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toiminto –ryhmässä toimiva poliisi.  
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nalta estävällä työllä katsottiin olevan vaikutusta nuorten tulevaisuuteen, ja tämän vuoksi 

varhaisen puuttumisen nuorten käyttäytymiseen katsottiin olevan ehdottoman tärkeää. En-

nalta ehkäisevän työn sisältö ja keinot ovat hyvin samankaltaisia paikkakunnasta riippu-

matta, mutta työhön käytettävissä olevissa resursseissa on eroja. Haastateltavien arvioiden 

mukaan molemmilla paikkakunnilla nuorisorikollisuuden määrä on pysynyt ennallaan. Hä-

meenlinnassa nuorisorikollisuuden ilmenemisen viimeisimpänä muutoksena on koettu ri-

kollisten tekojen tapahtuminen yhä useammin sosiaalisen median välityksellä. Helsingissä 
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1 JOHDANTO 

 

”Nuorissa on tulevaisuus.” Edellä mainittu lausahdus on monelle tuttu. Poliisi on työtehtä-

vistään johtuen aitiopaikalla seuraamassa nuorten kehitystä. Parhaimmassa tapauksessa po-

liisi on toiminnallaan ennalta ehkäissyt nuoren syrjäytymistä ja rikolliselle tielle joutumista, 

mutta työnsä tuloksen poliisi näkee vasta myöhemmin. Mikäli poliisi ei ole onnistunut 

omalta osaltaan ehkäisemään nuoren ajautumista ”väärälle polulle”, tulevat tällaiset henkilöt 

nopeasti poliisia vastaan myöhemmissä työtehtävissä.   

 

Poliisi pyrkii ennalta estävällä toiminnalla vaikuttamaan mahdollisen rikollisen teon ennalta 

ehkäisyyn. Nuoriin ja heidän käyttäytymiseensä pyritään puuttumaan varhaisessa vaiheessa, 

jotta nuoreen, jonka elämänsuunta näyttäisi kääntyvän epäsuotuisaan suuntaan, pystyttäisiin 

vielä vaikuttamaan. Ennalta estävän toiminnan onnistuminen näkyy yleensä vuosien saa-

tossa ja näin ollen nuoriin kohdistuvaa ennalta ehkäisevää toimintaa ja sen tuloksia tulee 

tarkastella pidemmällä tähtäimellä. Ennalta estävän toiminnan vaikuttavuus nuoriin on ha-

vaittavissa poliisin työtehtävissä. Etenkin pienillä paikkakunnilla vaikuttavuuden arviointi 

on helpompaa. Hyvin usein nuori joutuu yhä uudelleen poliisin asiakkaaksi, mikäli ennalta 

estävällä toiminnalla ei ole ollut nuoreen vaikutusta.   

 

Poliisin alaisuudessa toimiva moniammatillinen Ankkuritiimi pyrkii vaikuttamaan jo var-

haisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen. 

Ankkuritiimin tarkoitus on tavata nuoria ja heidän vanhempiaan, ja antaa heille tarvittavaa 

tukea ja ohjausta avun tai tuen piiriin.   

 

1.1 Työn tavoite ja tarkoitus 

 

Eri alojen ammattilaisista koostuva Ankkuritiimi on nuoriin kohdistuvan ennalta ehkäisevän 

toiminnan keskiössä. Ankkuritoiminnassa on mukana asiantuntijoita poliisista, terveystoi-

mesta, sosiaalitoimesta sekä nuorisotoimesta. Ankkuritiimin asiakkaat ovat pääsääntöisesti 

alle 18-vuotiaita. Ankkuritiimin asiakkaaksi päätyvät nuoret, joista viranomaiset tai läheiset 

ovat huolissaan tai nuoret, jotka ovat esimerkiksi ajautuneet rikolliseen kierteeseen ja siksi 

joutuneet poliisin kanssa tekemisiin. (Sisäministeriö, 2019.) 
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Opinnäytetyöni tavoitteena on tutkia poliisin näkökulmasta Ankkuritoimintaa ja sen merki-

tystä: poliisin roolia Ankkuritoiminnassa, Ankkuritoiminnan merkitystä ja vaikuttavuutta 

nuorisorikollisuuden ennalta estämisessä sekä nuorisorikollisuuden nykytilaa. Opinnäyte-

työssä vertailtaviksi kaupungeiksi valittiin Hämeenlinna ja Helsinki. Valinnalla pyrittiin saa-

maan mahdollisimman laaja kuva Ankkuritoiminnasta kahdessa asukasmäärältään erisuu-

ruisessa kaupungissa.  

 

Kanta-Hämeessä sijaitseva Hämeenlinna on 67 662 asukkaan kaupunki (Hämeenlinnan 

muuttovoitto kasvaa ja työllisyys kohenee 30.1.2020), joka kuuluu Hämeen poliisilaitok-

seen. Pääkaupungissamme Helsingissä asuu puolestaan 648 042 ihmistä (Yleistietoja Hel-

singistä 10.1.2020) ja Helsingin poliisilaitos on Suomen suurin poliisiyksikkö. Poliisiasemia 

on kolme, kaksi Pasilassa ja yksi Malmilla (Helsingin poliisilaitos 18.9.2020) 

 

Tutkimuksessani käytin teemahaastatteluja, joiden pohjalta arvioin poliisin roolia ankkuri-

toiminnassa. Haastattelin sähköpostitse kahta Ankkuritoiminnassa mukana olevaa poliisia 

sekä kahta kentällä toimivaa konstaapelia, joista toinen työskentelee ennalta estävässä toi-

minnossa ja toinen kenttäpoliisina. He eivät ole varsinaisesti Ankkuritoiminnassa mukana, 

mutta tekevät muun muassa tärkeää ennalta estävää työtä kouluissa ja päiväkodeissa kenttä-

töidensä ohella. Haastateltavat olivat Helsingin ja Hämeenlinnan poliisiasemilta.  

 

1.2 Tutkimuskysymykset 

 

• Mikä on poliisin rooli ja työtehtävät Ankkuritoiminnassa? 

• Millaiseksi poliisit arvioivat Ankkuritoiminnan merkityksen nuorisorikollisuuden 

ennalta estämisessä? 

• Mitkä ovat poliisien omakohtaiset kokemukset Ankkuritoiminnan vaikuttavuudesta 

nuoriin? 

• Minkälainen arvio on nuorisorikollisuuden tilanteesta tällä hetkellä? 

 

Tutkimuskysymysten avulla kartoitetaan Hämeenlinnan ja Helsingin nuorisorikollisuutta ja 

alueiden Ankkuritoimintaa rikollisuutta estävänä toimintana. Opinnäytetyön liitteenä (liite 1 

ja liite 2) on haastattelukysymykset, joihin opinnäytetyöhöni haastateltaviksi suostuneet po-

liisit vastasivat sähköpostitse.   
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1.3 Aiemmat tutkimukset  

 

Ankkuritoimintaa on käsitelty paljon aiemmissa opinnäytetöissä. Koska Ankkuritiimit koos-

tuvat monen eri alan asiantuntijoista, aihetta koskevia opinnäytetöitä on tehty poliisiopinto-

jen lisäksi lukuisilla eri opiskelualoilla, esimerkiksi terveydenhuoltoalalla. Aikaisemmissa 

opinnäytetöissä on siis katsottu Ankkuritoimintaa eri alojen asiantuntijoiden silmin sekä 

muutoinkin eri näkökulmista ja eri tutkimusmenetelmiä käyttäen.   

 

Sebastian Kangaskortet ja Niiles Klemola tekivät opinnäytetyönsä Nuorisorikollisuus Oulun 

ja Kokkolan alueilla vuonna 2019 Poliisiammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyö on tehty tut-

kimuksellisena ja sen tarkoituksena oli selvittää nuorisorikollisuuden tila Oulussa ja Kokko-

lassa. Opinnäytetyön tavoitteiden saavuttamiseksi käytettiin teemahaastatteluja sekä tilas-

tointeja. Tutkimustulosten pohjalta todettiin, ettei Kokkolassa eikä Oulussa ole tapahtunut 

juurikaan nuorisorikollisuuden määrällistä kasvua lähivuosina. Nuorisorikollisuuden muo-

tojen katsottiin kuitenkin muuttuneen joiltakin osin, esimerkiksi väkivaltaisten tekojen sekä 

huumausaineiden käyttämiset ovat lisääntyneet. (Kangaskortet & Niiles 2019.) 

 

Carita Kinnusen opinnäytetyössä Tutkimus moniammatillisen viranomaisyhteistyön toimi-

vuudesta – Ankkuri-toiminta Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Päijät-Hämeessä (2019 Dia-

konia-ammattikorkeakoulu). Opinnäytetyössä selvitettiin tekohetkellä vallinneita eri toimi-

joiden tuntemuksia moniviranomaisyhteistyöstä Ankkuritoiminnassa. Haastattelujen avulla 

selvitettiin miten Ankkuritiimin sisäinen yhteistyö toimii sekä miten Ankkuritoiminta koe-

taan ylipäätään. Haastateltavina toimivat poliisit, sosiaalitoimen edustajat sekä nuorisotyön-

tekijät. Tutkimustulokset osoittivat, että yleisesti ottaen Ankkuri-mallia sekä moniviran-

omaisyhteistyötä pidetään toimivina. Ankkuri-toiminnan laajentaminen ja asiakasmäärien 

kasvattaminen vaatisivat kuitenkin selkeästi resurssien lisäämistä. (Kinnunen 2019.) 

 

Leevi Havukaisen opinnäytetyö Koulupoliisi 2.0 – Koulun henkilökunnan näkökulmia ja ke-

hitysideoita koulupoliisityöhön (2019, Poliisiammattikorkeakoulu). Opinnäytetyö toteutet-

tiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Opinnäytetyöhön oli haastateltu edustajia koulun oppilas-

huollosta. Työn tarkoituksena oli selvittää haastateltavien käsityksiä koulupoliisitoiminnasta 

sekä kehitysehdotuksia kyseiseen toimintaan tulevaisuudessa. Tutkimustulosten pohjalta to-

dettiin, että poliisin vierailut kouluilla ovat erittäin toivottuja ja vierailuilla katsottiin olevan 



6 

 

positiivista vaikutusta lapsiin ja nuoriin. Poliisi on tärkeä yhteistyötaho, joka luo muun mu-

assa turvallisen kouluympäristön. Poliisin vierailemista kouluilla toivottiin nykyistä useam-

min. Kehitysideana nähtiin koulupoliisimalli sekä poliisin järjestämiä tapahtumat kouluilla, 

esimerkiksi toimintapäivien järjestäminen. (Havukainen 2019.) 

