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Kirjastopalvelujen käyttö Satakunnan vankilan Huittisten osastolla / 

Bibliographic Record Display 

 Tekijä:Suominen, Ritva.  

 Nimeke:Kirjastopalvelujen käyttö Satakunnan vankilan Huittisten osastolla / Ritva Suominen. 

 Julkaistu:[Turku] : Turun ammattikorkeakoulu, 2008. 

 Ulkoasu:69, [18] lehteä : kuv. ; 31 cm. 

 Sisältö- ja mediatyyppi:Teksti : ei välittävää laitetta 

 Huomautus:Työn ohjaaja: Leena Aaltonen. 

 Opinnäyte:AMK-opinnäytetyö : Turun ammattikorkeakoulu, kirjasto- ja tietopalvelun koulutusoh-

jelma, 2008. 

 Aineisto:Kirja  

 Asiasana:vankilat (ysa)  

kirjastot (ysa)  

vankilakirjastot (ysa)  

kirjastopalvelut (ysa)  

avovankilat (ysa)  

kirjastonkäyttö (ysa)  

kirjastoautot (ysa)  

 Tiivistelmä:Tiivistelmä. Satakunnan vankilan Huittisten osasto on 91-paikkainen miesvangeille 

tarkoitettu avo-osasto, jonka kirjastopalvelut koostuvat laitoksen oman vankilakirjaston ja Huit-

tisten kaupungin kirjastoauton tarjoamista palveluista. Tämän työn tavoitteena oli kuvata näiden 

palveluiden käyttöä. Pyrkimyksenä oli myös selvittää, miten palveluita mahdollisesti voisi kehit-

tää. Palveluiden käyttöä tarkasteltiin Huittisten kaupunginkirjaston näkökulmasta. Toimintaym-

päristön kuvaamiseksi työssä luotiin katsaus sekä vankeinhoidon pääpiirteisiin että vankiloiden 

kirjastotoimintaa määrittäviin ja kuvaaviin asioihin. Kumpaakin aihepiiriä käsiteltiin sekä valta-

kunnallisella että paikallisella tasolla. Kirjastopalvelujen käyttöä selvitettiin kaikille vangeille 

kohdistetun asiakaskyselyn, tilastojen, tutustumiskäynneillä tehtyjen havaintojen ja kirjastopal-

veluista vastaavien henkilöiden tiedonantojen pohjalta. Selvityksessä tuli ilmi, että vankilakirjas-

ton käyttö oli erittäin vilkasta. Tiloja käytettiin pääasiassa lainaamiseen ja sanomalehtien luke-

miseen. Eniten lainattiin videoita ja dvd-levyjä. Kokoelmiin ja aukioloon oltiin suhteellisen tyyty-

väisiä. Vankilakirjaston palveluista oltiin tietoisia, mutta saatua opastusta ja ohjausta pidettiin 

osin puutteellisena. Myös tiloihin toivottiin parannusta. Kirjastoautoa käytettiin huomattavasti 
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vähemmän kuin vankilakirjastoa. Kävijä- ja lainamäärältään vankilan pysäkki oli kuitenkin auton 

vilkkaimpia pysäkkejä. Autoa käytettiin lainaamiseen, mutta myös aineistoon tutustumiseen ja 

tiedonhakuun. Auton palveluista tiedottamisessa sekä ohjauksessa ja opastuksessa oli puuttei-

ta, joita osaltaan selitti asiakkaiden suuri vaihtuvuus. Koska kirjastoauton ja kaupunginkirjaston 

palvelut täydentävät vankilakirjaston palveluita, olisi hyvä, jos laitosten vastuuhenkilöt pitäisivät 

säännöllisesti yhteyttä toisiinsa. Jos kirjastopalveluja halutaan kehittää, ensimmäiseksi olisi 

kiinnitettävä huomiota tiedottamisen, ohjauksen ja opastuksen parantamiseen. 
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