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1 Johdanto 

 

Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet ovat ne 

periaatteet, joiden varaan suomalaista peruskoulujärjestelmää on rakennettu sen historian 

alkupäivistä alkaen (Johnson, 2007, 9). Vaikka Suomea pidetään monin paikoin koulu-

tuksen mallimaana, silti edelleen pieni osa nuorista jää jo peruskouluvaiheessa koulutus-

polun ulkopuolelle (Suomen virallinen tilasto, 2018). Tämä on hämmentävää, sillä Suo-

messa on verrattain vahvat yhteiskunnalliset puuttumisen mahdollisuudet, mikäli lapsen 

tai nuoren kasvu- ja kehitysympäristössä havaitaan näitä vaarantavia puutteita (Lasten-

suojelulaki 417/2007, 4§). Puutteellisella koulutuksella on nähty olevan paikkansa yksi-

lön syrjäytymiskierrettä kuvaavassa prosessissa. Nuorten rikoskäyttäytyminen on toinen 

haaste, jonka voidaan nähdä olevan yhteydessä elämän syrjäytymiskulun kanssa. (Jahnu-

kainen, 2011, 4–6.) Niin Suomessa kuin ympäri maailmaa toteutetaankin erilaisia yhteis-

kunnallisia toimia, joiden avulla saataisiin nuoret sitoutettua kouluun ja tätä kautta ennal-

taehkäistyä heidän rikoskäyttäytymistään sekä myöhempää syrjäytymiskierteeseen ajau-

tumistaan (esim. Moilanen, Airaksinen & Kangasniemi, 2019).  

 

Yksi esimerkki tällaisesta ennaltaehkäisevästä työstä on Sisäministeriön alaisuudessa toi-

miva moniammatilliseen yhteistyöhön perustuva ja alueellisesti toteutettava ankkuritoi-

minta, jota vuodesta 2018 alkaen on velvoitettu toimimaan yhteistyössä paikallisten kou-

lujen kanssa (Moilanen ym., 2019, 17–21). Kiinnostus tämän tutkielman tekemiseen pon-

nistaa tästä velvoitteesta. Koska ankkuritoiminnasta ei vielä ole saatavilla virallista tutki-

mustietoa, koettiin pyrkimys saavuttaa tutkielman kautta uutta tietoa kyseiseen teemaan 

liittyen merkitykselliseksi. 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää erään eteläsuomalaisen ankkuritiimin ja pai-

kallisen koulun henkilöstön kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä nuorten rikos-

käyttäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. Tarkoituksena on kartoittaa, millaisena koulun ja 

ankkuritiimin välinen yhteistyö koetaan sekä selvittää niitä tekijöitä, joiden koetaan oh-

jaavan kyseistä yhteistyötä. Tutkielman tekemistä ohjaavat laadullisen tutkimuksen teke-

misen periaatteet. Aineisto on kerätty teemahaastattelujen avulla kesäkuun 2020 alussa, 

jonka jälkeen se on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmin. 
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Tulosten perusteella saadun tiedon mukaan kyseisen koulun ja ankkuritiimin moniamma-

tillinen yhteistyö näyttäytyi hyvin tapauskohtaisena vaihdellen. Tämä on samassa linjassa 

ankkuritoimintaa ohjaavien periaatteiden kanssa, joiden mukaan toiminta ja mahdollisesti 

tarjottavat tukipalvelut tulee ponnistaa yksilöstä (asiakkaasta) käsin (Mikkola ym., 2019). 

Tapauskohtaisuudesta huolimatta kokemukset yhteistyöstä kuvattiin hyvin myönteisinä 

ja tarpeellisina. Analyysin perusteella kokemukset yhteistyöstä voitiin jakaa kahteen nä-

kökulmaan, joista toinen ponnisti yhteistyön tarpeista ja toinen puolestaan yhteistyön 

luonteesta. Tarve yhteistyölle nähtiin sekä konkreettisena (tarve viranomaisen läsnä-

ololle, kun koulun omat keinot eivät enää riitä) että konsultatiivisena (matalan kynnyksen 

konsultaatiota, vahvistusta pohdintoihin haastaviin oppilastilateisiin liittyen). Yhteistyön 

luonnetta kuvattiin puolestaan ratkaisukeskeisyyden (muun muassa ongelmien ratkaise-

minen moninaisten näkökulmien avulla) sekä vuorovaikutuksen (sisältäen keskustelevuu-

den ja yhteistyöhön tarkemmin liittyvät osa-alueet) näkökulmasta. Koettuja ankkurin ja 

koulun yhteistyötä ohjaavia tekijöitä löytyi liittyen niin nuoren asemaan, vuorovaikutuk-

seen, arvoihin ylipäätään kuin yhteistyötä seuranneisiin vaikutuksiinkin. 
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2 Peruskoulu ja moniammatillinen yhteistyö 

 

Koska tutkielman kantavana ajatuksena on selvittää koulun ja ankkuritiimin henkilöstön 

kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä nuorten rikoskäyttäytymisen ehkäise-

miseksi, on aiheellista avata ensin teemoihin liittyviä käsitteitä. Tämä luku keskittyy ku-

vaamaan suomalaista peruskoulua sekä sen tarjoamia oppimismahdollisuuksia ja tukitoi-

mia oppivelvollisille. Lisäksi luvussa tarkastellaan moniammatillista yhteistyötä, ensin 

yleisemmällä tasolla ja myöhemmin tarkemmin koulumaailman näkökulmasta. 