 

 

2 NUORISORIKOLLISUUS 

 

2.1 Nuorisorikollisuuden määritelmä 

 

Rikos – termiä käytetään kun puhutaan teoista, joista laki on määrännyt rangaistuksen eli 

toisin sanoen rikos on laissa rangaistavaksi säädetty teko. Rikollisessa teossa yleisesti ottaen 

loukataan tai vaarannetaan oikeushyvää. Yksityisen kansalaisen kannalta oikeushyviä ovat 

esimerkiksi henki, terveys ja ruumiillinen koskemattomuus. Lisäksi varallisuus, kotirauha ja 

kunnia luetaan näihin oikeushyviin. Asianomistajaksi kutsutaan tällaista henkilöä, jonka oi-

keushyviä loukataan. Tulee kuitenkin muistaa, että rikoksella ei aina kuitenkaan ole asian-

omistajaa. Esimerkkinä tällaisesta rikoksesta on huumausaineiden käyttö. Rikollisesta hen-

kilöstä puhutaan silloin, kun henkilö on syyllistynyt voimassa olevien oikeusnormien eli lain 

mukaan rangaistavaan tekoon. (Laitinen & Aromaa 2005, 11-12.) 

 

Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15 vuoden ikäisenä. Nuoreksi rikoksentekijäksi kutsutaan 

henkilöä, joka on rikoksentekohetkellä ollut siis vähintään 15-vuotias mutta alle 21-vuotias 

(Laki nuorista rikoksentekijöistä 1§, 262/1940). Mikäli rikoksentekijä on ollut alle 15-vuo-

tias, heidän rikokset jäävät rankaisematta. Alle 15-vuotiaisiin voidaan tosin kohdistaa kui-

tenkin muita raskaitakin viranomaistoimia ja heillä on myös vahingonkorvausvelvollisuus.  

(Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti 15.1.2018.) 

 

Pääsääntöisesti sosiaaliviranomaiset ovat mukana alle 18-vuotiaiden tekemien rikosten esi-

tutkinnassa ja tuomioistuinkäsittelyssä (Hyvönen 2015). Tämä sen johdosta, että alle 18-

vuotiaita pidetään lastensuojelulaissa lapsena. Tarpeen mukaan rikoksen takia voidaan ryh-

tyä myös lastensuojelulain mukaisiin toimiin. Tällaisia toimia ovat mm. avohuollon tukitoi-

met ja huostaanotto. (Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti 15.1.2018.) 
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2.2 Nuorisorikollisuuden yleisyys ja piirteet Suomessa 

 

Nuorten tekemät rikokset eivät jakaannu tasaisesti nuorten kesken, vaan rikolliset teot ka-

saantuvat tietylle pienelle joukolle. Toiset nuoret tehtailevat runsaasti rikoksia, toiset vähem-

män ja suurin osa nuorista ei ollenkaan. Lisäksi toisilla nuorilla rikoskäyttäytyminen jää 

nuoruusaikaan, mutta toisilla se jatkuu läpi elämän. (Kriminologian ja oikeuspolitiikan ins-

tituutti 15.1.2018.)  

 

Koska rikosten tekeminen on nuoruusiässä melko yleistä, on sitä pidetty jopa nuoruuteen 

kuuluvana kokeiluvaiheena. Normaalisti teot ovat suhteellisen lieviä ja niiden tekeminen al-

kaa murrosiässä ja päättyy varhaisaikuisuudessa. Nuoren varttuessa aikuiseksi rikosten te-

keminen ei enää kiinnosta. Lisäksi uudet aikuisuuteen kuuluvat elämänmuutokset, kuten 

opiskelupaikan saaminen tai työllistyminen jättävät rikosten tekemisen varjoonsa. (Eml.) 

 

Tapaukset, joissa nuoren rikoskäyttäytyminen jatkuu koko elämän, ovat melko harvinaisia. 

Tällöin nuorilla on ollut jo varsin nuorella iällä muita ongelmia kuten aggressiivisuus ja so-

siaalisen kanssakäymisen vaikeus muiden kanssa.  Näiden ongelmien saattelemana monesti 

ajaudutaan tekemään ensin lievempiä rikollisia tekoja, jotka usein vakavoituvat myöhemmin 

iän myötä. Viimeistään tuolloin ajaudutaan usein tekemisiin rikosoikeusjärjestelmän kanssa. 

(Eml.) Koko Suomea tarkasteltaessa, voidaan todeta, että nuorisorikollisuus on ollut kuiten-

kin pääosin laskussa koko 2010 luvun, katso lisää kuviosta 1 (Haapakangas, 2020). Nuoret, 

jotka tekevät paljon rikoksia, joutuvat myös hyvin usein itse rikosten uhreiksi. Nuoriin koh-

distuneissa rikoksissa tekijänä on usein toinen nuori. (Kriminologian ja oikeuspolitiikan ins-

tituutti 15.1.2018.) 
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Kuvio 1. Selvitettyjen rikosten syylliseksi epäiltyjen määrä 0-20 -vuotiaissa. Kuvio ei sisällä liiken-

nerikoksia. (Haapakangas, 2020) 

 

Rikollisuutta on kahdenlaista: rikollisuutta, joka tulee viranomaisten tietoon ja piilorikolli-

suutta, joka ei päädy poliisille, eikä muille viranomaisille, eikä siten myöskään näy rikosti-

lastoissa (Niemi 27.3.2018). Esimerkiksi iso osa nuorten tekemistä rikoksista ei päädy polii-

sin tietoon. Nuorten tekemät rikokset, jotka ovat tulleet poliisin tietoon liittyvät usein alko-

holiin, vapaa-ajanviettoon sekä ikärajoja koskeviin säännöksiin. Suomalaisnuorten yleisim-

piä rikollisia tekoja ovat myymälävarkaudet, vahingonteot, seiniin kirjoittelu ja piirtelemi-

nen sekä ilman ajokorttia ajaminen. Nykyään myös huumeiden käyttäminen nuorison kes-

kuudessa on lisääntynyt huimasti, joten tähän liittyvät rikolliset teot ovat myös lisääntyneet. 

(Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti 15.1.2018.) 

 

Kyselytutkimusten perusteella varkauksia, vahingontekoja ja väkivallantekoja tehneiden 

nuorten osuus on Suomessa varsin sama kuin muissa Pohjoismaissakin. Koko Eurooppaa 

vertaillessa, suomalaisnuorten rikollisuus on keskitasoa tai sen alapuolella. (Eml.) 

 

2.3 Nuorisorikollisuuden kehitys 

 

Yhteiskuntatieteilijät ovat tutkineet rikollisen ja väkivaltaisen käyttäytymisen alkuperää ja 

kehitystä ja useimmiten lähtökohtana on ollut ympäristötekijöiden ja rikoskäyttäytymisen 

välisten yhteyksien selvittäminen. Haitallinen perheympäristö, epäsuotuisa asuinalue sekä 

ystävien rikoskäyttäytyminen ovat muun muassa tällaisia riskitekijöitä. Käyttäytymisen 
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kehitykseen vaikuttavat myös perinnölliset tekijät, jotka usein jäävät huomiotta. Tällöin pel-

kän ympäristötekijän vaikuttamiseen viittaaminen antaa virheellistä tietoa. (Honkatukia & 

Kivivuori 2006, 97) 

 

Erilaisissa tutkimuksissa on havaittu melko yhteneväisesti, että mitä nuorempana käytöson-

gelmat ja rikokset alkavat, sitä vakavampaa ja kroonisempaa aikuisiässä rikollinen käyttäy-

tyminen on. Lapset, joilla on epäsosiaalisia käytösongelmia kehittyvät rikolliseen suuntaan 

jo 12-13 ikävuoteen mennessä. Lapsille riskitekijöitä joutua rikolliseen kierteeseen ovat mm. 

neurologisiin ongelmiin johtavat raskaudenaikaiset ja syntymään liittyvät vauriot, ylivilk-

kaus, pelottomuus, oppimisvaikeudet ja ärtyvä ja voimakas temperamentti. Usein näihin liit-

tyy epäsosiaalinen käyttäytyminen, joka johtaa myöhemmin mahdollisiin rikostuomioihin. 

(Eml, 123)  

 

 

3 ENNALTA ESTÄVÄ TOIMINTA 

 

3.1 Poliisin ennalta estävän toiminta 

 

Poliisille on laissa, Poliisilaki 872/2011, säädetty ennalta estävä toiminta tehtäväksi, jolla 

ylläpidetään ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Lisäksi en-

nalta estävällä toiminnalla pyritään puuttumaan varhain, jotta rikoksia ei pääsisi tapahtu-

maan. Kustannukset vahinkojen korjaamisista ja syyllisten saattamisesta edesvastuuseen 

teoistaan kustantavat yhteiskunnalle muutoin paljon ja juurikin ennalta estävällä toiminnalla 

pyritään estämään näiden kustannusten syntyä. (Sisäministeriö 2019-2023, 4.) 

 

2014 julkaistiin poliisin ennalta estävä strategia, jonka tavoitteena oli luoda kaikille poliisi-

laitoksille ennalta estävän toiminnan rakenteet. Uusimmassa valmistuneessa strategiassa toi-

minnalliset tavoitteet ja strategiset linjaukset on määritelty vuosille 2019-2023. Poliisilai-

tokset ovat vastuussa strategian toimeenpanosta ja tulosten saavuttamisesta. (Eml.) ”Poliisin 

ennalta estävän toiminnan tulee olla päätoimista erityistoimintaa, jonka tavoitteena on suun-

nitelmallisesti estää rikoksia, turvallisuutta heikentäviä häiriöitä ja muista ihmisten 
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turvallisuuden ja turvallisuuden tunteeseen vaikuttavia ei-toivottuja tapahtumia” (eml, 14). 

Pääsääntöisesti ennalta estävää työtä tekevät siihen erikoistuneet poliisit. (Eml, 15.) 

 

Ennalta estävä toiminta on keskiössä poliisin luottamuksen ylläpitämisessä. Luottamus po-

liisiin on suomessa korkealla, ja tämän ansiosta pienillä resursseilla on saatu hyvää tulosta 

aikaan. (Eml, 4.) 

 

3.2  Ennalta estävän toiminnan työmuodot 

 

Strategian mukaan työmuotojen tavoitteena on varmistaa toiminnan laatu, vaikuttavuus ja 

tehokkuus. Työmuotojen kautta pystytään kehittämään toimintaa sekä arvioimaan tuloksia 

ottaen huomioon toimintaympäristön muutokset. Ennalta estävän toiminnan näkyvin työ-

muoto on lähipoliisitoiminta. Lähipoliisitoiminnan tavoitteena on tuoda poliisi osaksi pai-

kallista yhteisöä, tehdä poliisi tunnetuksi ja luotettavaksi. Lähipoliisitoiminnassa ollaan vuo-

rovaikutuksessa paikallisyhteisöjen kanssa, ja näistä ammennetaan tietoutta siitä, mitä ym-

päristössä tapahtuu. (Sisäministeriö 2019-2023, 15.) 

