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Vankilakirjastot



• 1.8.2012 – 31.12.2017 Kirjastosta juuret elämään hanke Turun 

alueella

• 1.1.2018 alkaen tehty osana alueellista kehittämistehtävää 

vankilakirjastoyhteistyön kehittämistä 

AKE-Kirjastot: Vankilat:

• Joensuu Pyhäselän vankila

• Kuopio Kuopion vankila, Mikkelin vankila, Sukevan vankila

• Oulu Oulun vankila

• Tampere Kylmäkosken vankila

• Turku Käyrän vankila, Satakunnan vankila (Huittinen ja  Köyliö), Turun vankila

• Vaasa

Taustaa



• 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 järjestämisvastuu kuuluu 

oikeusministeriön alaiseen toimintaan.

Vankilakirjastot



• Suomessa on 26 vankilaa, joista 20 oma kirjasto, lopuissa vangit 

käyttävät paikallista yleistä kirjastoa, myös kirjastoauto käy 5 

vankilassa

• 20 vankilaa tekee yhteistyötä paikallisen kirjaston kanssa

• Vankiloiden kirjastot ovat auki hyvin vaihtelevasti

• Kirjastosta vastaa yleensä ohjaaja tai erityisohjaaja, työaika 

vaihteli melko paljon, muutamasta tunnista 30 h, lisäksi usein 

vanki apuna

• Kokoelmat koostuvat pääosin kirjoista ja lehdistä, harvemmin 

musiikkia tarjolla

Vankilakirjastoselvitys 2017



• Kirjastoammattilaisen ohjeistusta ja asiantuntemusta kirjaston 

hoitoon

• Poistokirjoja

• Vetoapua kirjavinkkauksiin, lukupiiriin, tiedonhaun opetukseen ja 

”satuja lapsille” toimintaan

• Mahdollisuutta kaukolainaukseen

• Yhteistyötä toivottiin oppikirjojen ja ulkomaankielisen kirjallisuuden 

lainaamiseksi vangeille

Toiveet yhteistyölle



• Turku koordinoi vankilakirjastotoimintaa osana AKE-rahoitusta

• Vankilakirjastotyöryhmä: 

https://www.kirjastot.fi/vankilakirjastotyoryhma

- osallistujia kaikista kirjastoista, AVI ja Rise

- kokoontuu kaksi kertaa vuodessa

• Lisäksi vapaamuotoisia verkostotapaamisia

• Julkaistu Reseptejä kirjaston ja vankilan yhteistyöhön

Yhteistyö

https://www.kirjastot.fi/vankilakirjastotyoryhma


• Työryhmä: Rebekka Pilppula, Turku

– Marita Ahola, Vaasa

– Katja Ahoniemi, Tampere

– Johanna Oosi-Villikka, Kuopio

– Mervi Vaara, Oulu

– Kati Sunimento, Rise

– Kristian Kipinoinen, Rise

– Miika Kaskinen,Rise

– Päivi Almgren, Aluehallintovirasto

• Aikataulu: 2020 loppuun mennessä valmis esitys ministeriöille

• 2 tapaamista, seuraava tammikuussa

Vankilakirjastotyön toimintamalli



• Kirkastetaan toiminnan tavoitteet ja vastuutahot

• Määritellään yleisten kirjastojen vankilassa tekemä työ ja vankilan 

toimesta tapahtuva kirjastotyö, määritellään yleisen kirjaston 

asiantuntijarooli selkeämmin

• Kuvataan minimivaatimukset toiminnalle ja asetetaan asteittaiset 

tavoitteet minimitasolle pääsemiseksi

• Selvitetään vankiloiden tarpeet osaamisen kehittämiselle ja 

koordinaatiolle

Tehtävä



Selkeä näkemys kirjaston ja vankilan tehtävistä ja vastuista osana 

vankilakirjastotyötä syntymässä, sen sijaan rahoitus vaatii keskustelua.

Valtakunnallisesti toiminnan kehittäminen lähtenyt hyvin erilaisista 

lähtökohdista.




