
 

 

Vankilakirjastotyön linjaukset 
 
Vankilakirjastotyön linjaamista ja toimintamallin laatimista käsiteltiin neuvottelussa 8.4.2019, mukana oli-
vat: Leena Aaltonen (OKM), Kati Sunimento (Rise), Pirkko Lindberg (Tampereen kaupunginkirjasto), 
Jouni Pääkkölä (Oulun kaupunginkirjasto), Rebekka Pilppula (Turun kaupunginkirjasto). 
 
 

Perusta 
Vankeuslaki 11 luku 4§: ” Vankilassa on oltava kirjasto tai vangeille tulee järjestää mahdollisuus käyttää 
yleisiä kirjastopalveluja. Vankilan kirjaston on toimittava yhteistyössä yleisten kirjastojen kanssa ja sen 
toiminnan tulee vastata yleisten kirjastojen toimintaperiaatteita.” Vankien kirjastopalvelujen järjestämis-
vastuu kuuluu oikeusministeriön alaiseen toimintaan. 
 
Kirjastolaki 11§ käsittelee yhteistyötä ja sen mukaan yleinen kirjasto voi toimia yhteistyössä viranomais-
ten ja muiden yhteisöjen kanssa. 
 
Kirjastolain 8 § mukaan alueellista kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen tulee tehdä yhteistyötä mui-
den alueellista kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen kanssa. Kehittämistehtävän tarkoitus on tukea 
toimialueen yleisten kirjastojen kehittymistä ja henkilöstön osaamista sekä edistää yleisten kirjastojen 
keskinäistä yhteistoimintaa. 
 
 

Nykytilanne 
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö on laatinut vuonna 2017 selvityksen vankien kirjastopal-
veluiden toteuttamisesta. Kyselyyn vastasi 24 vankilaa. Selvityksen mukaan suurin osa vastanneista 
vankiloista (20 kpl) tekee yhteistyötä paikallisen yleisen kirjaston kanssa. Vankiloilta kerättiin myös kehit-
tämistoiveita: ”Kunnankirjastoilta toivottiin kirjastoammattilaisten oheistusta ja asiantuntemusta vankila-
kirjaston hoitoon sekä vetoapua kirjavinkkauksiin, lukupiireihin, tiedonhaun opetukseen ja ’satuja lapsille' 
toimintaan. Vankilakirjastot toivoivat kunnankirjastoilta kierrätyskirjoja sekä kaukolainausmahdollisuutta, 
jos tällaista ei vielä ollut olemassa. Kehittämisideoita esittäneistä vankilakirjastoista toivottiin kirjaston toi-
minnan laajentamista ja lisäpalveluja, sekä lisää kirjoja vankien käyttöön.” 
 
Yhteistyötä vankilakirjastojen kanssa tehdään laajamittaisemmin Kuopion (Kuopio, Mikkeli, Sukeva), Ou-
lun (Oulu), Tampereen (Kylmäkoski) ja Turun (Huittinen, Käyrä, Köyliö, Turku) alueilla ja toimintaa rahoi-
tetaan osana opetus- ja kulttuuriministeriön alueelliseen kehittämistehtävään tarkoitettua rahoitusta. Toi-
minta kattaa yhdeksän vankilaa. Uusina toimijoina ovat mukaan tulleet tänä vuonna Joensuu ja Vaasa. 
Toiminta ei ole alueellisesti kattavaa ja osassa alueita toiminta on vasta käynnistymässä. 
 
Yhteistyötä koordinoi Turun kaupunginkirjaston vetämä vankilakirjastotyöryhmä, jonka muistiot julkais-
taan Kirjastot.fi:ssä. Ryhmässä ovat edustettuina alueellista kehittämistehtävää hoitavat kirjastot, vanki-
lakirjastotyötä tekevät kirjastoammattilaiset, Rikosseuraamuslaitos ja Lounais-Suomen aluehallintovi-
rasto. Työryhmä kokoontuu kerran tai kaksi vuodessa. Lisäksi vankilakirjastojen kanssa yhteistyötä käy-
tännössä tekevät henkilöt pitävät tiiviimpää yhteyttä. Turku järjestää myös kaksi kertaa vuodessa verkos-
totapaamisen, jossa on mukana myös muita yhteistyökumppaneita, kuten Celia. 
 