 

Toisena työmuotona on moniammatilliset toimintamuodot kuten Ankkuri ja Marak. ”Mo-

niammatillisen toiminnan tavoitteena on saattaa yhteen eri viranomaisten ja usein myös jär-

jestöjen toimintoja ja osaamista (eml, 15).” Asiakkaalle kyseinen toimintamuoto näyttäytyy 

siten, että erilaista palvelua on saatavilla yhden toimielimen kautta. Esimerkiksi ankkuritoi-

minta koostuu moniammatillisesta tiimistä, joka puuttuu nuorten ongelmiin, ja johon kuuluu 

muun muassa poliisi sekä sosiaali- ja terveystoimi. Marak puolestaan on moniammatillinen 

riskinarviointityökalu ja -menetelmä, jolla puututaan uusiutuvan perheväkivallan uhreihin 

sekä heidän turvallisuutensa parantamiseen. Mikäli riski väkivallan uusiutumiseen on kor-

kea, Marakin avulla voidaan uhreille tai väkivallan uhan alla elävälle laatia turvasuunni-

telma. Tällaiset turvasuunnitelmat voivat sisältää mm. turvakodin paikan hankintaa tai aut-

tamista lähestymiskieltoasioissa. (Eml, 15-16) 

 

POR tarkoittaa paikallista ongelmanratkaisua, jossa turvallisuusongelmia ratkaistaan polii-

sin toimesta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toiminta voi kohdistua muun muassa kaup-

pakeskukseen. Kehittymässä olevista ongelmista poliisi saa tiedon nimenomaan yhteistyö-

verkostojen kautta. Näin ollen tapauskohtaisesti kootaan yhteen paikalliset 
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yhteistyökumppanit, jotka pystyvät parhaiten puuttumaan ongelmien ratkaisemiseen. Tar-

koitus on, että ongelmat pysytään ratkaisemaan kestävästi. Tämä tarkoittaa sitä, että ratkai-

suilla pyritään estämään ongelman toistuminen ja siirtyminen toiseen paikkaan. (Eml, 16-

17.) 

 

HAH tarkoittaa huolta aiheuttavaa henkilöä. Hänen käyttäytymisensä tai elämäntilanteensa 

vuoksi henkilöstä on herännyt erityinen huoli ja siksi on tehtävä lisäselvitystä yksilön tilasta. 

Jotta huolta aiheuttavaa henkilöä voidaan auttaa, on eri viranomaisten tehtävä yhdessä ri-

koksia ennalta estäviä toimenpiteitä. Näiden tarkoitus on estää henkilön käyttäytymisen kär-

jistymistä sekä rikoksia. Tämänkaltainen poliisin työmuoto selvittää kohdennetun väkivallan 

uhka-arviota. Huolta aiheuttavan henkilön seurantaa jatketaan niin kauan, että voidaan var-

mistua siitä, että henkilön vaarallisuuden aiheuttama uhka on poistunut tai väkivallan riski 

on enää matala, eikä ole enää syytä olettaa henkilön toiminnan olevan erityistä huolta ai-

heuttavaa. (Eml, 17.) 

 

3.3 Ennalta estävän toiminnan haasteet 

 

Vaikka edellä mainittiin, että pienistä resursseista huolimatta poliisi on saanut hyvää tulosta 

aikaiseksi, aiheuttavat vähäiset resurssit silti haasteita. Vähäisten resurssien lisäksi asenne 

ennalta estävään toimintaan on suhteellisen negatiivinen. Ennalta estävän työn nähdään ole-

van vähempiarvoista poliisityötä verrattuna muihin poliisin tehtäviin. Ennalta estävän työn 

tulosten näyttäminen on usein vaikeaa ja lisäksi se vaatii pitkäjänteistä seurantaa. Esimer-

kiksi poliisin tilasoissa ei ole nähtävissä niitä asioita ja rikoksia, jotka poliisi on pystynyt 

ennalta ehkäisevästi toiminnalla ehkäisemään. Strategiassa painotetaan, että yleensä ennalta 

estävän työn tulokset ovat saatavissa vasta vuotta pidemmällä aikavälillä. Järjestelmä, jolla 

poliisin tuloksia seurataan ei näin ollen tue ennalta estävää työtä. (Sisäministeriö 2019-2023, 

5.) 
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4 ANKKURITOIMINTA 

 

Ankkuritoiminnalla pyritään vaikuttamaan jo varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin 

edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen. Asiantuntijat poliisista, terveystoimesta, so-

siaalitoimesta sekä nuorisotoimesta muodostavat ankkuritoiminnan moniammatillisen tii-

min. Tiimin tarkoituksena on tavata nuoria ja heidän perheitään mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa, jotta nuorta voidaan tukea ja ohjata tarvittaessa avun tai tuen piiriin. (Oikeusmi-

nisteriö 17.6.2020.) Ankkurin tarkoitus ja toiminta voidaan kiteyttää kolmeen asiaan: edis-

tämään nuorten hyvinvointia, ennalta estämään rikoksia, moniammatillisesti. (Sisäisen tur-

vallisuuden rahasto 28.6.2020.) 

 

Tiimin kokoonpano vaihtelee tapauskohtaisesti. Lisäksi paikalliset ankkurit voivat toimia 

myös perheväkivalta- ja lähisuhdeväkivaltatehtävissä. Pääsääntöisesti alle 18-vuotiaat nuo-

ret ovat ankkuritiimin asiakkaita. Ikään liittyen löytyy toiminnassa kuitenkin paikkakunta-

kohtaisia eroja. (Oikeusministeriö 17.6.2020.) 

 

Normaalisti huoli nuoresta syntyy joko läheisellä aikuisella tai viranomaisella, joka on muu-

toin työnsä puolesta joutunut tekemisiin nuoren kanssa. Nuori voi olla kuitenkin itse myös 

yhteydessä ankkuritiimiin, mikäli kokee, että on huolissaan omasta elämäntilanteestaan. 

Nuoria kannustetaan puhumaan huolestuttavista asioista mahdollisimman pian, jotta tilanne 

saadaan helpommin selvitetyksi, ja nuori voi jatkaa elämää eteenpäin. (Eml.) 

 

Nuori kohdataan yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tärkeintä on nuoren omien vahvuuk-

sien huomioiminen ja tukeminen. Ankkuritiimin toiminnan peruste on keskinäinen arvostus, 

luottamus ja yhteisesti sovitut toimintatavat. Ankkuritoiminnassa sovitaan paikallisesti toi-

mintaan osallistuvien organisaatioiden kesken. Ankkuritiimi tekee yhteistyötä nuoren yksi-

löllisen tilanteen mukaisesti myös muiden toimijoiden kanssa. Tällaisia toimijoita ovat esi-

merkiksi kunnan eri toimijat, koulut, harrastus- ja urheiluseurat sekä uskonnolliset yhteisöt. 

(Eml.) 
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4.1 Ankkuritoiminnan tausta  

 

Ensimmäinen ankkuri-projekti käynnistettiin Kanta-Hämeessä, Hämeenlinnan seudulla. 

Ankkuri-projekti käynnistettiin varsinaisen Ankkuri-hankkeen yhteydessä 2004-2006, jol-

loin alettiin kokoamaan moniammatillista tiimiä. Viranomaisten aloitteesta ja tarpeesta syn-

tyi Ankkuri-malli. Tarkoituksena oli tehostaa viranomaistoimintaa sekä välittömyyttä ongel-

manuorten asioiden hoitamisessa saumattoman yhteistyön avulla. (Sisäministeriö 29/2012, 

59.) 

 

Projektista saadut tulokset olivat hyviä, ja siitä lähtien Ankkuri-malli on ollut Hämeenlinnan 

seudulla pysyvä toimintamuoto. Myöhemmin Ankkuri-malli on levinnyt Hämeenlinnan lä-

hikuntiin ja siitä muihin kaupunkeihin. Ankkuri-malli oli kirjattu sisäisen turvallisuuden oh-

jelmaan, jonka mukaan malli otetaan käyttöön koko maassa 2014 mennessä. Tavoitteeksi oli 

asetettu, että ankkuri-malli on käytössä koko maassa vuonna 2015. Ankkuri-malli toimi Eu-

roopan rikoksentorjuntakilpailun edustajan vuonna 2012, ja sai siitä kunniamaininnan kil-

pailussa. (Oikeusministeriö 17.6.2020.) 

 

Viranomaisten keskinäinen yhteistyö sekä oikea-aikainen ja kokonaisvaltainen nuoren tilan-

teen arvioiminen ovat erittäin tärkeässä osassa nuoren rikoskierteen katkaisemisessa ja oi-

kean tuen saamisessa. Yhteistyössä tärkeintä on määritellä mm. yhteistyöhön liittyvät pro-

sessit, yhteystyötahot sekä vastuualueet. Näin ollen kun jokainen yhteistyötaho on selvittä 

omasta työtehtävästään, nuori saa tarvitsevansa avun, tuen ja ohjauksen tarvittavan avun pii-

riin. (Sisäministeriö 12/2013.) 

 

Tuen tarjoaminen varhaisessa vaiheessa sekä ennalta ehkäisevä työ on yhteiskunnalle talou-

dellisempaa kuin se, että nuorta aletaan auttamaan vasta siinä vaiheessa kun ongelmat ovat 

jo suuria. (Oikeusministeriö 17.6.2020.) 

 

4.2 Ankkuritoiminnan prosessi ja tavoite 

 

Yleisesti ottaen ankkuritiimi alkaa työskennellä nuoren kanssa silloin, kun nuoren käyttäy-

tymisestä ja hyvinvoinnista nousee huoli. Tällöin yleensä jokin taho, kuten poliisi ottaa yh-

teyttä ankkuriin. Taustalla voi olla nuoren päihteiden käyttöä, väkivaltaista 
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radikalisoitumista tai ekstremismiä tai rikosepäily tai jo tapahtunut rikos. Lisäksi nuoren hy-

vinvointiin heikentävästi vaikuttavat seikat, kuten perheväkivalta. (Sisäisen turvallisuuden 

rahasto.) Ensimmäinen Ankkuritiimin tehtävä on muodostaa kokonaiskuva tapahtuneesta ja  

nuoren tilanteesta, katso lisää kuvio 2. (Moilanen ym. 2019, 30.) 

 

 

Kuvio 2. Kokonaiskuvan muodostaminen (Moilanen ym. 2019, 30) 

 

Tilanteen mukaan, tiimiin valitaan asiantuntijat tarvittavista tahoista, joista koetaan olevan 

eniten nuorelle hyötyä. Tämän jälkeen ankkuritiimillä sekä nuorella on ankkuritapaamisia 

nuoren ja tämän vanhempien kanssa. Normaalisti tapaamisia on 1-5 kertaa, jonka jälkeen 

nuori ohjataan tarvittaessa jatkotuen piiriin. Vanhemmat ja huoltajat ovat normaalisti ensim-

mäisellä tapaamisella mukana. Tapaamiset ovat maksuttomia ja niistä pyritään löytämään 

keinoja tai sopivaa tukea nuoren tilanteen parantamiseksi. (Oikeusministeriö 17.6.2020.) 