 

 

2.1 Peruskoulu ja oppivelvollisuus 

 

Johnsonin (2007) mukaan peruskoulun juurten voidaan ajatella ulottuvan aina 1800-lu-

vulle asti, jolloin kirkon hallinnassa ollut kansakoulu luotiin kansan yhtenäisen arvopoh-

jan vahvistamiseksi. Suomalaisen koulutuksen historia eli voimakkaasti seuraavan sadan 

vuoden aikana, ja 1920-luvulla astui voimaan laki yleisestä oppivelvollisuudesta. Tämän 

jälkeenkin meni viisikymmentä vuotta rinnakkaiskoulujärjestelmässä, jossa lasten ja 

nuorten osallistuminen vaihteli merkittävästi, ennen kuin 1970-luvulla muodostettiin kai-

kille oppivelvollisuusikäisille peruskoulujärjestelmä. Yhdeksän vuoden, oppivelvollisuu-

den, ajan kestävän peruskoulun syntyyn vaikuttivat yhteiskunnallisen oikeudenmukai-

suuden sekä koulutuksellisen tasa-arvon periaatteet. (Johnson, 2007, 14–16.) Vielä 2020-

luvun suomalaisessa koulujärjestelmässä näitä arvoja pyritään edistämään perusopetuk-

sen kautta (POPS, 2014). 

 

Nykypäivän perusopetukselle juridiset raamit määrittää vuonna 1998 voimaan astunut 

perusopetuslaki, jossa opetuksen tehtäväksi määritellään oppilaiden kasvun tukeminen 

inhimillisten ja eettisten arvojen avulla kohti vastuullisia toimintaedellytyksiä tulevaisuu-

dessa yhteiskunnan jäseninä (Perusopetuslaki 628/1998, 1:2 §). Maksuton perusopetus on 

luonteeltaan yleissivistävää, ja sen kautta opitaan monenlaisia elämässä tarvittavia tietoja 

ja taitoja (Opetushallitus, 2020a). 

 

Opetuksen käytännön arjen määrittää puolestaan vuonna 2014 vahvistettu perusopetus-

lain kanssa samassa linjassa kirjattu valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman 
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perusteet, jossa kuvataan koulutuksen järjestäjille tarkemmin ne ohjeet ja tavoitteet, joi-

den kautta perusopetusta tulee toteuttaa. Näin oppivelvollisille taataan asuinpaikkakun-

nasta riippumatta samankaltaiset mahdollisuudet laadukkaaseen perusopetukseen. Edellä 

mainittuihin opetusta määrittäviin dokumentteihin perustuen kunnallisella tasolla toteu-

tetaan oma tarkempi opetussuunnitelma opetuksen järjestelyihin liittyen, jonka jälkeen 

jokainen koulu valmistelee oman opetussuunnitelman niiden tarpeiden perusteella, jotka 

ilmenevät sen omassa ympäristössä. (Opetushallitus, 2020b.)  

 

Suomessa vakituisesti asuvat lapset ovat perusopetuslain mukaan oppivelvollisia. Oppi-

velvollisuus alkaa samana vuonna kuin lapsi täyttää seitsemän vuotta ja se päättyy perus-

opetuksen oppimäärän suorittamiseen (vuosiluokat 1–9) tai viimeistään siihen, kun oppi-

velvollisuuden aloittamisesta on kulunut 10 vuotta. Lain mukaan oppivelvollisen huoltaja 

on vastuussa huollettavansa oppivelvollisuuden suorittamisesta. (Perusopetuslaki, 

628/1998, 7;25–26 §). 

 

Laadukkaasta opetuksesta ja laissa säädetystä oppivelvollisuudesta huolimatta Suomessa 

vuosittain osa kohortista ei saavuta perusopetuksen oppimäärää. Lukuvuonna 2018–2019 

peruskoululaisten 9.-luokkalaisten määrä oli kevätlukukaudella 59 264, ja näistä 352 

nuorta jäi ilman peruskoulun päättötodistusta. Tämä 0,59 % kaikista yhdeksäsluokkalai-

sista edustaa niitä nuoria, jotka eivät suorittaneet oppivelvollisuutta loppuun siitä laissa 

määrätyn ikärajan puitteissa ja ovat täten ohittaneet oppivelvollisuusiän. Ilman peruskou-

lun oppimäärää jääneiden nuorten osuus on ollut kasvussa viimeisen 10 vuoden ajan. Lu-

kuvuosina 2000–2010 kaikista peruskoulun päättäneistä yhdeksäsluokkalaisista 0,2–

0,3% erosi peruskoulusta ilman oppimäärän suorittamista, eli ilman päättötodistusta. 

