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Vanha toimintamalli

• Käynnistyi 2000 –luvun alussa pilottihankkeena Hämeessä

• Tällä hetkellä toiminnassa 39 Ankkuriryhmää, toimintaa kaikkien

poliisilaitosten alueella

• SM vastaa toiminnasta valtioneuvostossa, yhteistyössä STM, OKM, OM, 

THL, POHA, OPH

• Vaikuttavuusarviointi käynnissä, TEAS –tutkimushanke, valmistuu vuoden

2022 alussa



ANKKURITOIMINTA

̶ Kohdistuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
edistämiseen ja rikosten ennaltaehkäisemiseen

̶ Varhainen puuttuminen mahdollisiin ongelmiin 
nuoren elämässä

̶ Toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, 
johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, 
terveystoimesta ja nuorisotoimesta

̶ Tapaa nuoren ja hänen perheensä mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa

̶ Pyrkii ehkäisemään väkivaltaista radikalisoitumista





Ankkurityö – nuoren 
ja perheen tasolla

̶ Palvelu, jossa nuorten ongelmiin voidaan puuttua 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja siten 
ennaltaehkäistä ongelmien kasautuminen

̶ Tarjoaa yksilöllistä ja kokonaisvaltaista tukea nuorelle
̶ Tukee vanhempia nuoren elämänhallinnassa
̶ Ohjaa nuoren ja perheen tarvittaessa hoidon, palveluiden tai tuen

piiriin muille asiantuntijoille
̶ Käy keskustelua perheiden kanssa nuorten haasteista



Ankkurityö 
– organisaation tasolla

̶ Toimii moniammatillisena asiantuntijaverkostona nuorten hyvinvoinnin 
edistämisen, rikosten ja väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisyssä

̶ Osallistuu toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
̶ Seuraa ja arvioi ankkuritoiminnan tuloksia ja toimintaa
̶ Lisää tietoisuutta nuorten tilanteesta ja toimintamallista
̶ Osallistuu myös muiden toimijoiden kanssa tehtävään työhön 

(teemavalvonnat ym.)



ANKKURITIIMI
voi koostua seuraavista

ammattilaisista

POLIISI

NUORISO-

TYÖNTEKIJÄ

TERVEYDEN-

HUOLLON

AMMATTILAINEN

SOSIAALI-

TYÖNTEKIJÄ



TEHTÄVÄT ROOLEITTAIN

POLIISIN
ammattialakohtaiset tehtävät
▪ esitutkinta
▪ puhuttelut
▪ kuulustelut
▪ kenttävalvonta
▪ uhan arviointi

SOSIAALITOIMEN
ammattialakohtaiset tehtävät
▪ sosiaalihuolto- ja lastensuojelulakien 

mukaisesti palvelutarpeen arviointi
▪ ohjaus palveluihin
▪ palvelujen tuntemus
▪ rikosseuraamusalan sosiaalityö

NUORISOTOIMEN
ammattialakohtaiset tehtävät
▪ nuorten tapaamiset
▪ vapaa-ajan tukeminen
▪ ryhmätoiminta
▪ nuoren tukeminen elämässä
▪ ohjaaminen palveluihin

TERVEYDENHUOLLON
ammattialakohtaiset tehtävät
▪ terveydentilan arviointi
▪ päihteiden käytön arviointi
▪ psykososiaalinen tuki
▪ terveyspalvelujen tuntemus
▪ ohjaaminen palveluihin



ANKKURITIIMIN YHTEISET TEHTÄVÄT:

Tarvittaessa 
jatkotyöskentely

nuoren/perheen kanssa
LaillisuuskasvatusTuen tarpeen arviointi

Yhteistyö muiden 
ammattilaisten/

sidosryhmien kanssa

Kannattelu 
jatkopalveluihin pääsyyn 

saakka

Tarvittaessa palveluohjaus

Aktiivinen osallistuminen 
alueen toimintaan

Paikallisista ilmiöistä 
tiedottaminen muille 

toimijoille

Paikallisiin nuorisoilmiöihin 
puuttuminen



TOIMINNAN AIKAJANA

TAPAAMINEN nuoren ja 
vanhempien kanssa mahdollisimman
pian, mielellään 1–2 viikon sisään.

Moniammatillinen ARVIO nuoren ja perheen
tilanteesta, sekä arvio mahdollisesta tuen
tarpeesta. Rikoksen selvittäminen.

Oikea-aikainen, tehokas
ja vaikuttava
INTERVENTIO.

OHJAAMINEN

oikeiden palvelujen
pariin.

SEURANTA ja nuoren
kanssa tulevaisuuden
suunnittelu.



Kirkkokatu 12, Helsinki
PL 26, 00023 Valtioneuvosto

Vaihde 0295 480 171
www.intermin.fi


