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Kirjastojen ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyöryhmän kokous 

Aika perjantai 9.10.2020 klo 13.00–15.00 

Paikka Etäyhteys: Microsoft Teams -kokous 

Läsnä  Ahola, Marita Vaasan kaupunginkirjasto 
  Ahoniemi, Katja Tampereen kaupunginkirjasto 
 puh.joht., siht. Autio, Asko Turun kaupunginkirjasto 
  Kaskinen, Miika Rikosseuraamuslaitos (IPRA) 
  Lindberg, Pirkko Tampereen kaupunginkirjasto 
  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 
  Pääkkölä, Jouni Oulun kaupunginkirjasto 
  Sirviö, Riikka Oulun kaupunginkirjasto 
 esittelijä (§ 3) Sunimento, Kati Rikosseuraamuslaitos (KEHA) 
    
Poissa  Almgren, Päivi Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
  Hollmén, Malin Porvoon kaupunginkirjasto 
  Kipinoinen, Kristian Rikosseuraamuslaitos (LSRA) 
  Malka-Kannisto, Irmeli Turun kaupunginkirjasto 
  Piikkilä, Terhi Vaasan kaupunginkirjasto 
  Rikkilä, Jarkko Tampereen kaupunginkirjasto 
  Savinainen, Päivi Kuopion kaupunginkirjasto 
  Vaara, Mervi Oulun kaupunginkirjasto 

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan kokouksen läsnäolijat. 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. 

2 Esityslista 

Esitys: Hyväksytään esityslista. 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin. 

3 Linjaukset ja periaatteet vankilassa tapahtuvalle kirjastotoiminnalle 

Esittelijät: Rebekka Pilppula ja Kati Sunimento 

Vankilakirjastotyön toimintamalli -työryhmä on laatinut toimintamalliluonnoksen, jota on esi-
telty myös OKM:n ja OM:n edustajille.  

Liite: Vankilassa tapahtuva kirjastotoiminta, esitys, Rebekka Pilppula 9.10.2020 
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Esitys: Käydään läpi toimintamalli sekä siihen mahdollisesti tarvittavat muutokset 
ennen dokumentin lähettämistä päätöksentekoon ministeriöille. 

Päätös: Pilppula ja Sunimento esittelivät luonnoksen vankilakirjastoiminnan toteutta-
miseksi. Toimintamalliluonnos hyväksyttiin ilman muutoksia. 

4 Vuoden 2021 AKE-hakemukset vankilakirjastotyön kehittämisen osalta 

OKM:n kanssa on keskusteltu vankilakirjastojen kehittämistyön kirjaamisesta vuoden 2021 
AKE-hakemuksiin. Yleisenä periaatteena avustusmäärä säilyy nykytasolla, eikä toimintaa 
ole ensi vuonna tarkoituksenmukaista laajentaa uusiin vankiloihin osana alueellista kehittä-
mistehtävää. Turun hakemuksen pääpainona tulee olemaan toiminnan jatkuvuuden varmis-
taminen ja hallittu siirtyminen uuden toimintamallin mukaiseen rahoituksen vuoden 2022 
alusta.  

Esitys: Keskustellaan vankilakirjastojen kehittämisen kirjauksista AKE-hakemuk-
sissa ja ensi vuoden tavoitteista toimintamallin käyttöönotolle.  

Päätös: AKE-rahoitteista kehittämistyötä jatketaan tämän vuoden tasolla kaikilla alu-
eilla eikä toimintaa laajenneta uusiin vankiloihin. Turku koordinoi ryhmän 
toimintaa ensi vuoden loppuun. Muutetaan Vankiloiden ja kirjastojen yhteis-
työryhmän nimeksi Kirjastojen ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyöryhmä 
(KIRI-ryhmä). 

5 Vankilakirjastotyön kehittäjäverkoston kulumiset 

Esittelijät: Rikosseuraamuslaitos ja AKE-kirjastojen edustajat 

Kirjastot ja Rikosseuraamuslaitos esittelevät ajankohtaiset poiminnat kesän ja alkusyksyn 
toiminnastaan rikosseuraamusalueittain. Käsitellään myös kehittäjäverkoston yhteistoimin-
nan toteuma viime kokouksen jälkeen:  

- Etelä-Suomen rikosseuraamusalue (5 min) 

- Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue (5 min) 

- Länsi-Suomen rikosseuraamusalue (5 min) 

- Kehittäjäverkoston toiminta (5 min) 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

6 Muut asiat 

Käsitellään muut mahdollisesti esille tuotavat asiat.  

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Ei muita asioita. 