(Suomen virallinen tilasto, 2018.)  Tämä on huolestuttavaa, sillä matalan koulutustason 

tiedetään olevan yhteydessä mahdolliseen myöhempään ulkopuolelle jäämiseen niin työ-

elämästä kuin muiltakin yhteiskunnan osa-alueilta (Juvonen, 2015, 37). Aiemman tutki-

muksen mukaan yksilön koulutustaso on yhteydessä myös moniin hyvinvointiin ja ter-

veyteen liittyviin tekijöihin (Blane, Smith & Bartley, 1993; myös Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos, 2020). Koulupudokkuuteen, eli koulun kesken jättämiseen, voidaan linkit-

tää voimakkaasti myös moniongelmaisuuden käsite, jolla viitataan oppilaan eri elämän 

osa-alueilla ilmeneviin haasteisiin (Äärelä, 2012, 156). Nämä ongelmat voivat Äärelän 

mukaan liittyä esimerkiksi kasvuympäristöön, lapsuudenkodin matalaan toimeentulon ta-

soon, heikkoon koulumenestykseen sekä käyttäytymiseen liittyviin haasteisiin. Äärelän 
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(2012) mukaan koulupudokkuus ei kuitenkaan tapahdu hetkessä, vaan sitä tyypillisesti 

ennakoi merkittävä poissaolojen määrä. Tästä opettajat ovat oppivelvollisen kohdalla vel-

voitettuja ilmoittamaan tarvittaessa sosiaaliviranomaisille, joilla on omat toiminnan mah-

dollisuudet tilanteen ratkaisemiseksi (Lastensuojelulaki, 5;25 §).  

 

 

2.1.1 Oppimisen tuki 

 

Koska suomalaista perusopetusta ohjaa edelleenkin vahvat periaatteet koulutuksellisesta 

tasa-arvosta sekä yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta, pyritään järjestelmän si-

sältä käsin tarjoamaan oppivelvollisille tarvittava tuki velvollisuutensa suorittamiselle 

heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuki järjestetään ensisijaisesti oppivelvollisen omassa oppi-

misympäristössä, oppilaan (ja hänen ryhmänsä) sekä kehitystarpeet että vahvuudet huo-

mioiden. Annettava tuki perustuu ennaltaehkäisemiseen sekä varhaiseen tunnistamiseen. 

Tuen tulee myös olla huolellisesti suunniteltua ja kohdennettu asianmukaisesti, jotta sen 

avulla pystytään ehkäisemään haasteiden kasautumista. (POPS, 2014.) Huhtasen (2011) 

mukaan näillä tukitoimilla tavoitellaan koulua, joka on osaltaan luomassa kaikille oppi-

laille tasa-arvoiset mahdollisuudet koulutyöskentelyyn. Hän mainitseekin mahdolliseksi 

väyläksi tämän toteuttamiseksi niin ihmisarvon, osallisuuden kuin itsemääräämisoikeu-

den korostamista, aiemman oppimiseen perustuvan erottelun sijaan (erityisoppilas vs. ta-

vallinen oppilas). 

 

Nykyisen opetussuunnitelman ohjaamana oppimisen tukea tarjotaan kolmen tason, ylei-

sen, tehostetun sekä erityisen tuen kautta. Yleinen tuki on kaikille opetukseen osallistu-

ville tarkoitettu ensimmäinen keino tarjota oppilaalle tukea kouluarjessa ilmeneviin pul-

miin. Tällöin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa pyritään löytämään sellaisia peda-

gogisia ratkaisuja sekä tukitoimia, joilla pystytään sujuvoittamaan oppilaan kouluarkea 

sekä helpottamaan hänen oppimistaan. Yleinen tuki on tarkoitettu kaikille perusopetuk-

sen oppilaille, eikä sen saaminen edellytä erillisiä päätöksiä tai tutkimuksia. Kun oppilaan 

tuen tarvetta arvioidaan ja sen toteutusta suunnitellaan, tulisi tähän osallistua koulun hen-

kilökunnan lisäksi aina myös oppilas ja hänen huoltajansa. (POPS, 2014.) 
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Mikäli kaikille oppilaille avoinna oleva yleistä tukea ei koeta riittäväksi jonkin oppilaan 

kohdalla, voidaan hänet ohjata tehostettuun tukeen, joka mahdollistaa hänelle yleistä yk-

silöllisempää tukea koulun käyntiin. Tyypillisesti tehostetun tuen oppilas saa useita tuki-

muotoja säännöllisesti. Tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon, ja oppilaalle 

järjestettävä tuki kirjataan ylös hänen oppimissuunnitelmaansa. Kaikista vahvimpana 

tuen muotona suomalainen peruskoulujärjestelmä tarjoaa oppilailleen erityistä tukea, mi-

käli edelliset tuen muodot on koettu oppilaan kokonaistilanteeseen nähden riittämättö-

minä. Koska erityisen tuen tarkoituksena on turvata oppilaan perusopetuksen oppimäärän 

suorittaminen, järjestetään erityisen tuen oppilaalle tukea hyvin kokonaisvaltaisesti ja 

suunnitelmallisesti. Jotta oppilas voi siirtyä erityisen tuen piiriin, tarvitsee hän koulutuk-

sen järjestävältä taholta päätöksen siirrosta. Tämä päätös tehdään oppimiseen liittyvän 

tuen tarpeen kuvauksesta, jossa tuodaan esiin myös muut mahdolliset tekijät, jotka oppi-

laan tilanteeseen vaikuttavat. (POPS, 2014.) 

 

Kun oppilaalle on kirjattu päätös erityiseen tukeen siirtymisestä, laaditaan hänelle henki-

lökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Tämä asiakirja pitää 

sisällään niitä tavoitteita ja sisältöjä, joita oppilaan oppimiselle ja koulunkäynnille on yh-

dessä opettajien, oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa asetettu. Siihen kuvataan  

oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteet, sisällöt, tukeen liittyvät opetusjärjeste-

lyt, pedagogiset menetelmät sekä kuvaus oppilaan tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta. 