 

Ankkuritoiminnan tavoitteena on ehkäistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tapahtu-

mien jatkuminen sekä ongelmien kasaantuminen. Tavoitteena löytää jokaiselle nuorelle yk-

silöllinen ja tarkoituksenmukainen apu ja tuki. (Eml.) 

 

4.3 Ankkuritoiminta Suomessa ja Ankkuritominnan maakunnallinen tavoite 

 

Nuorella tulee olla mahdollisuus saada apua, riippumatta siitä missä päin Suomea asuu. Uu-

simmassa ankkuritoiminnan käsikirjassa on tavoiteltu sitä, että ammattilaisia tuetaan 
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työssään siten, että toiminta olisi yhdenmukaista koko maassa. (Sisäisen turvallisuuden ra-

hasto 28.6.2020.) 

 

Ankkuritoimintaa voi olla yhden kunnan alueella tai kunnat ovat voineet tehdä yhteystyöso-

pimuksen ja tuottaa siten palveluita yhdessä. Jotta pienempien kuntien nuoret saadaan myös 

ankkuripalvelun piiriin, on näiden kuntien pyrittävä yhteistyöhön naapurikuntien kanssa. 

Vuonna 2019 palkattiin 40 uutta lähipoliisia, joiden työn ydin on ankkuritoiminnassa. (Eml.) 

 

Ankkuritoiminnan maakunnallinen tavoite 

  

1. ”Varhainen puuttumien alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan 

kokonaisvaltaiseen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittämiseen sekä tarkoituk-

senmukaiseen avun/tuen piiriin ohjaaminen  

2. Nopea puuttuminen lähisuhde-, perheväkivaltaan ja tarkoituksenmukaisen avun/ 

tuen piiriin ohjaaminen 

3. Sisäisenturvallisuuden lisääminen monialaisella yhteistyöllä” 

(Sisäministeriö 29/2012, 59.) 

 

Ongelmien ennalta ehkäisyä sekä varhaista puuttumista on pystytty tehostamaan ankkuritoi-

minnalla. Jokaisella tiimin jäsenellä on selkeät tehtävät ja vastuut, vaikka kaikki tiimin vi-

ranomaiset yhteistyötä tekevätkin. (Sisäministeriö 29/2012, 60.) 

 

 

5 TUTKIMUS JA ANALYYSIMENETELMÄT 

 

5.1 Laadullinen tutkimus 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa eli laadullisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan todel-

lista elämää ja tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti tutkittavaa kohdetta (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2010, 161). Kvalitatiivisen tutkimuksen haastattelussa pyritään siihen, että halu-

tusta asiasta saataisiin mahdollisimman paljon tietoa (Tuomi & Sarajärvi 2018, 85). Yksi 

tyypillisimmistä piirteistä kvalitatiivisessa tutkimuksessa on induktiivinen analyysi. Tutkija 

pyrkii induktiivisessa analyysissa selvittämään aineistosta odottamattomia seikkoja yksityis-

kohtaisesti ja monitahoisesti. Tällöin teorian ja hypoteesien testaaminen jäävät taka-alalle. 
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Induktiivinen tutkimusote kvalitatiivisessa tutkimuksessa tarkoittaa sitä, että päämääränä 

ovat yksityisten havaintojen kautta päästä yleisiin merkityksiin. (Hirsjärvi ym. 2010, 164 ja 

266) 

 

5.2 Teemahaastattelu tutkimusmenetelmänä 

 

Kyselyssä tiedonantajat täyttävät itse heille annetun kyselylomakkeen, jonka he täyttävät 

joko valvotussa ryhmätilanteessa tai kotonaan. Haastattelu puolestaan on henkilökohtainen, 

jossa haastattelija esittää haastateltavalle suulliset kysymykset sekä kirjaa tämän vastaukset 

muistiin. Sähköpostihaastattelu on kyselyn sekä haastattelun välistä, sillä kysymykset ovat 

luotu henkilökohtaisesti, mutta haastattelu tapahtuu sähköpostin välityksellä, ilman henkilö-

kontaktia. Varsinainen suusanallinen yhteys puuttuu tiedonhankkijan – ja antajan välillä säh-

köpostihaastattelussa. Haastattelija voi kuitenkin jatkaa haastattelua jo vastattuihin kysy-

myksiin uudella sähköpostilla ja siinä olevilla tarkentavilla kysymyksillä. Dokumentoitava 

vuoropuhelu syntyy näin ollen ilman henkilökohtaista kontaktia. Laadullisen tutkimuksen 

haastattelussa pyritään mahdollisuuksien mukaan saamaan mahdollisimman paljon tietoa 

halutusta asiasta. (Tuomi ym. 2018, 85) 

 

Puolistrukturoiduksi haastatteluksi kutsuttuun teemahaastatteluun valitaan keskeiset teemat, 

jotka periaatteessa liittyvät jo tutkittavasta asiasta jo tiedettyyn. Teemahaastattelussa voi-

daan tarkentaa ja syventää kysymyksiä perustuen haastateltavien vastauksiin. Tavoitteena 

on löytää merkityksellisiä vastauksia tutkimuskysymyksiin. (Tuomi ym. 2018, 87.) 

 

5.3 Teemahaastattelun toteutus 

 

Kaksi sähköpostitse haastatelluista poliiseista ovat töissä Helsingin poliisilaitoksella sekä 

kaksi Hämeenlinnan poliisiasemalla. Teemahaastattelut toteutettiin vallitsevasta koronaepi-

demiasta johtuen sähköpostihaastatteluina. Jotta poliisien anonymiteetti säilytettiin, haasta-

teltavat poliisit nimettiin haastatteluissa poliiseiksi A, B, C ja D. 

 

Haastateltavilta tiedusteltiin etukäteen mahdollisuutta ja halua osallistua opinnäytetyön 

haastateltaviksi. Suostumusten jälkeen haastateltaville lähetettiin sähköpostitse kysymykset, 
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joiden avulla haluttiin saada vastauksia tutkimuskysymyksiin (Liite 1 ja 2). Ankkuripoliisien 

ja kenttäpoliisien haastattelut erosivat toisistaan, joten haastateltaville tehtiin kaksi erilaista 

kysymyspohjaa. Haastattelut toteutettiin syyskuun ja lokakuun välillä.  

 

5.4 Haastateltavat henkilöt 

 

Haastatteluiden aluksi kartoitettiin Ankkuripoliisien sekä kentällä toimivien poliisien virka-

ikä sekä poliisiuran aikaiset työtehtävät. 

 

Poliisi A on toiminut poliisina 22-vuotta. Näiden vuosien aikana hän on toiminut 14-vuotta 

kenttä- ja hälytystoiminnassa, vuoden tutkinnassa sekä seitsemän vuotta Ankkuritiimissä. 

Poliisi A päätyi työskentelemään Ankkuritiimiin sen myötä, että hänen oma elämäntilan-

teensa vaati muutoksia työvuoroihin. Tuolloin oli samoihin aikoihin tullut myös sisäiseen 

hakuun paikka ankkuritiimiin. Poliisi A kertoi, ettei kyseiseen työtehtävään ollut silloin oi-

kein muita halukkaita, ja hän itse koki työtehtävän mielenkiintoiseksi vaihtoehdoksi tehdä 

poliisin työtä.  

 

Poliisi B on toiminut poliisina 16 vuotta. Kyseisiin 16 vuoteen hänelle on mahtunut työteh-

täviä niin kenttätyöstä, perustutkinnasta, läheisväkivaltatutkinnasta, nuorisopoliisista kuin 

ankkuripoliisistakin. Poliisi B päätyi Ankkuri-tiimiin mukaan, koska ankkuritiimiä perusta-

massa ollut ylikonstaapeli oli häntä sinne pyytänyt. Tämän lisäksi hänen aiempi kokemuk-

sensa nuorisopoliisina toimimisesta ja läheisväkivaltatukinnassa olemisesta vaikuttivat hä-

nen valintaansa.  

 

Poliisi C on toiminut noin 16 vuotta poliisina. Pääsääntöisesti C on toiminut järjestyspolii-

sissa, mutta tämän lisäksi hän on ollut kaksi puolen vuoden kiertoa tutkinnan puolella. Hän 

on toiminut ulkomaalaistutkinnassa sekä IT-tutkinnassa.  

 

Poliisi D on toiminut poliisina noin 20 vuotta. D on ollut yli 10 vuotta kentällä järjestyspo-

liisina. Valmistuttuaan hän oli puoli vuotta päivystyksessä, sekä kaksi puolen vuoden jaksoa 

tutkinnassa. Neljä vuotta sitten D toimi Hämeessä Ankkuripoliisina 4 kuukautta, ja ennalta 

estävässä toiminnossa hän on ollut yli kahdeksan vuotta. 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Haastattelut käsitellään kahdessa eri osassa: Ankkuritiimin konstaapelit ja kentällä toimivat 

poliisit omina kokonaisuuksinaan. Hämeenlinnan Ankkuritiimin poliisista käytetään nimi-

tystä A ja Helsingin Ankkuritiimin poliisista B. Hämeenlinnan kenttäpoliisia kutsutaan puo-

lestaan C:ksi ja Helsingin Ennalta Estävä Toiminta –ryhmässä toimivaa poliisia D:ksi. Lo-

puksi teen yhteenvedon haastatteluiden tuloksista.  

 

6.1 Ankkuritiimiläisten haastattelut 

 

6.1.1 Hämeenlinnan ja Helsingin Ankkuritiimien koostumus 

 

Haastattelulomakkeella selvitettiin Ankkuritiimin koostumusta niin määrällisesti kuin laa-

dullisestikin.  

 

Poliisi A kertoi, että heidän Hämeenlinnan ankkuritiimissä toimii yhteensä viisi henkilöä, 

joista hän on ainoa poliisitaustainen. Tiimissä toimii hänen lisäkseen lastensuojelupuolelta 

sosiaalityöntekijä sekä sosiaaliohjaaja, terveydenhuollon puolelta psykiatrinen sairaanhoi-

taja sekä nuorisotyön puolelta nuorisotyöntekijä.  

 

Poliisi B kertoi, että Helsingin ankkuritiimissä on yhteensä 8 henkilöä. Tiimi koostuu nel-

jästä poliisista, kolmesta sosiaalityöntekijästä sekä yhdestä psykiatrisesta sairaanhoitajasta.  

 

6.1.2 Ankkuripoliisin tehtävät ja rooli Ankkuritoiminnassa 

 

Poliisi A:ta ja B:tä pyydettiin kuvaamaan ankkuripoliisin työtehtäviä, poliisin roolia Ankku-

ritoiminnassa sekä poliisin käsiteltäväksi tulevia tapauksia. 