Vankilassa tapahtuva 
kirjastotoiminta

9.10.2020 Rebekka Pilppula



Taustaa
• 1.8.2012 – 31.12.2017 Kirjastosta juuret elämään hanke Turun alueella

• 1.1.2018 alkaen tehty osana alueellista kehittämistehtävää 

vankilakirjastoyhteistyön kehittämistä 

• Neuvottelu okm:n ja Risen kanssa 8.4.2019 ja päätettiin laatia linjaukset 

vankilassa tapahtuvalle kirjastotoiminnalle

• Työryhmä: Marita Ahola (Vaasa), Katja Ahoniemi (Tampere), Päivi Almgren 

(AVI), Asko Autio (Turku), Miika Kaskinen (Rise),  Kristian Kipinoinen (Rise), 

Johanna Oosi (Kuopio), Kati Sunimento (Rise), Mervi Vaara (Oulu), 

Rebekka Pilppula (Turku)

• Aikataulu: 2020 loppuun mennessä valmis esitys ministeriöille



Työryhmän tavoitteet

• Kirkastaa toiminnan tavoitteet ja vastuutahot

• Määritellä yleisten kirjastojen vankilassa tekemä työ ja vankilan 

toimesta tapahtuva kirjastotyö, määritellä yleisen kirjaston 

asiantuntijarooli selkeämmin

• Kuvata minimivaatimukset toiminnalle ja asettaa asteittaiset 

tavoitteet minimitasolle pääsemiseksi

• Selvittää vankiloiden tarpeet osaamisen kehittämiselle ja 

koordinaatiolle



Tulokset

• Määritelty toiminnan tavoitteet: 
– Mielekäs vankila-aika, joka tukee vangin omaehtoista kuntoutumista ja aktiivisuutta

– Mahdollisuus lukutaidon, luetun ymmärtämisen, tiedonhankintataitojen kehittämiseen jokaisen 

lähtökohdat huomioiden ja siten tuetaan vankien valmiuksia toimia yhteiskunnassa vapautumisen

jälkeen ja että vanki osaa hyödyntää yleisen kirjaston palveluita vapauduttuaan 

– Yhteistyö – laaja valtakunnallinen yhteistyö monella tasolla (paikallinen, alueellinen, 

valtakunnallinen, järjestöt, 3. sektori, vapaaehtoistyö, kuntien kulttuuripalvelut, alan oppilaitokset) 

• Kuvattu yleisen kirjaston, asiantuntijakirjaston ja Risen/vankiloiden 

vastuut ja tehtävät

• Hyvän vankilakirjaston määritelmä laadittu, arviointi ja kehittäminen 

jatkossa yhteistyöryhmän tehtävä



Asiantuntijakirjaston tehtävät

1) Vankilakirjastotyön toiminnan tukeminen
Eli vankilakirjaston toiminnan tason nostaminen vastaamaan lain 

määrittelyä, jatkossa myös tämän toimintamallin linjauksia

2) Lukemisen ja kirjallisuuden harrastamisen edistäminen

Tämä pitäisi sisällään monenlaista käytännön toimintaa (kirjavinkkaus, 

lukupiirit, sanataideryhmät)

3) Tiedonhaku, mediakasvatus ja digitaidot

Mediakasvatusta ja digiosaamisen kehittämistä tällä hetkellä toteuttavat 

monet eri toimijat vankiloissa, joten kirjaston rooli on enemmän 

konsultoiva



Paikallisen kirjaston tehtävät

• Tarjota kirjastopalvelua siten, että vankilalla on mahdollisuus 

järjestää vankien käynnit yleisessä kirjastossa. Tämä voidaan 

hoitaa myös kirjastoauton avulla. 

• Koskee lähinnä avovankiloita



Rikosseuraamuslaitoksen tehtävät

• Vankilakirjastotoiminnasta vastaava virkamies oltava joka 

vankilassa

• Kirjaston aukipitämisestä huolehtiminen – vangin on päästävä 

kerran viikossa kirjastoon

• Yleisen kirjaston henkilökunnan perehdyttäminen käytäntöihin 

vankilassa

• Kirjaston lainausjärjestelmän ja kokoelman rahoitus ja ylläpito

• Palautteen keruu vangeilta

• Toimia yhteistyössä muiden toiminnassa mukana olevien tahojen 

kanssa



Rahoitus

• Nyt rahoitetaan kirjastojen osalta osana AKE-rahaa ja vuonna 

2021 rahoitus voi jatkua nykytasolla osana AKE-rahoitusta, 

rahoitusta kuudelle kirjastolle ja kirjastojen kautta tavoitettu 12 

vankilaa, vuodesta 2022 uusi rahoitus tai toiminnan 

lakkauttaminen

• Lisäksi rahoitettu koordinointia

• Risen rahoituksella vankilakirjastojen tilat, kokoelmat ja laitteet



Ehdotus toiminnan järjestämiseksi

• Pysyvä rahoitus toiminnalle vuoden 2022 talousarvioon

• Toiminta kattaisi kaikki suljetut vankilat, yhteensä 17 vankilaa

• Kustannukset, yhteensä 200 000€:

– asiantuntija-apu vankiloille165 000 €  (n.4 htv)

– matkakustannukset  25 000 € 

– toiminnan koordinointi  10 000 € (0,2 htv, osaamisen kehittäminen, 

toimistokulut jne.). 

• Nykyinen yhteistyöryhmä jatkaisi toimintaansa



Lopetusdia
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