(POPS, 2014.) Näiden kaikkien tarjottavien tuen muotojen tarkoituksena voidaan ajatella 

olevan turvata kaikkien oppivelvollisten mahdollisuudet perusopetuksen oppimäärän 

suorittaminen.  
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Kuvio 1. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen malli (POPS, 2014). 

 

 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelmän tarkoituksena on kiinnittää huomio aiem-

masta medikalisaatio- ja diagnoosikeskeisyydestä kohti innovatiivisia pedagogisia ratkai-

suja, painottaen moniammatillista yhteistyötä varhaisen puuttumisen mahdollistamiseksi. 

Tarkoituksena on suosia uudenlaisia pedagogisia ratkaisuja sekä yksilöllisiä oppimis-

suunnitelmia. (Thuneberg, Hautamäki, Ahtiainen, Lintuvuori, Vainikainen & Hilasvuori, 

2014, 39.) Vitkan (2018) mukaan tuen järjestelmän vahvuuksia onkin nähtävillä tukitoi-

mien tehostumissa ja suunnitelmallisuuden lisääntymisessä. Lisäksi tukea on saatavilla 

varhaisemmassa vaiheessa ja oppilaan omista lähtökohdista ponnistaen (Vitka, 2018, 31). 

Koska kolmiportaisen tuen tarkoituksena on tarjota oppilaalle tukea mahdollisimman pit-

källe omassa ympäristössään, tekevät yleisopetuksen opettajat yhä enemmän töitä erilais-

ten oppijoiden parissa. Huhtasen (2011) mukaan tässä voi piillä merkittävä haaste, sillä 

yleisopetuksen opettajalla ei kaikissa tilanteissa ole niitä erityispedagogisia valmiuksia, 

joita työn laadukas tekeminen edellyttäisi. Tätä käsitystä tukee Marjaana Pitkäsen (2015) 

pro gradu -tutkielmaan haastattelemien opettajien kokemukset, joiden mukaan kolmipor-

taisen tuen toteuttamisen haasteet liittyivät tyypillisimmin siihen, etteivät opettajat koke-

neet oman ammatillisen kompetenssinsa riittävän tuen mallin toteuttamiseksi. Pitkäsen 
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haastatteluissa tuli myös ilmi, että opettajat kaipasivat enemmän tuen mallin kehittämistä 

omassa toimiympäristössään. 

 

 

2.1.2 Oppilashuolto osana koulun sisäistä moniammatillista yhteistyötä 

 

Oppimisen tuesta puhuttaessa ei voida ohittaa oppilashuollon käsitettä. Oppilashuollon 

tehtävänä on edistää ja ylläpitää oppilaan hyvää oppimista, psyykkistä ja fyysistä ter-

veyttä sekä sosiaalista hyvinvointia (POPS, 2014). Tämä laissakin turvattu huollon muoto 

mahdollistaa oppilaiden pääsyn psykologin, sosiaalityöntekijän, kouluterveydenhoitajan 

sekä koululääkärin palvelujen piiriin (Vainikainen, Thuneberg, Grieff & Hautamäki, 

2015, 139). Toiminnan tarkoituksena on toimia ennaltaehkäisevänä ja sen tarjoama tuki 

kattaa koko kouluyhteisön. Oppilashuollon käytännön toimia ohjaavat periaatteet luotta-

muksellisuudesta sekä kunnioittavasta suhtautumisesta oppilaaseen huoltajineen, heidän 

osallisuuttaan tukien (Vitka, 2018, 67). Uuden opetussuunnitelman kanssa samana 

vuonna astui voimaan uusi oppilashuoltolaki, jonka tarkoituksena on taata oppilaiden hy-

vinvointi koulussa niin yhteisön kuin yksilönkin tasolla (Vitka, 2018, 66). Yksilöllinen 

oppilashuolto kattaa oppivelvollisille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja tätä kautta 

monialaisen oppilashuoltotyön. Yhteisöllisellä oppilashuollolla viitataan puolestaan koko 

koulun toimintakulttuurin edistämiseen, jossa huomiota kiinnitetään esteettömyyteen, 

turvallisuuteen, terveellisyyteen, osallisuuteen ja yleiseen hyvinvointiin. (Vitka, 2018, 

66.)  

 

Kuten jo aiemmin todettu, valtaosa koulusta toteutuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä 

tapahtuu koulujen omien seinien sisällä oppilashuollon kautta. Vaikka Suomessa onkin 

verrattain hyvin rakennettu pohja oppilashuollon yhteistyölle, Vainikainen kollegoineen 

(2015) havaitsi tutkimuksessaan tästä huolimatta alueellisia eroavaisuuksia käytännön to-

teutuksissa, joiden katsottiin aiheutuvan pitkälti resurssien kohdentamisesta. Etenkin ete-

läisessä Suomessa ja isompien kaupunkien kouluissa toteutetaan moniammatillista oppi-

lashuollollista yhteistyötä säännöllisesti ja systemaattisesti. Muualla Suomessa oppilas-

huollon saatavuus ja laatu voivat alueesta riippuen vaihdella merkittävästi. (Vainikainen 

ym., 2015, 146–147.) Myös Huhtanen (2011) nostaa esiin haasteet epätasalaatuisena 

näyttäytyvästä oppilashuollosta. Nämä ongelmat ovat erityisen harmillisia, sillä oppilas-

huollolla on ensiarvoinen mahdollisuus havaita ja puuttua matalalla kynnyksellä oppilaan 
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kokonaisvaltaiseen kasvuun ja kehitykseen liittyviin haasteisiin (Huhtanen, 2011, 38–39). 

