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Vankiloiden ja kirjastojen yhteistyöryhmän kokous 

Aika keskiviikko 20.5.2020 klo 13.00–15.00 

Paikka Etäyhteys: Microsoft Teams -kokous 

Osallistujat Ahoniemi, Katja Tampereen kaupunginkirjasto 
  Almgren, Päivi Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
 puh.joht., siht. Autio, Asko Turun kaupunginkirjasto 
  Kaskinen, Miika Rikosseuraamuslaitos (IPRA) 
 klo 13.10– Kipinoinen, Kristian Rikosseuraamuslaitos (LSRA) 
  Lindberg, Pirkko Tampereen kaupunginkirjasto 
  Malka-Kannisto, Irmeli Turun kaupunginkirjasto 
  Mielonen, Hanna Joensuun seutukirjasto 
  Muhonen, Heli Kuopion kaupunginkirjasto 
  Oosi-Villikka, Johanna Kuopion kaupunginkirjasto 
  Palmi-Felin, Salla Lahden kaupunginkirjasto 
 esittelijä (§ 3) Pilppula, Rebekka Turun kaupunginkirjasto 
 klo 13.15– Pitkänen, Hanna Lahden kaupunginkirjasto 
  Pirnes-Toivanen, Suvi Joensuun seutukirjasto 
  Rikkilä, Jarkko Tampereen kaupunginkirjasto 
  Sirviö, Riikka Oulun kaupunginkirjasto 
 esittelijä (§ 3) Sunimento, Kati Rikosseuraamuslaitos (KEHA) 
  Vaara, Mervi Oulun kaupunginkirjasto 
    
Poissa  Ahola, Marita Vaasan kaupunginkirjasto 
  Hollmén, Malin Porvoon kaupunginkirjasto 
  Hytönen, Mikko Rikosseuraamuslaitos (ESRA) 
  Nyström, Jan Porvoon kaupunginkirjasto 
  Piikkilä, Terhi Vaasan kaupunginkirjasto 
  Pääkkölä, Jouni Oulun kaupunginkirjasto 
  Savinainen, Päivi Kuopion 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 Toimintamallilinjausten esittely 

Esittelijät: Rebekka Pilppula ja Kati Sunimento 

Vankilakirjastotyön toimintamalli -työryhmä on laatinut toimintamalliluonnoksen, jota on tar-
koitus esitellä kesäkuun alussa OKM:n ja OM:n edustajille. Luonnos pyritään lähettämään 
ministeriöille tutustuttavaksi kokouksen jälkeen.  
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Liite: Vankilakirjastötyön linjaukset, luonnos 28.4.2020 

Esitys: Käydään läpi laaditut linjaukset ja tehdään niihin tarvittavat muutokset en-
nen ministeriöille lähettämistä. 

Keskustelu: Rebekka ja Kati esittelivät työryhmän laatimaa linjausluonnosta, jonka pää-
määränä on toiminnan tavoitteiden ja vastuiden täsmentäminen, käsitteiden 
selkeyttäminen sekä minimivaatimusten asettaminen.  

Esittelyssä käsiteltyjä kysymyksiä:  

Pirkko Lindberg: Linjauksessa vankiloille asetetut tavoitteet esimerkiksi työ-
voiman ja aineistohankintojen suhteen eivät ole velvoittavia. Millä tasolla lin-
jausta esitellään vankiloiden johdolle? 

Kati: Tarkoituksena on, että kesäkuun ministeriötapaamisen jälkeen linjaus 
viedään Rikosseuraamuslaitoksen johtoryhmän käsiteltäväksi syksyn ai-
kana. Mikäli johtoryhmä hyväksyy linjauksen, sen toteutumista vankiloissa 
myös seurataan.  

Salla Palmi-Felin: Miten kirjastotoiminnan käynnistämisprosessi etenee, jos 
paikallinen vankila haluaa osallistua kehittämisyhteistyöhön?  

Rebekka: Tukea käytännön vankilakirjastotoiminnan kehittämiseen tarjottai-
siin AKE-kirjaston asiantuntijaroolista käsin. Opastus ja perehdytys tehtä-
vään AKE-kirjastoille tulisivat toimintaa koordinoivalta kirjastolta, eli tällä het-
kellä Turulta. Osaamista on myös muualla, ja verkosto on perehdyttänyt toi-
nen toisiaan. Tarkoituksena ei myöskään ole rajoittaa paikallisen kirjaston 
tekemää yhteistyötä vankiloiden kanssa.  

Päätös: Työryhmän laatima linjaus lähetetään seuraavaksi ministeriöille tutustutta-
vaksi ja sitä esitellään heille tapaamisessa. Toimintamallityöryhmä kokoon-
tuu ministeriötapaamisen jälkeen ja sopii linjauksen jatkotyöstämisestä.  