 

Poliisi A:n työtehtäviin kuuluu lasten- ja nuorten rikollisten tekojen ja rikosepäilyjen tut-

kinta. Näiden lisäksi sidosryhmäyhteistyöt, extremismi, uhka-arviointi sekä tiimin koordi-

nointi. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi myös puhuttelut, joissa A toimii työparina tiimin 
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muille jäsenille. A:n mielestä poliisin rooli ankkuritoiminnassa on olla ensisijaisesti polii-

sialan ammattilainen ymmärtäen muiden ammattialojen vaateet ja työnkuvan. Poliisin teh-

tävänä on tietenkin myös toimia yhdessä muiden ankkuritiimin jäsenten kanssa sekä toimia 

sidosryhmäaktiivina. A:n mukaan poliisi on turvallisuuden ylläpitäjä sekä tarvittaessa asiak-

kaiden edessä myös auktoriteetin näyttäjä. A:n kertoman mukaan henkilöt, jotka tulevat 

haasteineen hänen käsiteltäväkseen ovat rikolliselle polulle ensimmäistä kertaa astuneita 

nuoria. Teot, joita edellä mainitut nuoret ovat tehneet, ovat näpistyksiä, varkauksia, pahoin-

pitelyjä ja vahingontekoja. Näiden lisäksi nuorilla on taustalla kiusaamisasioita, päihteitä tai 

sosiaalisen mediaan liittyviä tapahtumia.  

 

Poliisi B kertoo työtehtäviinsä kuuluvan nuorten ja heidän huoltajiensa tapaamiset. Näiden 

lisäksi B kertoo toimivansa yhteistyössä kentän, tutkinnan, kaupungin sosiaali- ja terveys-

palvelujen sekä kolmannen sektorin kanssa. B:n mukaan asiakkaat ankkuritiimiin tulevat 

pääsääntöisesti poliisin kautta. Poliisin tehtävänä on kutsua asiakkaat ja pohjustaa tapaami-

sissa taustasyyt tapaamiselle sekä tuoda esille rikosoikeudelliset seuraamukset. B:n mukaan 

nuoret, joista suurin osa on alle 15 vuotiaita tulevat heille käsiteltäväksi, koska sitä vanhem-

mat menevät nuorisotutkintaan. Näiden lisäksi perhe- ja läheisväkivalta asiakkaat kuuluvat 

myös poliisi alaisuuteen. Erilaista tukea tarvitsevat asiakkaat kuten päihteidenkäyttäjät sekä 

mielenterveyspotilaat ja muuten huolta aiheuttavat henkilöt tulevat poliisin käsiteltäviksi.  

 

6.1.3 Ankkuripoliisin toiminnan vaikuttavuus 

 

Haastatelluilta poliiseilta tiedusteltiin myös heidän kokemustaan oman toiminnan vaikutuk-

sesta Ankkuritoiminnan piirissä oleviin nuoriin.  

 

”Annan heille kuvaa siitä, että poliisia voi lähestyä ja poliisi ei ole aina se 

”käskyttävä” kone. (Poliisi A haastattelussa) 

 

Poliisi B kokee vaikuttavansa positiivisesti nuoren elämään mikäli hän pääsee tapaamaan 

nuorta heti ensimmäisestä tai toisesta jutusta. B:n mukaan mikäli nuorella on jo useampi 

juttu taustalla, on Ankkurin vaikutuskeinot huonommat. Tämä sen johdosta, että nuorten 

kanssa työskentelyn pitäisi olla intensiivistä ja pidempiaikaista sekä sisältää joissain tapauk-

sissa mahdollisesti myös pakkokeinoja. Tapaamiset ankkuritiimiläisten kanssa ovat 
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vapaaehtoisia, joten tästä johtuen esim. juurikin pakkokeinojen käyttäminen ei ole ankku-

rissa mahdollista.  B uskoo kuitenkin, että yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa voi olla vaiku-

tusta  pidemmällä ajalla.  

 

6.1.4 Ankkuritoiminnan asiakasmäärät ja rikosten laatu 

 

Haastattelurunkoon kuului myös määrällisiä kysymyksiä, joilla pyrittiin kartoittamaan muun 

muassa Ankkuritoiminnan asiakasmääriä ja asiakkaiden ikäjakaumaa, keskeisimpiä rikoksia 

sekä Ankkuri-tapaamisten ja rikollisten tekojen toistuvuutta. Haastateltavia pyydettiin pe-

rustamaan vastauksensa tilastoihin tai tilastojen puuttuessa omiin kokemuksiin.  

 

Poliisi A kertoo tilastojen mukaan n. 400-500 nuoren päätyvän ankkuritiimin poliisin asiak-

kaaksi vuodessa. A:n mukaan hänen asiakkaansa ovat pääsääntöisesti 10-15 vuotiaita, Kes-

keisimmät rikokset, joiden vuoksi nuoret päätyvät A:n asiakkaiksi ovat alkoholirikkomuk-

set, näpistykset, vahingonteot sekä pahoinpitelyt. A:n kertoman mukaan ja näpistys puhut-

telujen seurantaan/tilastointiin vedoten, keskimäärin noin 6- 10 prosenttia nuorista päätyy 

useammin kuin yhden kerran hänen asiakkaakseen. A:n mukaan ei ole tilastointia siitä, 

kuinka moni ankkuri-toiminnassa asiakkaana ollut nuori on päätynyt poliisin kanssa myös 

aikuisiällä tekemisiin. A kuitenkin arvioi, että nuorina uusijoina olleista suurin osa tekee 

myös jonkin rikoksen aikuisiällä.  

 

Poliisi B:n kertoman mukaan noin 200 nuorta päätyy poliisin asiakkaaksi Ankkuritiimissä 

vuoden aikana. Suurin ikäryhmä on 13-14 vuotiaat. Keskeisimpinä rikoksina B pitää näpis-

tyksiä, pahoinpitelyjä, laittomia uhkauksia sekä vahingontekoja. B arvioi noin neljäsosan 

nuorista päätyvän enemmän kuin yhden kerran poliisin asiakkaaksi. B:n arvion mukaan noin 

viidesosa nuorista päätyy myös aikuisiällä poliisin asiakkaaksi.  

 

6.1.5 Nuorisorikollisuuden ehkäisy ja nykytila 

 

Haastattelun loppupuolella selvitettiin poliisien näkemystä nuorisorikollisuuden tilasta ja 

muutoksista sekä nuorisorikollisuuden ehkäisyn keinoista. 

 



21 

 

Poliisi A:n näkemyksen mukaan nuorisorikollisuuden ilmenemisessä ei ole tapahtunut isom-

pia muutoksia viimeisen viiden vuoden aikana. A näkee isoimpana muutoksena sen, että 

tekopaikka on yhä useammin sosiaalinen media. Muutoin A katsoo samaisten tekojen olevan 

pinnalla nyt kuin viisi vuotta sittenkin. A lähtisi liikkeelle nuorisorikollisuuden ehkäisemi-

sessä jo todella isoista sosiologisista asioista. Tällaisia olisivat hänen mukaansa esimerkiksi 

asuinympäristön kehittäminen perheille sellaisiksi, jossa turvallinen ympäristö ja viihtyisyys 

ovat etusijassa. A:n mukaan kieltovalistukset eivät ole se toimivin keino, vaan pitäisi pyrkiä 

vaikuttamaan nuorten arvoihin muuta kautta. ”Tähän tarvittaisiin vielä se ”ahaa” juttu, että 

miten” (Poliisi A haastattelussa). Tärkeimpänä A pitää sitä, että nuori tulisi tietoiseksi siitä 

ettei rikollisuus ole hyvä status kenellekään.  

 

Poliisi B:n mukaan tilastot kertovat ettei nuorisorikollisuus olisi lisääntynyt, mutta hänen 

oman kokemuksensa mukaan tämä olisi toisin. B:n arvion mukaan nuorisorikollisuus olisi 

siis lisääntynyt, mutta hän pohtii tämän tunteen tulevan kenties siitä, että rikollisuuden 

muoto olisi vakavoitunut. B kertoo mm. ryöstöjen ja huumausainetapauksien lisääntyneen. 

B:n mukaan rikolliset teot kasantuvat samoille tekijöille, jonka johdosta niihin on vaikea 

puuttua ja toimintaa pysäyttää. B kertoo yleisesti ottaen kyseisten nuorten perheissä olevan 

myös ongelmia, ja näiden seikkojen lisäksi perheiden vanhemmilla ei ole kykyä valvoa nuor-

ten menemisiä ja tekemisiä. Nuorisorikollisuudessa monikulttuuristen asiakkaiden osuus on 

myös kasvanut. B pitää ennalta estävää toimintaa parhaimpana tapana ehkäistä nuorisorikol-

lisuutta. B:n mukaan päiväkodit ja koulut tarvitsevat lisää aikuisia. Koulujen oppilashuol-

toon sekä lasten- ja nuorisopsykiatriaan sekä lastensuojeluun tarvittaisiin lisää resursseja. B 

kaipaisi lisää kotouttamistoimia sekä resursseja maahanmuuttajien kanssa tehtävään työhön.  

 

6.1.6 Ankkuriyhteistyö kenttäpoliisien kanssa 

 

Lopuksi haastattelussa tiedusteltiin Ankkuritiimissä toimivien poliisien ja kenttäpoliisien vä-

lisen yhteistyön laatua. 

 

A:n mukaan yhteistyö kenttäpoliisien kanssa on erittäin tärkeää. Tämä on noussut esille eten-

kin haastattelun hetkellä, jolloin hän ei itse ole voinut toimia kenttätyöskentelyssä nuorten 

valvonnassa. A kertoo poliisipartioiden toimivan valvonnoissa, kuten vappuna, kesäloman 
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alkajaisissa ja päättymisissä sekä muissa erikseen sovituissa tapahtumissa, yhdessä Ankku-

ritiimin jäsenten kanssa jalkautuen nuorten pariin.  

 

B:n mukaan heidän laitoksellaan on ennalta estävässä toiminnossa Ankkuritiimin lisäksi 

kaksi ryhmää. Nämä kaksi ryhmää toimivat enemmän kentällä ja tekevät tiivistä yhteistyötä 

kentän kanssa päivittäisessä toiminnassa, ja esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa ja valvon-

taiskuissa. Kenttäpoliisit puolestaan ohjaavat asiakkaita myös suoraan Ankkuritiimiin.  

  

6.2 Kenttäpoliisien haastattelut 

 

6.2.1 Nuorten kanssa työskentely osana kenttätyötä 

 

Haastattelukysymyksillä selvitettiin nuorten näkymistä kenttätyössä ja ennalta estävän työn 

muotoja sekä siihen ohjattua työvoimaa. 

 

Poliisi C kertoo ennalta estävien tehtävien tekemisen olevan kiellettyä haastatteluhetkellä. 

