Paikka Etäyhteys: Microsoft Teams -kokous 

Läsnä (poistui 10.16) Ahola, Marita Vaasan kaupunginkirjasto 
 (poistui 10.16) Almgren, Päivi Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
 puh.joht., siht. Autio, Asko Turun kaupunginkirjasto 
  Hernelahti, Sanna Turun kaupunginkirjasto 
 (liittyi klo 9.33) Hollmén, Malin Porvoon kaupunginkirjasto 
 (liittyi klo 9.47) Kipinoinen, Kristian Rikosseuraamuslaitos (LSRA) 
  Lundahl, Maaret Rikosseuraamuslaitos (ESRA) 
  Mielonen, Hanna Joensuun seutukirjasto 
  Muhonen, Heli Kuopion kaupunginkirjasto 
  Nyström, Jan Porvoon kaupunginkirjasto 
  Oosi, Johanna Kuopion kaupunginkirjasto 
  Palmi-Felin, Salla Lahden kaupunginkirjasto 
 esittelijä (§ 3) Pilppula, Rebekka Turun kaupunginkirjasto 
  Pitkänen, Hanna Lahden kaupunginkirjasto 
  Pirnes-Toivanen, Suvi Joensuun seutukirjasto 
  Salmenkangas, Niina Tampereen kaupunginkirjasto 
  Savinainen, Päivi Kuopion kaupunginkirjasto 
  Sirviö, Riikka Oulun kaupunginkirjasto 
 esittelijä (§ 3) Sunimento, Kati Rikosseuraamuslaitos (KEHA) 
  Vaara, Mervi Oulun kaupunginkirjasto 
    
Poissa  Ahoniemi, Katja Tampereen kaupunginkirjasto 
  Kaskinen, Miika Rikosseuraamuslaitos (IPRA) 
  Malka-Kannisto, Irmeli Turun kaupunginkirjasto 
  Piikkilä, Terhi Vaasan kaupunginkirjasto 
  Pääkkölä, Jouni Oulun kaupunginkirjasto 
  Rikkilä, Jarkko Tampereen kaupunginkirjasto 

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan kokouksen läsnäolijat. 

Päätös: Avattiin kokous ja todettiin osallistujat. 

2 Esityslista 

Esitys: Hyväksytään esityslista. 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin. 

3 Linjaukset ja periaatteet vankilassa tapahtuvalle kirjastotoiminnalle 

Esittelijät: Rebekka Pilppula ja Kati Sunimento 



Kirjastojen ja Rikosseuraamuslaitoksen  
yhteistyöryhmä (KIRI-ryhmä) 

Pöytäkirja 1/2021 2 (5) 
  

   
 9.2.2021  
 

 

Vankilakirjastotyön toimintamalli -työryhmän laatima toimintamalli on toimitettu OKM:n ja 
OM:n edustajille 3.12.2020, ja sitä on käsitelty ministeriöiden tapaamisessa. Toimintamalli 
on tarkoitus jalkauttaa valtakunnallisesti tämän vuoden aikana. 

Esitys: Keskustellaan toimintamallin käsittelystä ministeriöissä sekä toimintamallin 
jalkauttamisesta. 

Keskustelu: Kati Sunimento kertoi toimintamallin käsittelystä:  
Linjauspaperi oli Rikosseuraamuslaitoksen johtoryhmän käsittelyssä mar-
raskuussa, jossa siihen ei tullut korjausehdotuksia. Toimintamallin jalkautta-
minen on nostettu Risen tämän vuoden tulostavoitteeksi, ja onkin tärkeää, 
että malli viedään seuraavaksi käsittelyyn aluekeskusten johtoryhmissä ja 
laajennetuissa johtoryhmissä. 