4 Vankilakirjastotoiminnan arviointi 

Toimintamallilinjauksia valmisteltaessa keskusteltiin hyvän vankilakirjaston määrittelemästä 
sekä kirjastotoiminnan arvioinnista. Keskustellaan toiminnan arvioinnin toteuttamisesta 
sekä kehittämismahdollisuuksista. 

Esitys: Keskustellaan vankilakirjastoiminnan arviointiperusteista sekä siitä, miten 
toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista tulisi jatkossa seurata.  

Keskustelu: Kristian Kipinoinen ja Kati Sunimento: Toiveena olisi, että vangeilta pyydet-
täviä palautesisältöjä mietittäisiin yhdessä. Myös kirjastotoiminnan seuranta-
lukuja olisi hyvä katsoa yhdessä vuosittain. Aikaisintaan vuodelta 2021 saa-
daan vankiloista pätevämmät tilastot, kun asiakastietojärjestelmä on vaih-
dettu. 

Rebekka Pilppula: Toimintamallilinjauksessa ei voida avata tarkasti, miten ja 
kuinka säännöllisesti arviointeja tehdään. Siinä voidaan nostaa esille vain 
arvioitavat asiat, joiden pohjalta tehdään tarkempi käytännön suunnitelma 
arviointien toteuttamiseksi. Kaikille vankiloille yhteistä arviointilomaketta voi-
taisiin valmistella yhteistyönä.  

Mervi Vaara ehdotti johonkin järjestelmään yhteydessä olevaa arviointiloma-
ketta, joka mahdollistaisi tilastovertailun ja visualisoinnin.  

https://turku.sharepoint.com/:w:/r/sites/vankilakirjastot/Jaetut%20asiakirjat/Vankilakirjastoty%C3%B6n%20toimintamalli/Vankilakirjastoty%C3%B6n%20linjaukset%20luonnos%2028.4.2020.docx?d=we793a4962fdb4b84b9acb19688d35f42&csf=1&web=1&e=gS0uYY
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Päivi Almgren ehdotti arviointi- ja kehittämistyöpajoja vankilakirjastoille, joita 
Kati Sunimento kannatti.  

Päätös  Toimintamalliluonnokseen lisättiin tarkennus, että yhteistyöryhmä laatii työ-
kalun vankilakirjastotoiminnan valtakunnalliseen arviointiin. Pyritään myös 
järjestämään vankiloissa arviointi- ja kehittämistyöpajoja Risen ja kirjastojen 
yhteistyönä. 

5 Vankilakirjastotyön kehittäjäverkoston kulumiset 

Esittelijät: Rikosseuraamuslaitos ja AKE-kirjastojen edustajat 

Kirjastot ja Rikosseuraamuslaitos esittelevät ajankohtaiset poiminnat kuluvan vuoden toi-
minnastaan rikosseuraamusalueittain. Käsitellään myös kehittäjäverkoston yhteistoiminnan 
toteuma keväältä:  

- Etelä-Suomen rikosseuraamusalue 

- Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue 

- Länsi-Suomen rikosseuraamusalue 

- Kehittäjäverkoston toiminta 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Keskustelu: Etelä-Suomen rikosseuraamusalue 
Kati Sunimento:  
Etelä-Suomen alueella kirjastoyhteistyötä on ollut muita alueita vähemmän, 
mutta sille on selkeä tarve. Vantaan tutkintavankilassa toivotaan yhteistyötä 
kirjastojen kanssa. Riihimäen tarkempi tilanne ei ole tiedossa.  

Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue 
Riikka Sirviö ja Mervi Vaara:  
Oulun kirjasto on ollut yhteydessä Pelson ja Oulun vankiloihin, mutta tapah-
tumia tai käyntejä ei olla järjestetty poikkeusaikana. Molemmissa vankiloissa 
on kuitenkin voitu pitää kirjastotoiminta auki. Tarkoituksena on myös sopia 
vankiloiden kanssa etänä tarjottavista palveluista sekä uutiskirjeen tyyppi-
sestä tiedotteesta vankiloiden henkilökunnalle.  

Oulussa on suunniteltu vankilakirjastoiminnan ja yhteistyön jatkoa sekä siir-
tämistä tiimien hoidettavaksi. Eri tiimien jäsenet tulevat jatkamaan Hetki tari-
nalle -kurssia, äänikirjanlukupiiriä sekä tarjoamaan poistokirjoja ja asiantun-
tija-apua kokoelmien kehittämisessä, kirjastojärjestelmän käytössä sekä 
digi- ja tiedonhaun opastuksissa.  

Heli Muhonen ja Johanna Oosi-Villikka:  
Kuopion kirjasto on ollut yhteydessä alueen suljettuihin vankiloihin (Kuopion, 
Mikkelin ja Sukevan vankilat), mutta etäpalveluita ei ole juurikaan pystytty 
tarjoamaan. Vankiloilla on hyvin erilaiset tarpeet, mutta eniten apua on an-
nettu kokoelmatyössä ja kirjastotilojen järjestämisessä. Lisäksi on kokeiltu 
erilaisia toimintamuotoja sekä koulutettu ja ohjeistettu vankiloiden henkilö-
kuntaa.  