Näihin haasteisiin on kuitenkin toivottavaa olettaa tapahtuneen muutoksia, elokuussa 

2014 voimaan astuneen oppilashuoltoa koskevan lainsäädännön takia (Vainikainen ym., 

2015, 146). 

 

 

2.1.3 Perusopetus nuorten kokemana 

 

Etenkin nuorisotutkimuksen kentällä on tutkittu sitä, millaisena peruskoulu näyttäytyy 

nuorten itsensä kokemana. Nuorisotutkimuksen kiinnostusta koulua kohtaan perustellaan 

muun muassa sillä, että nuoret viettävät ison osan arjestaan tällä areenalla, jolla myös 

luodaan merkittäviä sosiaalisia suhteita ja hahmotetaan omaa paikkaa suhteessa muuhun 

ympäristöön. Lisäksi koululla on yhteiskunnallinen merkitys kansalaiseksi kasvattamisen 

ja syrjäytymistä ehkäisevänä ympäristönä. Koulun arjessa on jatkuvasti nähtävillä valta-

van määrän nuorten elämään ja nuorisokulttuuriin laajemminkin liittyviä ilmiöitä. (Kiila-

koski, 2012.) 

 

Petri Paju (2016) tarkasteli etnografisen tutkimuksensa aikana koulun olemusta kolmen 

ulottuvuuden kautta: virallisena, epävirallisena sekä fyysisenä kouluna. Ensimmäisellä 

näistä viitataan niihin dokumentteihin ja lakipykäliin, jotka ohjaavat ja rajaavat koulun 

arjessa tapahtuvaa toimintaa. Tämä pitää sisällään oppilaille näyttäytyvät tuntijaot sekä 

lukujärjestyksen. Pajun mukaan suomalainen peruskoulun olemus määrittyy pitkälti op-

pivelvollisuuden kautta viralliseksi. Etenkin yhdeksäsluokkalaisille virallisen koulun 

merkittävin osa näyttäytyy perusopetuksen päättötodistuksen muodossa, joka määrittää 

ne mahdollisuudet, jotka nuorella oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen avautuvat. 

Epävirallinen koulu edustaa puolestaan niin oppituntien aikana kuin niiden ulkopuolella-

kin tapahtuvaa vuorovaikutusta. Se sisältää koulupäivän aikana ilmenevät oppilaiden vä-

liset sosiaaliset hierarkiat ja käytännöt, mutta myös nuorisokulttuurin ilmenemistä sekä 

koulun henkilökunnan inhimillisyyteen liittyvät piirteet. Fyysisen koulun raamit tulevat 

arkkitehtuurin kautta annettuina. Se sisältää avoimet sekä suljetut tilat, joihin portteina 

toimivat erilaiset auki tai kiinni olevat ovet. Näiden porttien vartijoina toimivat ne henki-

lökuntaan kuuluvat jäsenet, joilla on mahdollisuus avata avaimillaan suljettuja tiloja nii-

den käyttämistä varten. Fyysistä koulua seinien ja lukkojen lisäksi määrittävät erilaiset 
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aikajärjestykset, joiden mukaan oppilaille avautuvat erilaiset kulkemisen ja olemisen 

mahdollisuudet koulupäivän aikana. (Paju, 2016, 18–24.) 

 

Tämän tutkielman teemojen kannalta on aiheellista nostaa esiin myös Tanja Äärelän La-

pin yliopistolle tekemä väitöskirja vuodelta 2012, jossa hän tutki nuorten vankien koke-

muksia heidän peruskouluvuosiltaan. Haastatellut nuoret, jotka pääsääntöisesti edustivat 

koulupudokkaita, hahmottivat peruskoulun ensisijaisesti sen pakollisuuden, oppivelvolli-

suuden, kautta. Kerätyn aineiston valossa suureksi haasteeksi koulunkäynnille näkyi kou-

lumielekkyyden puute. Koulun ja kodin kulttuurien koettiin eroavan voimakkaasti toisis-

taan, ja nuoret kokivat myös tulleensa väärinymmärretyiksi ja epäoikeudenmukaisesti 

kohdelluiksi opettajiensa toimesta. Lisäksi haasteita koulupolulle olivat nuorten kertoman 

mukaan aiheuttaneet koulun perusteettomiltakin tuntuneiden tarkkojen sääntöjen ja toi-

mintatapojen noudattamiseen liittyvät haasteet. (Äärelä, 2012, 246–248.) Äärelä toteaa 

syrjäytymisen ehkäisemisen olevan osallisena pitämistä. Mikäli nuoren syrjäytymistä 

koulusta halutaan ennaltaehkäistä, tulisi se toteuttaa koulussa osallisena pitämisen kautta. 

