IHAN OIKEASTI.
Ankkuri on valtakunnallista toimintaa, jonka
tavoitteena on katkaista erityisesti alle
18-vuotiaiden rikoskierre. Ankkuri-tiimissä on eri
alojen ammattilaisia. Ankkuri-toiminta on myös osa
poliisin ennalta estävää toimintaa.
Vaikka Ankkuri on valtakunnallinen,
se mukautuu kunkin alueen erityistarpeisiin.

ONGELMIEN ENNALTA ESTÄMINEN
ON AINA HALVEMPAA KUIN
SEURAUKSISTA VASTAAMINEN
Ankkuria toteuttavat: poliisi, sosiaalitoimi, terveystoimi ja nuorisotoimi
Esitteen julkaisija: sisäisen turvallisuuden sihteeristö, sisäministeriö

Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

YHDELTÄ LUUKULTA

ANKKURIN MENESTYSTARINOITA

Ankkuri-malli perustuu moniammatilliseen työhön.
Useilla paikkakunnilla on havaittu hyväksi käytännöksi,
että viranomaiset työskentelevät yhteisissä tiloissa, usein
paikkakunnan poliisiasemalla. Tiimi koostuu esimerkiksi
poliisista, sosiaalityöntekijästä, sosiaalikysymyksiin
erikoistuneesta ohjaajasta, psykiatrisesta sairaanhoitajasta ja
erityisnuorisotyöntekijästä. Kokoonpano voi vaihdella paikallisten
tarpeiden mukaan.

Hämeenlinna
Ankkurin ehdoton edelläkävijä. Hämeenlinnan poliisiasemalla
toimiva seudullinen, moniammatillinen tiimi, johon kuuluu
poliisi, kaksi sosiaalityöntekijää, psykiatrinen sairaanhoitaja ja
nuorisotyöntekijä. Toiminta vakiinnuttanut asemansa alueella ja
tutkitusti toimivaa.

EDUT
• Asiakas pääsee nopeasti avun piiriin
• Asiakas saa kaiken yhden luukun periaatteella
• Ennalta ehkäisevä työ helpottuu, kun viranomaiset jakavat
tarkoituksenmukaisesti tietoa asiakkaan tilanteesta keskenään
• Ankkuriin voi ottaa yhteyttä viranomainen tai asiakas itse,
kynnys on matala

VARHAINEN PUUTTUMINEN – NOPEA PUUTTUMINEN

Lehtikuva/Roni Rekomaa

Pori
Vauhdikkaasti startanneen työn hyödyt on huomattu jo nyt.
Kaikki alaikäisten tekemät rikokset pyritään käsittelemään, samoin
kuin lähisuhdeväkivalta perheissä, joissa on lapsia. Alku on ollut
niin menestyksekäs, että moniammatillisen työn laajentamista
katuväkivaltaan on jo pohdittu.
Helsinki
Suuressa kaupungissa haasteet ovat erilaisia. Siksi nuorten
rikoksentekijöiden ja lähisuhdeväkivaltatapausten lisäksi tehdään
maahanmuuttajatyötä. Työ ei rajoitu alaikäisiin. Hienoa, että
Helsingin kokoisessa kaupungissakin poliisi saattaa soittaa
ovikelloa ja kysyä, mitä kuuluu.

Lehtikuva/Kimmo Mäntylä

ANKKURI

Moniammatillista ja ennalta estävää

“Ekaks mä aloin syyhkiä energiajuomatölkkejä.
Huomasin et pölliminen on tosi helppoo,
eikä tarvinnu vinkuu siltä himan deekulta
rahaa. Onnistuinpahan ees jossain kerran
elämässäni. Ja mähän oon alle 15,
mitä ne muka mulle voi, jos jään tästä kii?
Tai silleen ajattelin aika pitkään.”
Juho, 13.

Lehtikuva/Kimmo Mäntylä

“Juho tuli poliisipartion kyydissä laitokselle
iltapäivällä. Reppu oli täynnä näpistettyä
tavaraa, muutaman sadan euron edestä.
Kirjasin rikosilmoituksen ja soitin Juhon kotiin.
Päihtynyt isä suhtautui pojan tekoihin
välinpitämättömästi, äiti oli töissä.
Sovimme moniammatillisen Ankkuri-tiimin
kanssa, että kutsumme Juhon vanhempineen
poliisiasemalle tapaamiseen. Isä kieltäytyi
tulemasta, äiti lupasi tulla pojan kanssa.

“Juhon perhe ei ollut sosiaalityöntekijöille
ennestään tuttu. Kun Janne jututti Juhoa
näpistyksestä, kuultiin Juhon puheista,
että kotona asiat olivat tiukalla kiemuralla.
Työtön isä piti humalassa kovaa jöötä
ja muu perhe hissutteli nurkissa.
Välillä oli käyty käsiksi äitiinkin.
Teimme Juhosta ja hänen sisarestaan
arvion lastensuojelun tarpeesta.
Me Ankkuri-tiimin kanssa päätettiin yrittää
purkaa solmua tukitoimilla.”

Lehtikuva/Timo Jaakonaho

Taru, sosiaalityöntekijä
Mirja, psykiatrinen sairaanhoitaja
Ankkuri-tiimi

Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

“Lopulta paras ratkaisu oli, että Juho, sisko
ja äiti muuttivat omaan asuntoon.
Äiti käy edelleen säännöllisesti tapaamassa
psykiatrista sairaanhoitajaa.

Kävimme keskustelua perheen tilanteesta ja
päädyimme siihen, että tukitoimia tarvitaan.
Ensimmäisenä Juholle hankittiin ehjä talvitakki.

Juho ei ole puoleen vuoteen jäänyt kiinni
näpistelystä ja on Kaisan ehdotuksesta alkanut
käydä kaupungin sählykerhossa.
Juho sai maksusitoumuksen laadukkaampaan
mailaan ja uusiin sisäpelikenkiin.

Tapaamisen jälkeen saimme suostuteltua
Juhon isän mukaan tapaamiseen, jossa
puhuttiin väkivallasta.”

Olimme myös yhteydessä Juhon koululle.
Sovimme, että tulemme kouluvierailulle
puhumaan näpistelystä koko ikäluokalle.”
Janne, poliisi
Ankkuri-tiimi

“Juho, Juhon sisko ja äiti tulivat tapaamiseen
poliisilaitokselle, Ankkuri-tiimin omaan, melko
epäviralliseen tapaamistilan. Koko meidän
Ankkuri-tiimi osallistui tapaamiseen.

Me kaikki istutaan samassa huoneessa,
joten kävi miten kävi, voidaan seurata
Juhon perheen tilannetta jatkuvasti ja
tarvittaessa auttaa enemmän.”

Kaisa, erityisnuorisotyöntekijä
Ankkuri-tiimi

Miisa Kaartinen

Ankkuri-tiimi

Miisa Kaartinen