Kati toimi linjausten ja rahoitusesityksen esittelijänä viime torstaina OKM:n 
ja OM:n tapaamisessa. Linjauspaperiin kirjatut roolit, toiminnan jäsentämi-
nen sekä pysyvän rahoituksen tarve vankien yhdenvertaisen aseman tur-
vaamiseksi saivat kannatusta kaikilta osallistujilta. Ministeriöiden edustajat 
olivat myös yksimielisiä siitä, että rahoitusta ei ole tarkoituksenmukaista ir-
rottaa ministeriöiden olemassa olevasta budjetista, vaan se tulee järjestää 
yhdessä Valtiovarainministeriön kanssa. Kati ja Rebekka jatkavat erilaisten 
rahoitusvaihtoehtojen luonnostelua. Rahoituksen valmisteluun palataan 
myöhemmin keväällä ministeriötapaamisessa. OM:n ja Risen näkemyksen 
mukaan rahoitus tulisi ohjata kirjastoille OKM:n kautta. 

Päivi Savinainen: Kirjastoilla ei ole tietoa vankiloiden rahoitusmallista ja kun-
tarahoituksesta, joten vankilakirjastotoiminnan rahoitusmallia on vaikea 
kommentoida, mutta voisivatko kirjastopalveluiden kustannukset sisältyä 
vankilan muihin kustannuksiin? 

Rebekka Pilppula: Tämäntyyppisistä malleista ei ole juuri kenelläkään koke-
musta, mutta AKE-kirjastojen johtajien mielipide on ollut selkeästi se, että 
rahoitus tulisi ohjata suoraan vankiloille. Pyrimmekin Katin kanssa objektiivi-
sesti tarkastelemaan eri rahoitusvaihtoehtoja. 

Kati Sunimento: Muita vangeille valtionrahoituksella järjestettäviä palveluita 
ovat STM:n kautta kanavoitu vankien terveydenhuolto, jota THL ohjaa, sekä 
vankien koulutus, jota tuetaan pääsääntöisesti OKM:n valtionosuuksilla, 
pois lukien työnjohtajien ja -ohjaajien työpanos, joka tulee Risen kautta. 
Kunnilta vankiloille tuotettavia palveluita ovat esimerkiksi yhteistyö kuntien 
sosiaalitoimen kanssa, kun vapaus lähenee. 

Päivi Savinainen: Olisi helpompaa, jos vankila ostaa kirjastopalveluita suo-
raan siltä kunnalta tai kirjastolta, jossa vankila sijaitsee. Tällöin rahoitusta ei 
kierrätettäisi toisten kirjastojen kautta. Olisiko mahdollista, että rahoituksella 
palkattaisiin kirjastoammatillinen työntekijä, joka toimisi yhteistyössä yleisen 
kirjaston kanssa ja voisi työskennellä useammassakin vankilassa. Se tukisi 
kirjastolaissa mainittua yhteistyötä. 

Rebekka Pilppula: Toimintamallissa asiantuntijakirjaston määritelmä jätettiin 
avoimeksi siten, että rahoitusta voitaisiin halutessaan ohjata AKE-kirjaston 
sijaan myös niille kirjastoille, jotka tosiasiallisesti vankilakirjastotyötä teke-
vät. Vankilakirjastotyö ei useinkaan ole kokopäiväistä ja matkojen suhteen 
useamman vankilan hoitaminen ei aina ole järkevää. 
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Kati Sunimento: Kirjastoammatillisen työvoiman palkkaamisesta vankiloihin 
keskusteliin myös ministeriötapaamisessa. Jokaisessa vankilassa pitäisi olla 
vähintään yksi kirjastoyhteyshenkilö, jolle johto resursoi työaikaa esimerkiksi 
yhteistyöhön kunnan yleisen kirjaston kanssa. Tällä pyritään siihen, että 
vankien kirjastopalvelu olisi yhdenvertaista. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole 
näköpiirissä, että vankiloihin palkattaisiin kirjastoalan ammattilaisia.  