Tämän ajatuksen pohjalta hän rakensi reagointimallin, jonka avulla nuoren mukanaan 

tuomat negatiiviset aloitukset ohjataan aikuisten puolesta kohtaamaan tilanteet positiivi-

sen reagoinnin kautta. Tämä koulupudokkuutta ehkäisevä reagointimalli perustuu kolmen 

kohdan varaan. Ensimmäiseksi oppilas kohdataan tilanteen luonteesta huolimatta positii-

visesti (esimerkiksi myöhästyneelle: ”kiva, kun tulit”), tämän jälkeen järjestetään kah-

denkeskinen aika oppilaan kanssa tilanteen läpikäymiseksi, jossa keskitytään erityisesti 

oppilaan kuulemiseen. Lopuksi vielä kartoitetaan mahdolliset huolet oppilaan tilantee-

seen liittyen niin kodin kuin koulunkin osalta. (Äärelä, 2012, 240–241.) 

 

 

2.2 Moniammatillinen yhteistyö  

 

Edellisessä luvussa käsiteltiin oppilashuoltoa, joka rakentuu käytännössä täysin moniam-

matillisen yhteistyön varaan. Moniammatillinen yhteistyö on etenkin sosiaali- ja tervey-

denhuollon alalla aktiivisesti käytössä oleva termi, jonka tarkoitusperä on kuvata jaettua 

asiantuntijuutta sekä yhteistyön tiiviyttä erilaisten toimijoiden välillä. (Kekoni, Mönkkö-

nen, Hujala, Laulainen & Hirvonen, 2019, 15.) 
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Isoherranen (2008, 33) kuvaa moniammatillisen yhteistyön käsitettä sateenvarjokäsit-

teenä, joka sisältää monia erilaisia yhteistoiminnan muotoja. Työn tarkoituksena voidaan 

ajatella olevan tavoittaa eri asiantuntijuuksien kautta saatavaa tietoa, koota ja prosessoida 

sitä yhteistyössä monien eri ammattikuntien edustajien kanssa, jotta saataisiin rakennet-

tua yhteinen tavoite, käsitys tai ratkaisu esillä olevaan pulmaan liittyen. Yhteistyö perus-

tuu ajatukselle kaikkien toimijoiden osallisuudesta niin yleisessä keskustelussa kuin pää-

töksenteossakin, jolloin jokaisella on mahdollisuus tuoda keskusteluun oman erityisosaa-

misensa sekä asiantuntijuutensa kautta rakentunut tietonsa. (Isoherranen, 2008, 33–34.) 

 

Kekoni kollegoineen (2019) esittää moniammatillista yhteistyötä edistäviä tekijöitä Laura 

Bronsteinin (2003) kategorisoinnin pohjalta. Näitä yhteistyötä edistävien tekijöiden voi-

daan ajatella linkittyvän oman ammatillisen roolin tunnistamiseen, vahvaan omaan osaa-

miseen perustuvaan ammatti-identiteettiin. Laadukasta moniammatillista yhteistyötä 

edistää myös ryhmän yhteinen historia, jossa ryhmän onnistumiset vaikuttavat myöntei-

seen työskentelyyn ryhmässä jatkossakin. Yhteistyön rakenne ja vuorovaikutus määritte-

levät varsin pitkälle yhteistyön puitteet. Näihin liittyvät olennaisina osina niin käytettä-

vissä olevat resurssit kuin yhteistyön tekijöiden käytännön tason vuorovaikutus toistensa 

kanssa sekä ryhmän yhteinen puheenkulttuuri. Tyypillisiksi haasteiksi moniammatillisen 

yhteistyön kohdalla nostetaankin esiin se, että sen koetaan lisäävän yksittäisen työnteki-

jän taakkaa ja täten vievän aikaa muilta tärkeiltä tehtäviltä. Lisäksi moniammatillisen yh-

teistyön haasteina koetaan usein myös resurssien riittämättömyys.  (Ketoni ym., 2019, 

18–20.) Myös Isoherranen korostaa vuorovaikutuksen sekä oman ja toisten roolin tunnis-

tamisen merkitystä avaimena onnistuneeseen moniammatilliseen yhteistyöhön. Erityisen 

tärkeää yhteistyötä tekevien henkilöiden on pyrkiä löytämään yhteinen kieli ja käsitemaa-

ilma sekä huomioida toisten toimijoiden tapa ajatella. (Isoherranen, 2008, 36–37, 42.) 

 

Moniammatillisen yhteistyön käsitteen yhteydessä korostuu tyypillisesti myös käsite 

asiakaslähtöisyys (Isoherranen, 2008, 35). Tämä ohjaa käytännön toimia siten, että asia-

kasta kunnioitetaan, hänen yksilöllisyyttään korostetaan ja hänen tarpeensa sekä oikeu-

tensa tulla kuulluksi toteutetaan (Kekoni ym., 2019, 17). 

 

Perusopetuksen uudistus vuonna 2010 toi mukanaan edellytyksen aiempaa inklusiivisem-

masta peruskoulusta, joka luo tarjoamiensa mahdollisuuksien lisäksi omat haasteensa 

käytännön kouluarjen rakentumiselle. Niinpä koulun henkilökunnalta edellytetään yhä 
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enemmän moniammatillisessa yhteistyössä toimimista. (Vainikainen ym., 2015, 136–

137.) Kuten jo aiemman luvun yhteydessä toteutettu, koulujen tyypillisin moniammatil-

lisen yhteistyön muoto tapahtuu oppilashuollon toiminnan kautta. Yhteistyötä toteutetaan 

kuitenkin myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Erityisopetuksen piiriin kuuluvalla 

oppilaalla on mahdollista olla erilaisia kuntouttavia ja hoitotahoja, joiden kanssa erityis-

opettaja tekee yhteistyötä oppilaan parhaan toteutumiseksi (Vitka, 2018, 71).  