Vankiloille on koostettu syksyn uutuuslistoja. Varastokirjaston kirjalahjoitus 
Mikkelin vankilalle peruuntui poikkeustilanteen takia. 
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Hanna Mielonen ja Suvi Pirnes-Toivanen:  
Pyhäselän vankilassa ei ole päästy käymään poikkeusaikana, mutta kirjas-
toasiat ovat edistyneet siellä hyvin. Lainaustoimintaa hoitaa nyt vangin si-
jasta sosiaalityöntekijä ja erityisohjaaja. Kirjaston aukioloaikoja on järkeis-
tetty ja PrettyLib-kirjastojärjestelmä otettu käyttöön. Etänä on tarjottu opas-
tusta luetteloinnissa ja opasteiden tekemisessä. Ensi viikolle vankilan 
kanssa on sovittu etäpalaveri. 

Syksyn aikana kuulostellaan tarpeita ensi vuoden vankilakirjastotyölle.  

Länsi-Suomen rikosseuraamusalue 
Salla Palmi-Felin ja Hanna Pitkänen:  
Lahden kirjasto on osallistunut Hämeenlinnan uuden vankilan suunnittelupa-
laveriin, joka ehdittiin pitää ennen koronarajoituksia.  

Kristian Kipinoinen:  
Ennen poikkeustilaa käytiin keskustelua yhteistyöstä Kukunorin kanssa. 
Kristianin rooli on poikkeusaikana ollut tukea erilaisia kokeiluja esimerkiksi 
verkon yli työskentelyssä. Valtakunnallisen yhteistyön lisäksi hän on voinut 
osallistua myös Pirkanmaan alueellisiin yhteistyöpalavereihin.  

Suunnitelmat vankilakirjastojen aineistohankinnoista menivät uusiksi vuoden 
alussa, sillä tietokirjahankintoihin haettua määrärahaa ei myönnetty.  

Jarkko Rikkilä ja Katja Ahoniemi:  
Katjan työn tueksi on pyritty järjestämään yhteistyöpalavereita noin kuukau-
den välein. Kylmäkosken kaksivuotistavoitteina olleet kokoelmien uudistami-
nen ja kirjastojärjestelmän käyttöönotto ovat toteutuneet viime vuoden lo-
pulla. Vuoden lopulla suunniteltiin myös kirjastopalvelujen tarjoamista Kyl-
mäkoskelle ostopalveluna, mutta sille ei saatu rahoitusta Riseltä.  

Kylmäkosken kirjastomies on ollut suureksi avuksi luetteloinnissa ja muun 
kirjastotoiminnan järjestämisessä. Koilliskeskuksen kirjastossa järjestettiin 
helmikuussa taidenäyttely Kylmän viima – vankitaidetta Kylmäkoskelta, joka 
keräsi kovasti kehuja.  

Vankilassa on pidetty lukupiiriä ja ensi viikolla tarkoituksena on kokeilla lu-
kupiirin järjestämistä etäyhteydellä. Muuten odotellaan tietoa siitä, koska ul-
kopuolisia päästetään taas vankilaan. Myös vankilakirjastotoimintaan ensi 
vuodelle käytettävissä olevat henkilöresurssit huolestuttavat.  

Irmeli Malka-Kannisto:  
Irmeli on aloittanut 27.3. viikoittaiset etälukupiirit alueen kaikissa neljässä 
vankilassa (Käyrä, Huittinen, Köyliö ja Turku). Verkkoyhteyksien toimivuus 
ja rajoitukset ovat vaatineet uusien toimintatapojen kokeilemista. Jokaisesta 
vankilasta on myös saatu runoja/biisejä julkaistavaksi Kriminaalihuollon tu-
kisäätiön verkkosivustolla (www.krits.fi/blogi).  

Irmeli on jo sopinut vierailusta yhteen vankilaan. Virtuaalikonsertteja oli 
suunniteltu kolmeen vankilaan, mutta ne siirtyvät syksylle.  

Kehittäjäverkoston toiminta 
Irmeli Malka-Kannisto:  
Tampereella järjestettiin 23.–24.1. verkoston tapaaminen ja vankilakirjasto-
työn kehittämispäivä. Kehittäjäverkosto on pitänyt Teams-palaverit 12.3. ja 
14.5., joissa käsiteltiin mm. toimintaa poikkeusoloissa. Irmeli on ehdottanut 
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syksylle tapaamista Turussa sekä tutustumiskäyntiä Turun vankilan kirjas-
toon. Kuopioon kesäkuulle suunniteltu tapaaminen peruuntuu ja siirretään 
mahdollisesti syksylle.  

Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi.  

6 Muut asiat 

Käsitellään muut esille tuotavat asiat.  

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Ei muita asioita. 