Marita Ahola: Yhdenvertaisuus on tärkeintä kaikille. Sen lisäksi yleisille kir-
jastoille on tärkeintä, että rahoitusmalli on mahdollisimman yksinkertainen 
eikä työllistä liikaa, jotta raha saadaan kohdistettua hallintokulujen sijaan 
itse toimintaan. Vaasassa on käytössä ostopalvelumalli kummankin vankilan 
kanssa ostopalvelumalli, joissa ne ostavat Vaasan kaupunginkirjastosta kir-
jastopalveluita. 

Kati Sunimento: Kun rahoitusluonnosta valmistellaan lähiviikkojen aikana, 
tulisi yhdessä pohtia myös sitä, miten toimintamallin tiedottamisessa tulisi 
edetä. Linjausdokumentti on julkinen asiakirja, joten sitä voi jakaa tarvitta-
essa. Risen viestinnän ensisijaiset tiedottamiskanavat ovat verkkosivusto 
www.rikosseuraamus.fi ja eri somekanat. 

Päivi Savinainen: Onko tiedottamista kuntiin ja muille tahoille ajateltu toteut-
taa kirjastoja laajemmin, esimerkiksi yleiskirjetyyppisesti? Hyvä hallintotapa 
edellyttää aikaista tiedottamista, joten onko jo tässä vaiheessa tarpeen in-
formoida myös Kuntaliittoa asiasta. 

Rebekka Pilppula: Voin informoida Kuntaliittoa asiassa. Toivoisin vielä 
enemmän valmiutta mallin jalkauttamiseen ennen laajamittaisempaa tiedot-
tamista. Koska linjaus on ministeriöiden valmistelussa, myös heidän tulisi 
olla myös vaikuttamassa tiedottamisen suunnitteluun ja toteutukseen. 

Kati Sunimento: Toivottavasti alkusyksystä tiedetään jo rahoitusmalli sekä 
jalkautustyötä kirjastojen puolella aletaan toteuttamaan. Ehkä webinaarien 
valmistelu syyskaudelle olisi tarpeen ja aluekeskukset voisivat pitää lyhyen 
verkkokokouksen aiheesta. Kati on käytettävissä kertomaan aiheesta alu-
een johtoryhmissä. 

Päätös:  Merkittiin keskustelu tiedoksi. Rebekka ja Kati jatkavat linjauksen rahoitus-
mallivaihtoehtojen tarkentamista sekä valmistelevat toimintamallista tiedot-
tamista nyt käydyn keskustelun pohjalta. Asko lähettää tiedot yhteistyön ja 
toimintamallin jalkautustyön etenemisestä myös Tuusulan, Vantaan ja Hel-
singin kirjastoille. 

4 Kehittäjäverkoston toiminta 2021 

Vankilakirjastotyön kehittäjäverkosto on kokoontunut viime kevään jälkeen etäyhteydellä. 
Keskustellaan verkoston toiminnasta ja roolista toimintamallin jalkauttamisessa. 

Esitys: Käydään läpi kehittämisverkoston suunnitelmat tämän vuoden toiminnalle. 

Päätös: Kehittämisverkoston seuraava kokous on 18.2.2021. Verkosto on tärkeä 
mallin jalkauttamisen kannalta, joten lisätään toimintamallin käsittely ko-
kouksen asialistalle. Rise osallistuu verkoston kokouksiin mahdollisuuksien 
mukaan. 

http://www.rikosseuraamus.fi/
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5 Vankilakirjastotyön kehittäjäverkoston kulumiset 

Esittelijät: Rikosseuraamuslaitos ja AKE-kirjastojen edustajat 

Kirjastot ja Rikosseuraamuslaitos esittelevät ajankohtaiset poiminnat talven ja tulevan ke-
vään toiminnastaan rikosseuraamusalueittain:  

Etelä-Suomen rikosseuraamusalue 

Maaret Lundahl: Risen laajennettu johtoryhmä olisi oikea foorumi mallin jal-
kauttamiselle. Aktiivisesti kirjastoasiat ovat olleet pohdinnassa Keravan van-
kilan osalta, jossa vankilan paikkaluku on noussut merkittävästi aiemmasta 
vankilarakennuksesta. Vankilan oma kirjasto ei ole riittävä turvaamaan kir-
jastotoimintaa, vaan mukaan pitää ottaa kunnan kirjaston julkiset palvelut. 
Vankien kirjastoasioinnin järjestämisen esteitä on selvitetty ja mietitty por-
taittaista asiointia Keravan kaupunginkirjastoon sekä mahdollisuutta kirjasto-
autoasioinnin järjestämiseen. Keravalla ei kuitenkaan ole kirjastoautoa. 