 

Viime aikoina on noussut esiin nuorisotyön mahdollisuudet koulujen yhteistyökumppa-

nina (Kiilakoski, 2016, 86). Vaikka koulun ja nuorisotyön yhteistyö ei ole vielä koko 

Suomen laajuudelta vakiintunutta, tiiviimpää yhteistyötä kokeillaan jo paikallisesti. 

Haasteita tälle kuitenkin luo se, että koulun toiminnan historia on hyvin pitkä, kun taas 

nuorisotyön toimintatavat poikkeavat monesti näistä koulun vakiintuneista toiminnan 

malleista. (Kiilakoski, 2016, 86.) Tyypillisenä esimerkkinä nuorisotyön ja koulutoimen 

käytännön yhteistyöstä toimii useiden kuntien hyödyntämä ryhmäyttäminen, jossa kou-

luluokat (tyypillisesti seitsemännen luokan alussa) suuntavat nuorisotyöntekijöiden oh-

jaamaan luokkahenkeä ja toisiin tutustumista edistävään tuokioon. Tällaisessa ryhmäyt-

täymisessä pyritään nuorisotyön menetelmin myönteisesti tukemaan ryhmän vuorovaiku-

tusta ja muotoutumista yhtenäiseksi porukaksi. Toiminta jää kuitenkin usein kertaluon-

teiseksi, vaikka ryhmäkoheesio tarvitsisi tukea myös vastakin. Osassa kuntia nuorisotyö 

toteuttaa koulun kanssa yhteistyössä myös erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia tai saattaa 

olla ajoittain mukana välituntitoiminnassa. (Kiilakoski, 2016, 86, 95–96, 98.) 
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3 Nuorten rikoskäyttäytyminen ja ankkuritoiminta 
 

Tässä luvussa avataan nuorten rikoskäyttäytymisen käsitettä sekä tutustutaan niihin teki-

jöihin, jotka saattavat ohjata nuorta rikolliselle elämänpolulle. Rikoskäyttäytymistä tar-

kastellaan myös osana syrjäytymiseen johtavaa prosessia. Tämän jälkeen kuvataan erilai-

sia interventiomahdollisuuksia, joiden avulla nuorten rikoskäyttäytymistä voidaan ennal-

taehkäistä. Luvun lopussa keskitytään ankkuritoimintaan, sekä sitä ohjaaviin periaattei-

siin ja säädöksiin. 

 

 

3.1 Nuorten rikoskäyttäytyminen ja syrjäytyminen 

 

Laajasti ymmärrettynä rikoskäyttäytymisessä on kyse tahallisesta toiminnasta, joka rik-

koo yhteisön luomia sääntöjä ja täten aiheuttaa muissa yhteisön jäsenissä paheksuntaa 

(Kivivuori, Aaltonen, Näsi, Suonpää & Danielsson, 2018, 19). Tällainen toiminta on 

usein kielletty myös yhteisön virallisesti määritettyjen normien tai säädösten mukaan. Ri-

kollisuudesta puhuttaessa on aiheellista valottaa ilmi- ja piilorikollisuden käsitteitä. Po-

liisin tietoon tulee ainoastaan pieni ja vaihteleva osa rikollisuudesta. Tällöin rikoksia ku-

vaavien tilastojen avulla pystytään tarkastelemaan ainoastaan ilmi tulleita rikoksia. Se iso 

osa rikoksista, jotka eivät tule koskaan esimerkiksi rikosilmoituksen kautta poliisiviran-

omaisen tietoon, on piilorikollisuutta. Kriminologiassa ollaan kiinnostuneita niin sano-

tusta kokonaisrikollisuudesta (ilmi- ja piilorikollisuuden yhteismäärästä) kattavamman 

kuvan saamiseksi rikollisuuden yleisyydestä. (Kivivuori ym., 2018, 29–30.) Helsingin 

yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti kerää säännöllisesti muun tutki-

musmateriaalinsa ohessa myös nuorten rikollisuudesta tietoa. Nuorten rikoskäyttäyty-

mistä ja uhrikokemuksia koskeva nuorisorikollisuuskysely toteutetaan neljän vuoden vä-

lein yhdeksäsluokkalaisille. (Näsi, 2016, 2.) Tässä tutkielmassa rikoskäyttäytymistä tar-

kastellaan rikoksen käsitteen legaalisen määrittelyn kautta, jolloin kyseessä on rikoslain 

vastainen teko (Haapasalo, 2008, 19). Koska tutkielman kohteena on koulun ja ankkuri-

tiimin välinen yhteistyö, on sen mielenkiinnon kohteena rikokset, joissa tekijänä on ala-

ikäinen, ja tätä kautta oppivelvollisuuden piiriin kuuluva henkilö.  