Syyksi C kertoo parhaillaan esillä olevan koronaepidemian, ja myös sen johdosta, että 

Kanta-Hämeen alueella toimintaansa on aloittamassa Ennalta Estävä Toiminta-ryhmä. C 

kertoo normaalin kenttäpartioinnin yhteydessä käyvänsä nuorten suosimilla paikoilla, ja tä-

män lisäksi hän myös jalkautuu juttelemaan nuorten kanssa. C toimii lisäksi nettipoliisina, 

ja tähän työtehtävään liittyen päivittää silloin tällöin sosiaalista mediaa. Edellä mainittujen 

tehtävien lisäksi C käy pitämässä oppitunteja kouluilla koskien eri aiheita. Aiheina ovat ol-

leet esimerkiksi sosiaalisessa mediassa käyttäytyminen ja liikenneturvallisuus. C kertoo, että 

kaikista aiheista luennoidaan mitä opettajat pyytävät. C kertoo, että hänen alueellaan on erik-

seen nimetty kenttätyötä tekevät konstaapelit, jotka suorittavat ennalta estävää työtä. Tällai-

sia henkilöitä ei hänen mukaansa ole kuitenkaan montaa.  

 

Poliisi D kertoo jalkautuvansa iltavuoroissa Helsingin ns. kipupisteisiin, joissa nuoret ko-

koontuvat ja aiheuttava muun muassa järjestyshäiriöitä. D tekee paljon yhteistyötä aluevar-

tijoiden, nuorisotyöntekijöiden ja sosiaaliviranomaisten kanssa. Yhteistyön avulla saadaan 

muun muassa kiinniottoapua ja kirjattua kattavat lastensuojeluilmoitukset. Näiden lisäksi 

tutkintaa on avustettu mahdollisuuksien mukaan tunnistamalla pimeissä jutuissa olevia 
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tekijöitä. D kertoo nuorien tuntevan poliisit hyvin, ja osa tuleekin iloisena heitä tervehti-

mään. Osa nuorista kertoo keskusteluissa muun muassa rikoksen uhriksi joutumisestaan ja 

ylipäätään omasta elämästään sekä mitä ovat havainneet katukuvassa. D kertoo kenttätyön 

lisäksi käyvänsä nuorisotaloissa sekä kouluilla juttelemassa. Nuorisotaloihin hän on vienyt 

tutustumaan esimerkiksi nuoria, jotka pyörivät rikosten tekijöiden kanssa. Kouluissa hän 

muun muassa pitää laillisuuskasvatustunteja sekä kasvatuskeskusteluja esimerkiksi kiusaa-

mistapauksissa. D:n mukaan ennalta estävässä toiminnassa nuorten parissa työskentelee 

heillä kymmenen konstaapelia. 

 

6.2.2 Kouluvierailut kenttätyössä 

 

Haastatelluilta tiedusteltiin kenttäpoliisien ja Ankkuritiimin välisestä kouluyhteistyöstä sekä 

kouluvierailujen kohderyhmästä. 

 

C:n mukaan varsinaista suunniteltua yhteistyötä ei ole. Ankkuri-tiimistä ollaan kuitenkin 

C:hen yhteydessä, mikäli olisi tarvetta mennä pitämään oppituntia koululle, johon ankkuri-

tiimiläiset eivät itse ennätä. C kertoo muuten oppituntien aiheiden ja kohderyhmän määräy-

tyvän kouluilta tulevien pyyntöjen mukaan. Pääasiallisesti vierailuilla pyritään vaikuttamaan 

ala-asteikäisiin ja erityisesti yläasteikäisiin nuoriin.  

D kertoo, että he pyytävät Ankkuritiimiä joskus mukaan kouluvierailuihin. Tällaisia vierai-

luja ovat olleet muun muassa haastavat erityisluokat, joissa nuorella ei ole vielä tarpeeksi 

tukea kasvamiseen ja oppimiseen. Ankkuritiimin psykiatrinen hoitaja voi esimerkiksi tehdä 

vierailulla havaintoja puhuttelujen aikana ja auttaa nuorta pääsemään tarvitsemaansa hoi-

toon. Eniten D kertoo käyneensä kouluvierailuilla ylä-asteilla, mutta näiden lisäksi myös 

ala-asteilla, ja tarvittaessa myös lukioissa. Ikähaarukka on pääosin siis 7-17 -vuotiaiden vä-

lillä. D pitää erityisen tärkeänä ala-asteilla vierailuja ja hän silloin tällöin osallistuu myös 

vanhempainiltoihin.  

 

6.2.3 Nuorisoa koskevien tehtävien yleisyys 

 

Haastattelussa kartoitettiin, kuinka monta myös Ankkuritiimin tietoon tulevaa tehtävää po-

liisille tulee keskimäärin kolmen vuorokauden aikana. 
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C:n mukaan siihen, kuinka monta sekä poliisin että Ankkuritiimin tietoon tulevaa tehtävää 

tulee keskimäärin kolmen vuorokauden aikana ei voi antaa kokonaisvaltaista vastausta. 

Tämä johtuu siitä, että toisinaan tehtäviä tulee useita, mutta joskus ei lainkaan.  

 

D kertoo nuorta koskevien tehtävämäärien riippuvan päivistä, mutta hänen arvionsa mukaan 

noin 3-10 tehtävää.   

 

6.2.4 Nuorten asenne ja tyypillisin Ankkuritoiminnan asiakas 

 

Haastateltavia pyydettiin kuvaamaan nuorten asennetta, tyypillisimpiä kenttätyössä tavattuja 

nuoria sekä rikollisten tekojen toistumisalttiutta.  

 

C:n mukaan nuoren asenne riippuu täysin kohdehenkilöstä. Pääsääntöisesti nuorten asenne 

on hyvä ja vastaanottava, mutta mikäli nuori on kokenut poliisin osalta vääryyttä, on nuoren 

asennetta todella vaikea kääntää positiiviseksi. C kertookin olevan erityisen tärkeätä se, että 

poliisin tulisi miettiä miten nuoren kohtaa ja miten heidän kanssaan asioi. C kertoo esimerk-

kinä nuorista, jotka ovat sijoitettuna lasten- ja nuortenkoteihin. Yleisesti ottaen heillä asenne 

poliisia kohtaan on negatiivinen, koska he ovat kohdanneet poliisin aina vain negatiivisissa 

merkeissä. C:n mukaan poliisin tehtävillä tulevien nuorten iät riippuvat hyvin paljon tehtä-

vistä. Esimerkkinä C kertoo poliisin tapaavan nuoria viikonloppuisin keskustassa, jolloin 

ikäjakauma on 10-17 vuotiaat. C:n arvion mukaan maksimissaan kaksi kymmenestä on po-

liisin kanssa tekemisissä rikosasian johdosta enemmän kuin kerran. 

 

D:n mukaan nuorten asenne heitä kohtaan on pääosin oikein hyvä. D kuitenkin kertoo nuor-

ten, jotka ovat omaksuneet rikollisen elämäntavan, olevan jo ns. menetettyjä rikolliselle po-

lulle. Tällaiset nuoret eivät D:n kertoman mukaan välitä heidän seurastaan. Vuosien saatossa 

D on kohdannut kuitenkin myös positiivisia tarinoita, joissa nuori on lopettanut rikollisen 

toiminnan aikuistuttuaan. Yleisesti ottaen D katsoo nuorten suhtautuvan etenkin juuri en-

nalta estävän toiminnan poliiseihin positiivisesti. Osa vanhoista D:n asiakkaista ovat häneen 

nykyäänkin yhteydessä, huolimatta esimerkiksi huumausaineiden käyttämisestä. D tapaa 

kenttätyötä tehdessään useimmiten 13-16 -vuotiaita. Heidän joukossaan on kuitenkin välillä 

myös nuorempia monesti pikkusisaruksia. D näkee ongelmana kuitenkin sen, että nämä 
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kyseiset nuoret kokoontuvat useasti sellaisissa paikoissa, joissa on esimerkiksi rikollisia ai-

kuisia, huumeita ja tappeluita.  

 

”Mutta pidän vanhemman roolia todella tärkeänä kaikessa kasvatuksessa. 

Heidän kasvatuksellaan voidaan saada mm. kiusaaminen ja rikokset loppu-

maan.” (Poliisi D haastattelussa) 

 

D ei osaa arvioida kuinka moni nuori on rikosasian johdosta poliisin kanssa tekemisissä 

enemmän kuin kerran. Moni nuori osallistuu erilaisiin rikoksiin, ja eivät lopeta vaikka olisi-

vatkin olleet Ankkuritiimiläisten puhuttelussa tai otettu huostaan. Toiselle tämä Ankkuritii-

min väliintulo kuitenkin auttaa ja rikollinen ura loppuu.  

 

6.2.5 Nuorisorikollisuuden nykytila ja resurssit 

 

Teemahaastattelulla selvitettiin nuorisorikollisuuden nykytilaa kenttäpoliisien toimialueella, 

nuoriin panostamisen riittävyyttä sekä riittävyyden ilmenemistä.  

 

Poliisi C:n mielestä nuorisorikollisuuden tilanne Kanta-Hämeessä on hyvä. Toisin sanoen 

hänen mielestään suurin osa rikoksia tekevistä nuorista ovat ensikertalaisia, jotka tekevät 

näitä muun muassa jännityksen saamiseksi. C:n mukaan vain todella harva nuori uusii te-

konsa tai on ns. sarjarikollinen. C kertoo, että hänen alueellaan panostetaan yleisesti ottaen 

hyvin nuoriin myös kenttätyössä. Poikkeuksena kuitenkin haastattelunaikainen hetki, jolloin 

nuorisotoiminta on ollut tauolla EET-ryhmän perustamista odotellessa. C kokee, että mitä 

varhaisemmassa vaiheessa nuorten toimintaan puututaan, sitä enemmän siitä on hyötyä. Juu-

rikin edellä mainitun asian johdosta C haluaisi panostaa nuorisotyöhön enemmän.  

 

Poliisi D:n mukaan heidän alueellaan on useita aktiivisia nuoria, jotka ovat mm. sosiaalivi-

ranomaisilla tiedossa. Esimerkiksi sijoituspaikastaan karussa oleva nuori on usein hyvin ak-

tiivinen tekijä rikoksissa, esim. ryöstöissä. D sanoo, että mikäli Helsingin sosiaalityöntekijät, 

vankila ja nuorten vanhemmat saisivat nämä aktiiviset 50 nuorta kuriin, rikostilastot rauhoit-

tuisivat kovasti. 
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” Mielestäni Helsinki on edellä kävijä sekä Suomessa ja taitaa olla kansain-

välisestikin ennalta estävässä toiminnossa. Helsingissä meidän esimiehet ovat 

olleet kartalla sekä varsin hyvin myös kuulleet meitä kenttätyötä tekeviä ja an-

taneet luottamuksella vapauden kokeilla eri menetelmiä miten saamme nuoriin 

hyvän yhteyden jne.” (Poliisi D haastattelussa) 

 

D:n mukaan heidän 10 konstaapelia riittää ennalta estävään toimintoon minimissään, mutta 

muutama mahtuisi joukkoon lisää, ja töitä riittäisi.  