Hanna Pitkänen: Lahti on ostanut palveluita Hämeenlinnan kaupunginkirjas-
tolta uuden vankilan suunnitteluprojektiin liittyen. Hanna ja Riihimäen kirjas-
ton edustaja ovat käyneet tutustumassa Riihimäen vankilan toimintaan ja 
keskustelleet poistokirjojen lahjoittamisesta. 

Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue 

Heli Muhonen: Loppuvuonna vankiloissa luettiin satuja ja Antti Heikkinen 
kävi kertomassa elämänkerran kirjoittamisesta. IPRA-alueen vankiloiden 
henkilökunnalle on suunnitteilla kirjastoaiheista koulutusta. Tarkoituksena 
on saattaa Kuopion vankilan aineisto aineistorekisteriin ja ottaa lainausoh-
jelma käyttöön. Kuopion, Mikkelin ja Sukevan vankiloissa alkaa olla hyvä 
tilanne, sillä alueen vankiloihin on saatu luotua yhteismitallisuutta AKE-kir-
jastojen ja Risen yhteistyöllä. 

Mervi Vaara: Oulussa pyörii Hetki tarinalle iltasatutoiminta, mutta sille ei ole 
saatu uutta kurssia. Lähikirjastojen kirjastovirkailijoiden rekrytoinneissa yh-
deksi työtehtäväksi on määritelty vankilakirjastotyö. Riikan vankilakirjasto-
työhön liittyviä tehtäviä siirretään pikkuhiljaa uusille työntekijöille. 

Suvi Pirnes-Toivanen: Hanna Mielonen tarjoaa asiantuntija-apua Pyhäselän 
vankilaan tämän vuoden ajan, ja hän on mukana koulutuksen järjestämi-
sessä vankilahenkilöstölle. Marraskuun lopun jälkeen Pyhäselän vankilaan 
on ollut vierailukielto, mutta sinne on tarjottu etäneuvontaa mm. PrettyLib-
kirjastojärjestelmän tilastojen ottamisesta. 

Länsi-Suomen rikosseuraamusalue 

Kristian Kipinoinen: Kirjastot ovat kunnossa kaikissa yksiköissä, joissa niille 
on tarvetta. Eri yksiköissä on ollut vaihteleva mahdollisuus tehdä kirjasto-
työtä, ja verkon yli tehtävä toiminta on ollut isossa roolissa. Irmeli on käynyt 
kolmessa yksikössä, Huittisissa, Köyliössä ja Käyrässä. Turun vankilan ryh-
mien kanssa on toteutettu etälukupiirejä joka viikko. Turussa ja Kylmäkos-
kella vierailut ovat toistaiseksi tauolla. Tänä vuonna Kristianin työajasta noin 
puolet kuluu asiakastyöhön Turun vankilassa, mutta hän osallistuu edelleen 
myös kirjastoyhteistyöhön.  
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Niina Salmenkangas: Katja on laittanut Kylmäkosken vankilan kokoelman 
kuntoon ja sinne on saatu pieni määräraha aineistohankintaan. Vierailuja ei 
ole ollut, mutta verkkovierailuja on suunnitelmissa jatkaa. 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin kuulumiset tiedoksi. 

6 Muut asiat 

Käsitellään muut mahdollisesti esille tuotavat asiat.  

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Ei muita asioita. Puheenjohtaja päätti kokouksen. 