 

Tehtävät 
Alueellisen kehittämiskirjaston pääasiallinen tehtävä suhteessa vankilakirjastotyöhön on antaa asiantun-
tija-apua vankilakirjastoihin. Asiantuntija-apua annetaan tällä hetkellä hyvin monimuotoisesti johtuen niin 
vankiloiden kuin alueen kirjastojen resursseista ja osaamisesta. Asiantuntija-apu käsittää tällä hetkellä 
mm. vankilakirjaston kokoelmatyön tukemisen (hankintaehdotukset, poistot, lahjoitukset, luettelointi jne.), 
tapahtumatoiminnan ulottamisen vankilaan, tiedonhaun opetuksen, lukupiirit ja muut uudemmat kirjasto-
työn toiminnot sekä niihin perehdyttämisen. Tehtävät tulee kirjata tarkemmin osana toimintamallin kuvaa-
mista. 
 
Yleinen kirjasto voi osallistua vankilakirjaston yhteistyöaloitteeseen ja tuoda vankilakirjastolle tutuksi ylei-
sen kirjaston toimintaperiaatteet.  
 



 

 

Yleisten kirjastojen osaamisen kehittäminen ja alueen kirjastojen toiminnan tukeminen alueelliseen kehit-
tämistehtävän tavoitteita, joten alueellista kehittämistehtävää hoitava kirjasto voi perehdyttää alueen kir-
jastoja vankilakirjastotyön toimintamalliin ja toimintamallin käyttöönottoon vankilakirjaston sekä yleisen 
kirjaston yhteistyönä.  
 
Turun kaupunginkirjasto järjestää osana alueellista kehittämistoimintaa koulutusta ja perehdytystä vanki-
lakirjastojen kanssa yhteistyötä tekeville sekä huolehtii hyvien käytäntöjen kehittämisestä ja jakamisesta. 
 
 

Toiminnan kehittäminen  
Yhteistyö vankilakirjastojen ja alueellista kehittämistehtävää tekevien kirjastojen kesken on vasta alku-
vaiheissa ja toimintaa toteutetaan erilaisista lähtökohdista. Eri alueilla toiminnan käynnistäminen on vaa-
tinut kirjaston kannalta vahvempaa osallistumista vankilakirjaston toiminnan kehittämiseen ja uusien toi-
mintatapojen jalkauttamiseen.  
 
Vuonna 2018 Turun kaupungin kirjaston hoitaman alueellisen kehittämistehtävän tavoitteena oli vankila-
kirjastotyön toimintamallin kehittäminen ja sen jalkauttaminen eri puolille Suomea. Erilaisia toimintata-
poja on pilotoitu Lounais-Suomen alueen vankiloissa ja eri puolilta Suomea on tultu tutustumaan vankila-
kirjastotyöhön kehitettyihin toimintamalleihin. Vankilakirjaston toimintamallista on koottu Rikosseuraa-
muslaitoksen ja Turun kaupunginkirjaston yhteistyönä opaskirja: https://ls-kirjastot.fi/ake/vankilatoi-
minta/vankilakirjaston-keittokirja/. 
 
Keskeisin haaste on toiminnan toteutustapojen monimuotoisuus, johon haetaan ratkaisua toimintamallin 
kuvaamisella ja pidemmän tähtäimen suunnitelmalla toimintamallin vakiinnuttamiseksi. Toimintamalli an-
netaan vankilakirjastotyöryhmälle valmisteltavaksi.  
 
 

Toimintamallin laatiminen 
- Kirkastetaan toiminnan tavoitteet ja vastuutahot 
- Määritellään yleisten kirjastojen vankilassa tekemä työ ja vankilan toimesta tapahtuva kirjas-

totyö sekä määritellään yleisen kirjaston asiantuntijarooli selkeämmin 
- Kuvataan minimivaatimukset toiminnalle ja asetetaan asteittaiset tavoitteet minimitasolle pää-

semiseksi 
- Selvitetään vankiloiden tarpeet osaamisen kehittämiselle ja koordinaatiolle 

 
 

Aikataulu 
2019 käynnistetään toimintamallin laatiminen ja tiedotetaan vankiloita ja kirjastoja toiminnasta 
2020 toimintamalli valmis ja perehdytetään toimijat 
2021 toimintamallin vakiinnuttaminen 
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