 

” Teemme vuorotyötä ja mielestäni on tärkeää, että olemme iltaisin kentällä 

liikenteessä siellä missä nuoretkin. Päivisin koulut ja mm. sosiaalityöntekijät 

työllistävät meitä ja kouluilta tulee pyyntöjä esim. laillisuuskasvatustunneille  

paljon” (Poliisi D haastattelussa) 

 

6.3 Yhteenveto 

Tehtyjen haastatteluiden pohjalta voidaan todeta, että riippumatta työskentelypaikkakun-

nasta ja työnkuvasta, haastateltavat pitävät ennalta estävää nuorisotyötä erittäin tärkeänä. 

Erityisesti ennalta estävällä työllä katsottiin olevan vaikutusta nuoren tulevaisuuteen, ja tä-

män johdosta varhaisen puuttumisen nuorten käyttäytymiseen katsottiin olevan ehdottoman 

tärkeätä.  

 

Hämeenlinnan ja Helsingin Ankkuripoliisien haastattelujen pohjalta voidaan todeta, että työ-

tehtävät, alueesta riippumatta, heillä on hyvin samanlaiset. Molempien työtehtäviin kuuluu 

lasten- ja nuorten rikollisten tekojen ja rikosepäilyjen tutkinta, sekä sitä myöden nuorten 

sekä heidän aikuisten tapaamiset. Molemmilla paikkakunnilla pidetään tärkeänä yhteistyötä 

muiden Ankkuritiimiläisten sekä muiden sidosryhmien kanssa. Hämeenlinnassa Ankkuripo-

liisi toimii turvallisuuden ylläpitäjänä ja tarvittaessa auktoriteetin näyttäjänä kun taas Hel-

singissä Ankkuripoliisin pääasiallinen tehtävä on pohjustaa asiakkaille tapaamisten syyt ja 

tuoda esille rikosoikeudelliset seuraamukset. Helsingissä lasten ja nuorten lisäksi Ankkuri-

poliisin asiakkaina ovat myös muun muassa päihteidenkäyttäjät ja mielenterveyspotilaat. 

Molempien paikkakuntien Ankkuripoliisit työskentelevät myös huolta aiheuttavien henki-

löiden kanssa.  
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Hämeenlinnan kentällä työskentelevä poliisi tekee nuorisotyötä kenttätöidensä ohella, kuten 

toimimalla sosiaalisessa mediassa, partioimalla nuorten suosimilla paikoilla ja pitämällä va-

listusoppitunteja kouluilla. Helsingissä Ennalta Estävä toiminto -ryhmässä työskentelevän 

poliisin työnkuvaan puolestaan kuuluu jalkautuminen Helsingissä nuorten suosimiin paik-

koihin, joissa on yleensä muun muassa järjestyshäiriöitä. Tämän lisäksi hän toimii tiiviissä 

yhteistyössä esimerkiksi aluevartijoiden, nuorisotyöntekijöiden ja sosiaaliviranomaisten 

kanssa. Oppitunnit kouluilla ja päiväkodeissa kuuluvat myös hänen työtehtäviinsä. Helsin-

gissä toimiva Ennalta Estävä toiminto –ryhmä on siis keskittynyt pääasiallisesti nuoriin ja se 

tekee kenttätyötä suurimmaksi osaksi nuorten kanssa. Hämeenlinnaan on vasta tulossa ky-

seinen ryhmä, joten nuorison kanssa työskenteleminen ei ole niin johdettua ja suunniteltua 

kuin Helsingissä. Toistaiseksi tietyt kenttäpoliisit tekevät Hämeenlinnassa nuorisotyötä 

omien töidensä ohella, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi työpäivän resursseilla on suuri 

vaikutus siihen, ennättääkö nuorisotyötä tekevä poliisi keskittymään nuoriin.  

 

Hämeenlinnassa Ankkuripoliisi pyrkii antamaan nuorille kuvan siitä, että poliisia voi lähes-

tyä ja poliisi ei ole aina vain se käskyttävä toimielin. Helsingissä Ankkuripoliisin näkemyk-

sen mukaan heidän vaikutuksensa nuoreen on yleisesti ottaen positiivinen. Mitä aikaisem-

min nuoren vääränlaiseen toimintaan ja rikoskierteeseen puututaan, sitä parempi onnistu-

misprosentti nuoren elämänlaadun ja –suunnan parantamisessa on. Yleisesti ottaen katso-

taan, että intensiivinen ja pidempiaikainen työskentely nuoren kanssa johtaa parempiin tu-

loksiin.  

 

Molemmilla paikkakunnilla kenttätoiminnassa työskentelevien poliisien mukaan nuorten 

asenne ennalta estävää työtä kohtaan riippuu täysin kohdehenkilöstä, mutta pääsääntöisesti 

he kokevat nuorten asenteen olevan hyvä ja vastaanottava. Poikkeuksena kuitenkin nuoret, 

joilla on negatiivinen kuva poliisista aikaisempien kokemuksien johdosta. Helsingissä En-

nalta Estävä toiminto -ryhmän poliiseihin suhtaudutaan yleisesti ottaen positiivisesti. Tämä 

varmasti sen johdosta, että kyseinen ryhmä pystyy keskittymään ajan kanssa nuoriin ja hei-

dän ongelmiinsa, koska se on juurikin heidän pääasiallinen tehtävänsä. Kyseisessä ryhmässä 

toimivat poliisit tulevat nuorille tutuiksi melkein päivittäisten tapaamisten yhteydessä.  

 

Paikkakunnasta riippumatta Ankkuripoliisien kertoman ja arvioiden mukaan vuodessa heillä 

on asiakkaina noin 200-500 nuorta, jotka ovat yleisesti ottaen 10-15 -vuotiaita. Hämeenlin-

nan Ankkuripoliisin arvion mukaan nuoret, jotka ovat tehneet rikollisia tekoja  enemmän 
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kuin kerran, päätyvät myös vanhempana tekemään jonkin rikoksen. Helsingin Ankkuripo-

liisin arvion mukaan noin neljäsosa nuorista päätyy enemmän kuin yhden kerran poliisin 

asiakkaaksi. Tämän lisäksi arviolta noin viidesosa näistä nuorista päätyvät myös aikuisiällä 

poliisin asiakkaaksi.  

 

Hämeenlinnan Ankkuripoliisin arvion mukaan nuorisorikollisuuden ilmenemisessä ei ole ta-

pahtunut isompia muutoksia viimeisen vuoden aikana, mutta uutena tekopaikkana on yhä 

useammin sosiaalinen media. Helsingin Ankkuripoliisin mukaan tilastojen valossa nuoriso-

rikollisuus ei olisi lisääntynyt, mutta hänen arvionsa mukaan rikollisuuden muodot ovat va-

kavoituneet ja katukuvassa ovat lisääntyneet muun muassa huumausainerikokset ja ryöstöt.  

 

Hämeenlinnan kentällä toimivan poliisin mukaan nuorisorikollisuuden tilanne Kanta-Hä-

meessä on hyvä ja pääasiallisesti suurin osa rikoksia tekevistä nuorista ovat ensikertalaisia. 

Hänen mukaansa vain harva nuorista on niin sanotusti sarjarikollinen. Helsingissä puoles-

taan on useita aktiivisia nuoria, jotka ovat viranomaisilla tiedossa. Helsingissä tulisi saada 

eri tahojen toimesta nämä tietyt nuoret kuriin, jolloin nuorten tekemät rikokset laskisivat 

huomattavasti. 

 

Parhaiten nuorisorikollisuutta ehkäistäisiin Ankkuritoiminnan lisäksi sosiologisilla asioilla, 

kuten turvallisella ja viihtyisällä asuinympäristöllä. Hämeenlinnan Ankkuripoliisin mukaan 

kieltovalistukset eivät ole parhain keino nuorisorikollisuuden ehkäisemisessä, vaan nuoren 

arvoihin pitäisi pystyä vaikuttamaan muuta kautta. Helsingin Ankkuripoliisissa nähdään tiet-

tyjen ongelmanuorten perheissä olevan ongelmia, jolloin vanhemmat eivät kykene valvo-

maan nuorten tekemisiä. Tämän johdosta muun muassa kouluihin, lasten- ja nuortenpsyki-

atriaan ja lastensuojeluun tarvittaisiin lisää henkilökuntaa, jotta ennalta estävänä toimintona 

kyseisissä paikoissa voitaisiin puuttua nuoren käyttäytymiseen jo varhain. Helsingin nuori-

sorikollisuudessa monikulttuuristen asiakkaiden osuus on kasvanut, joten myös resursseja 

maahanmuuttajien kanssa tehtävään työhön kaivattaisiin lisää.  
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7 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS JA POHDINTA 

 

Opinnäytetyön tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Haastatteluista saatuihin tu-

loksiin tulee suhtautua kuitenkin kriittisesti, sillä vastaukset eivät välttämättä edusta kaik-

kien samaa työtehtävää tekevien poliisien näkemyksiä. Vastauksissa tulee ottaa huomioon 

se, että haastateltavien kanta kysyttäviin asioihin on subjektiivinen. Opinnäytetyön tarkoi-

tuksena ei ollut tehdä tilastointia aiheeseen liittyen, vaan käsitellä aihetta haastateltavien 

henkilökohtaisten kokemusten ja mielipiteiden kautta.  

 

Kenttätoiminnan osalta haastateltujen poliisien vastauksissa täytyy ottaa huomioon se, että 

Helsingissä toiminut poliisi työskenteli Ennalta Estävä toiminto –ryhmässä, jonka pääasial-

linen työtehtävä on toimia nuorten parissa. Kyseisellä poliisilla on siis mahdollisuus keskit-

tyä ja suunnitella nuorten kanssa toimimista paremmin, kuin Hämeenlinnassa perus partio-

toiminnassa työskentelevän poliisin. Näin ollen vastaukset eivät ole täysin verrattavissa kes-

kenään, sillä nuorten kanssa työskentelyn määrä on eri tasoa.  

 

Haastateltavien työtehtävistä ja paikkakunnista riippumatta, heidän kantansa asioihin olivat 

hyvin yhtäläisiä. Haastateltavat olivat tietoisia, että haastattelujen vastaukset tullaan opin-

näytetyössä käsittelemään anonyymeina, minkä voidaan katsoa parantavan vastauksien luo-

tettavuutta.  

 

Haastattelut suoritettiin vallitsevasta koronatilanteesta johtuen sähköpostihaastatteluina. 

