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Ankkuri-toimintamalli

• syntynyt eri viranomaisten aloitteesta ja 
tarpeesta

• ankkuritoiminnassa poliisi, sosiaalityöntekijä, 
psykiatrinen sairaanhoitaja ja nuorisotyöntekijä 
työskentelevät yhdessä moniammatillisena
tiiminä poliisilaitoksella

• kohderyhmät: lapset, nuoret ja perheet

• toiminnan keskiössä ihminen, ei prosessi

• tärkeää työparityöskentely, asiakkaan tilanteen 
käsittely tiimissä ja jatkopalveluihin ohjaaminen





Toiminnan tavoitteet

• lisätä viranomaisten interventioiden tehokkuutta, 
oikeaa kohdentumista ja oikea-aikaisuutta

• puuttua varhain lasten/nuorten tekemiin 
rikoksiin, katkaista alkava rikoskierre ja ehkäistä 
syrjäytymistä

• selvittää asiakkaan kokonaisvaltainen 
elämäntilanne ja ohjata tarkoituksenmukaisen 
avun ja tuen piiriin

• ennaltaehkäistä väkivaltaista radikalisoitumista 
ja ekstremismiä



Ankkurin kohderyhmiä erityisesti

• alaikäiset rikoksentekijät

• alaikäiset päihteidenkäyttäjät

• koulukiusaamisasiakkaat

• uhkahenkilöt

• taistelualueilta palaajat

Ankkurin sosiaalityöntekijän asiakkaisiin kuuluvat 
em. lisäksi vanhukset, moniongelmaiset aikuiset, 
kaikenikäiset rikoksen uhrit (mm. perheväkivallan 
ja seksuaalirikosten kohteeksi joutuneet) jne. 



Itä-Suomen poliisilaitoksen 
Ankkuriryhmä

• Kuopiossa 5 poliisia, 2 sosiaalityöntekijää, 
nuorisotyöntekijä, sairaanhoitaja

• Joensuussa 4 poliisia, 1 sosiaaliohjaaja, 1 
nuorisotyöntekijä

• Mikkelissä 2 poliisia, 1 sosiaalityöntekijä

• Savonlinnassa 1 poliisi, 1 sosiaaliohjaaja, ½ 
nuorisotyöntekijä

• Iisalmessa 1 poliisi, ½ sosiaaliohjaaja



Ankkurin tulevaisuus Itä-
Suomessa, lisäresurssit?

• Joensuun poliisiasema: 1 sairaanhoitaja

• Mikkelin poliisiasema: 1 nuorisotyöntekijä, ½ 
sairaanhoitaja

• Savonlinnan poliisiasema: ½ sairaanhoitaja

• Iisalmen poliisiasema: 1 poliisi, ½ 
nuorisotyöntekijä, ½ sairaanhoitaja

• Varkauden poliisiasema: 1 poliisi, 1 
sosiaalityöntekijä, ½ nuorisotyöntekijä, ½ 
sairaanhoitaja



Alaikäisten tekemät rikokset 
Savonlinnan poliisiaseman alueella
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Alaikäisten tekemien rikosten 
määrät 2017 

• Kuopion pääpoliisiasema: 1080

• Joensuun poliisiasema: 796

• Iisalmen poliisiasema: 477

• Mikkelin poliisiasema: 359

• Varkauden poliisiasema: 192

• Savonlinnan poliisiasema: 180



Ota yhteyttä

Ankkuritoimijoihin voit ottaa yhteyttä mm:

– lasten ja nuorten tekemissä rikosasioissa,

– lasten ja nuorten päihteiden käyttöön liittyen,

– koulukiusaamistilanteissa (kun koulun omat 

toimet eivät ole riittäneet),

– koulu-uhkaepäilyissä/muissa uhkatilanteissa

– vihapuhe-/ viharikosasioissa.



Yhteystiedot Kuopio

• rikosylikonstaapeli Jouko Kuismin p. 0295 456 651

• sosiaalityöntekijä Tuija Heimonen p. 0295 456 604

• sähköposti: etunimi.sukunimi@poliisi.fi

• ryhmäsähköposti: ankkuri.ita-suomi@poliisi.fi

mailto:etunimi.sukunimi@poliisi.fi


Toimintaympäristön muuttuminen

1. Huumekaupan toimintaympäristö on muuttunut radikaalisti 
viimeisten vuosien aikana

2. Huumeiden saanti helpompaa kuin koskaan

3. Ei tarvitse tuntea entuudestaan ketään huumemaailmasta

4. Kokeilijat/käyttäjät yhä nuorempia

5. Käytetään paljon muutakin kuin kannabista

6. Asenteet huumeita / huumeiden käyttöä kohtaan muuttuneet 
sallivammiksi

– erityisesti kannabista ei mielletä kielletyksi aineeksi ja 

vähätellään sen vaarallisuutta nuorten kehittymiselle 
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Huumausaineiden nettikauppa

• "Räjähtänyt käsiin"

• käytetään hyväksi TOR –verkon anonymiteettiä ja 
piilopalveluja

• käytetään hyväksi erilaisia pikaviestisovelluksia

• kuka tahansa voi tilata huumausaineita ja muita 
laittomia aineita, esineitä ym. 

• lukuisia erilaisia piilopalveluja (nettisivustoja) 

– kaupat "ovelta – ovelle" toimituksella 

‒ maksu yleensä virtuaalivaluutalla

– kaupat "face2face"

‒ maksu yleensä käteisenä
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Esimerkkejä Torilaudan sisällöstä
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Esimerkkejä Torilaudan sisällöstä
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Huumausaineet Itä-Suomessa

• kannabis – "budi", "mari", "kukka", "dulla", "hasa", "nuppu"

• buprenorfiini – "subu", "texi", "xone", "tekken", "pallo"

• huumelääkkeet – "contit", "rivat, 

• amfetamiini, - "sulfa", "vauhti", "piri", 

• metamfetamiini – "meta", "metukka"

• ekstaasi –"esso", "nipsu"

• lsd – "happo", "lappu"

• muuntohuumeet (+ johdannaiset) 

• muut harvinaisemmat huumausaineet

– sienet, kokaiini, heroiini
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Sovelluksia / ohjelmia joiden avulla 
huumausainekauppaa käydään
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Tor –selain (logoja)

Signal Wicker

Pikaviestisovelluksia

Piilopalvelu sivustoja

Torilauta

Sipulifoorumi

Hunapotta

Silkkitite

jne…..



Mitä meillä on tehtävissä?

• Asenteisiin vaikuttaminen

• Oppia ymmärtämään nykytilanne ja sen vakavuus

• Olla kiinnostuneita ja valvoa nuorten toimia (myös 
verkossa)

• Tunnistaa mahdollisimman varhain ongelmat

• Varhainen puuttuminen

• Ennalta estävä toiminta

• Sidosryhmäyhteistyö

YHDESSÄ OLEMME VAHVEMPIA
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