Haastattelujen tekemisessä sähköpostitse täytyy ottaa huomioon se, että haastatteluista puut-

tui konkreettinen vuorovaikutus. Tämä tarkoittaa sitä, että kysymyksiin saadut vastaukset 

olivat todennäköisesti suppeampia kuin henkilökohtaisen ja kasvokkain tapahtuneessa haas-

tattelussa. Myös vastauksien laadussa, määrässä ja tulkinnassa voi olla pieniä poikkeavuuk-

sia. Sähköpostihaastattelu mahdollisti kuitenkin haastateltavien hyvän mahdollisuuden val-

mistautua kysymyksiin omien aikarajojensa puitteissa ja palautukseen oltiin annettu riittä-

västi aikaa. Näin ollen haastateltavalle annettiin aikaa palauttaa haastattelusähköposti siten, 

että hänellä oli mahdollisuus korjata ja lisätä vastauksia ennen palautuspäivämäärää.  

 

Koska opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset haastattelujen avulla, voidaan 

opinnäytetyön tavoitteiden katsoa toteutuneen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada 
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vastaukset tutkimuskysymyksiin haastateltavien henkilöiden omien kokemusten ja arvioiden 

kautta. Toimivin tutkimusmenetelmä tällaisen tutkimuksen tekemiseen oli laadullinen tutki-

mus. Ankkuritoiminnan resursseista, vaikuttavuudesta ja nuorisorikollisuuden määristä voi-

taisiin tehdä jatkotutkimuksena määrällinen tutkimus. Määrällisen tutkimuksen avulla voi-

taisiin tehdä tilastointia edellä mainituista osa-alueista.  
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LIITTEET 

 

Liite 1. Haastattelukirje ja kysymykset 

 

POLIISIN OSALLISTUMINEN ENNALTA ESTÄVÄÄN NUORISOTYÖHÖN - ANKKURITOIMINTA 

HÄMEENLINNA VS. HELSINKI 

 

Kiitos, että olet suostunut haastateltavakseni opinnäytetyöhöni. Teemahaastatteluni liittyy 

opinnäytetyöhöni – ”Poliisin osallistuminen ennalta estävään nuorisotyöhön - Ankkuritoi-

minta Hämeenlinna vs. Helsinki”. Opinnäytetyöni ja siihen liittyvien haastattelujen myötä 

on tarkoitus kartoittaa poliisin näkökulmasta Ankkuritoiminnan sekä nuorisoon kohdistu-

van kenttätoiminnan yhdenmukaisuutta kahdessa eri kaupungissa. Teemahaastattelun ta-

voitteena on saada tietoa ankkuritoiminnan resursseista, asiakasmääristä, onnistumisista 

sekä ankkuritoiminnan yhteistyöstä ennalta estävässä toiminnassa kenttätyön osalta.  

 

Suoritan teemahaastatteluja yhteensä neljälle poliisille, joista kaksi työskentelee Ankkuri-

toiminnassa sekä kaksi, jotka ovat kenttätyössä, mutta joiden työ sisältää nuorten ennalta 

estävään toimintaan liittyviä tehtäviä. Olen siis valmistellut kaksi eri teemahaastattelua eri 

kysymyksin. Opinnäytetyössäni ei mainita haastateltavien nimiä, vaan haastatellut nime-

tään konstaapeleiksi A, B, C tai D. Vallitsevan koronatilanteen johdosta, päätin suorittaa 

teemahaastattelut näin sähköpostitse.  

 

Toivon sinun vastaavan kysymyksiin omien työstä saatujen kokemuksien pohjalta niin laa-

jasti kuin mahdollista. Lisäksi jotkin kysymykset saattavat vaatia mahdollisten tilastojen 

avaamista, joten mikäli teillä on olemassa tilastollista materiaalia, toivoisin saavani siitä si-

nulta jollakin parhaimmaksi katsomallasi tavalla yhteenvedon. Mikäli tilastollista pohjaa ei 

ole, toivon sinun esittävän asiasta kokemuspohjaisen arvion.  

 

Alla kysymykset, joihin toivon sinulta vastausta:  

 



 

 

1. Kuinka kauan olet toiminut poliisina? 

 

2. Mitä työtehtäviä olet poliisina tehnyt? 

 

3. Miten päädyit työskentelemään Ankkuri-tiimissä? 

 

4. Kuinka monta henkilöä alueenne Ankkuri-tiimiin kuuluu? Kuinka moni tiimin jäsenistä on 

poliiseja? 

 

5. Minkä eri alojen ammattilaisia Ankkuri-tiimissänne työskentelee?  

 

6. Mitä työtehtäviisi kuuluu? 

 

7. Mikä sinun mielestäsi on poliisin rooli Ankkuri-toiminnassa? 

 

8. Ankkuri-tiimi on moniammatillinen tiimi. Minkälaiset tapaukset tulevat juuri poliisien  kä-

siteltäväksi? 

 

9. Miten itse koet poliisina nuorten kanssa työskennellessäsi vaikuttavasi nuoren elämään? 

 

10. Kuinka moni nuori vuodessa on tekemisissä juuri poliisin kanssa Ankkuri-toiminnassa? 

Mikäli asiaa ei ole tilastoitu, voit tehdä kokemukseesi perustuvan arvion.  

 

12. Mikä on suurin ikäryhmä, joka Ankkuri-toiminnassa on tekemisissä juuri poliisin kanssa? 

Mikäli asiaa ei ole tilastoitu, voit tehdä kokemukseesi perustuvan arvion. 

 

13. Mitkä ovat keskeisimmät rikokset, joiden vuoksi nuori päätyy Ankkuri-toiminnassa po-

liisin kanssa tekemisiin? 

 

14. Kuinka moni nuori on tavattu vielä uudelleen (2-5 krt) ensimmäisen Ankkuri-tapaami-

sen jälkeen? Mikäli asiaa ei ole tilastoitu, voit tehdä kokemukseesi perustuvan arvion. 

 



 

 

15. Kuinka moni Ankkuri-tiimin kanssa asioinut nuori on jäänyt aikuisena poliisin asiak-

kaaksi vastaavanlaisen rikollisen toiminnan vuoksi? Mikäli asiaa ei ole tilastoitu, voit tehdä 

kokemukseesi perustuvan arvion. 

 

16. Mikä on mielestäsi nuorisorikollisuuden tämän hetkinen tilanne alueella, jolla työsken-

telet? Onko nuorisorikollisuuden ilmenemisessä tapahtunut muutoksia viimeisen 5 vuoden 

aikana? 

 

17. Miten mielestäsi ehkäistään parhaiten nuorisorikollisuutta? 

 

18. Teettekö yhteistyötä kentällä toimivien poliisien kanssa liittyen nuorten ennalta estä-

vään toimintaan? Voit kertoa myös esimerkkejä.  
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Liite 2. Haastattelukirje ja kysymykset 

 

POLIISIN OSALLISTUMINEN ENNALTA ESTÄVÄÄN NUORISOTYÖHÖN - ANKKURITOIMINTA 

HÄMEENLINNA VS. HELSINKI 

 

Kiitos, että olet suostunut haastateltavakseni opinnäytetyöhöni. Teemahaastatteluni liittyy 

opinnäytetyöhöni – ”Poliisin osallistuminen ennalta estävään nuorisotyöhön - Ankkuritoi-

minta Hämeenlinna vs. Helsinki”. Opinnäytetyöni ja siihen liittyvien haastattelujen myötä 

on tarkoitus kartoittaa poliisin näkökulmasta Ankkuritoiminnan sekä nuorisoon kohdistu-

van kenttätoiminnan yhdenmukaisuutta kahdessa eri kaupungissa. Teemahaastattelun ta-

voitteena on saada tietoa ankkuritoiminnan resursseista, asiakasmääristä, onnistumisista 

sekä ankkuritoiminnan yhteistyöstä ennalta estävässä toiminnassa kenttätyön osalta.  

 

Suoritan teemahaastatteluja yhteensä neljälle poliisille, joista kaksi työskentelee Ankkuri-

toiminnassa sekä kaksi, jotka ovat kenttätyössä, mutta joiden työ sisältää nuorten ennalta 

estävään toimintaan liittyviä tehtäviä. Olen siis valmistellut kaksi eri teemahaastattelua eri 

kysymyksin. Opinnäytetyössäni ei mainita haastateltavien nimiä, vaan haastatellut nime-

tään konstaapeleiksi A, B, C tai D. Vallitsevan koronatilanteen johdosta, päätin suorittaa 

teemahaastattelut näin sähköpostitse.  

 

Toivon sinun vastaavan kysymyksiin omien työstä saatujen kokemuksien pohjalta niin laa-

jasti kuin mahdollista. Lisäksi jotkin kysymykset saattavat vaatia mahdollisten tilastojen 

avaamista, joten mikäli teillä on olemassa tilastollista materiaalia, toivoisin saavani siitä si-

nulta jollakin parhaimmaksi katsomallasi tavalla yhteenvedon. Mikäli tilastollista pohjaa ei 

ole, toivon sinun esittävän asiasta kokemuspohjaisen arvion.  

 

Alla kysymykset, joihin toivon sinulta vastausta:  

 

1. Kauan olet toiminut poliisina? 

 

2. Mitä työtehtäviä olet poliisina tehnyt? 

 



 

 

3. Miten nuorten kanssa työskenteleminen näkyy työssäsi? 

 

4. Millaista ennalta estävää työtä teet nuorten hyväksi kenttätyösi lisäksi? 

 

5. Onko alueellasi nimetty nuorten ennalta estävään työhön tietyt kenttätyötä tekevät 

konstaapelit? Jos on, kuinka monta tällaista konstaapelia toimii alueellasi? 

 

6. Teettekö esimerkiksi kouluvierailujen osalta yhteistyötä Ankkuri-tiimin kanssa ja jos 

teette, mitä siihen sisältyy (vierailun teema, koulun ja ikäryhmän valinta tms.)? 

 

7. Minkä ikäisiin nuoriin yllä mainituilla vierailuilla mielestäsi pyritään vaikuttamaan eni-

ten? 

 

8. Kuinka monta sellaista nuorta koskevaa tehtävää, joista tieto menee myös Ankkuri-tii-

mille, tulee poliisille keskimäärin 3 vuorokauden aikana? Mikäli asiasta ei ole saatavilla ti-

lastoa, voit antaa oman arviosi. 

 

9. Mikä on mielestäsi nuorten asenne tekemääsi ennalta estävää toimintaa kohtaan? 

 

10. Minkä ikäisiä nuoria kenttätyössä tyypillisimmin tapaa? Jos asiasta ei ole tilastoa, voit 

vastata kokemukseesi perustuen.  

 

11. Arvioi, kuinka monta nuorta kymmenestä on poliisin kanssa rikosasian johdosta teke-

misissä enemmän kuin kerran?  

 

12. Mikä on mielestäsi nuorisorikollisuuden tämän hetkinen tilanne alueella, jolla työsken-

telet? 

 

13. Panostetaanko alueesi kenttätyössä mielestäsi tarpeeksi nuoriin? Miten se näkyy tai ei 

näy?  
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