 

Rikollisuuden kehityspolkua on tutkittu paljon pitkittäistutkimusten avulla, joissa yksit-

täisten henkilön elämää on seurattu aina lapsesta aikuisuuteen asti. Haapasalo (2006) on 
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yhdistänyt erilaisia rikollisuuden sosiologisia sekä psykologisia selitysmalleja, joiden  

mukaan uhririkokseen syyllistymistä voi aiheuttaa yhteiskunnalliset tekijät (esim. köy-

hyys, sosiaalisen kontrollin puute, osattomuus koulutuksesta / työstä / yhteiskunnasta, ri-

koksentekijäksi leimaantuminen), traumaattiset elämäntapahtumat, varhaislapsuuden 

perhetilanne, koulu- ja toveripiiriin liittyvät tekijät, yksilön persoonallisuuteen liittyvät 

tekijät sekä niin geneettiset kuin epigeneettisetkin tekijät. (Haapasalo, 2006, 40–42.) 

 

Kriminologian alalla on vahvasti ja toistuvasti pystytty löytämään yksilön iän ja rikos-

käyttäytymisen välille voimakas yhteys. Iän kannalta katsottuna yksilöiden rikoskäyttäy-

tyminen kasvaa viidestätoista vuodesta täysi-ikäistymiseen niin, että se on voimakkaim-

millaan 18-vuoden iässä. Täysi-ikäistymisen jälkeen rikosalttius tyypillisesti laskee voi-

makkaasti. Historiallisesti tarkasteltuna ikä-rikoskäyrä näyttää toistuvan varsin samanlai-

sena ajasta ja paikasta riippumatta. Poliisin vuonna 2015 tietoon tulleista alaikäisten (alle 

18-vuotias) tekemistä rikoksista tyypillisimpiä olivat alkoholirikokset, tuhotyöt ja vahin-

gonteot. Vähiten alaikäiset rikkoivat lakia puolestaan rattijuopumuksien, henkirikosten 

sekä petosten muodossa. (Kivivuori ym., 2018, 114–115.) Vuonna 2016 toteutetun nuo-

risorikollisuuskyselyn mukaan 15–16-vuotiaat nuoret raportoivat yleisimpinä kiellettyinä 

tekoinaan tai rikoksinaan alkoholin humalajuomisen, luvattomat poissaolot koulusta, lu-

vattoman verkkolataamisen ja koulussa tapahtuneen varkauden. Aiempiin tilastoihin ver-

rattuna nuorisorikollisuuskysely osoitti nuorten raportoiman rikoskäyttäytymisen vähen-

neen edellisiin mittauksiin suhteutettuna. (Näsi, 20016, 1.) 

 

Suomalainen lainsäädäntö suhtautuu rikoksentekijään suopeammin, mikäli rikos on tehty 

nuorella iällä (Oikeuslaitos, 2019). Nuoren rikoksentekijän käsitteeseen sisältyvät kaikki 

rangaistavan teon tehneet henkilöt, jotka ovat teon tekemisen hetkellä yli 15-vuotiaita, 

mutta eivät ole täyttäneet vielä 20:tä ikävuotta (Laki nuorista rikoksentekijöistä, 1940, 1 

§). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alle 15-vuotiaan tekemää rikosta ei käsitellä oi-

keudessa, eikä hänelle voida tällöin tuomita rangaistusta (Oikeuslaitos, 2019). Rikoksesta 

seuraa kuitenkin aina ilmoitus lastensuojeluviranomaiselle, jotka käsittelevät nuoren te-

kemän rikoksen sekä hänen muun tilanteensa. Vaikka rikoksesta ei voida tuomita, on te-

kijä silti velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Nuoriin liittyvät rikosasiat kä-

sitellään aina kiireellisesti. Mikäli rikoksen tekijä on iältään 15–17-vuotias, voi hänelle 

langetettavan rangaistuksen määrä olla enintään ¾ täysi-ikäiselle samasta rikoksesta tuo-
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mittavan rangaistuksen määrästä. Mikäli oikeus katsoo teon johtuneen ymmärtämättö-

myydestä tai harkitsemattomuudesta, on tekijä mahdollista jättää tuomitsematta. Alle 18-

vuotiaalle rikoksentekijälle voidaan tuomita neljästä kahteentoista kuukautta pitkä nuori-

sorangaistus, jolloin tekijä on jatkuvan valvonnan alaisena, mutta tuomiota ei suoriteta 

rangaistuslaitoksessa. Nuorisorangaistuksen tarkoituksena on edistää rikokseen syyllisty-

neen sosiaalista toimintakykyä erilaisten tehtävien, ohjelmien ja tukipalvelujen kautta. 

Tänä aikana nuori tutustuu työelämään palkattoman työnteon kautta ja hänen päihteidensä 

käyttöä valvotaan. Nuorisorangaistuksen kautta annettujen määräysten rikkominen tai sen 

aikana uusien rikoksien tekeminen voi aiheuttaa nuoren tuomitsemisen muuhun rangais-

tukseen, tarvittaessa ehdottomaan vankeuteen. (Oikeuslaitos, 2019.) 

 

Nuorten riskiin jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle ja syrjäytyä kiinnitetään yhä enemmän 

huomiota niin valtion tasolla kuin kansallisessa keskustelussakin. Koska yksittäisen syr-

jäytyneen henkilön kustannukset valtiolle ovat valtavat, puhumattakaan yksilölle itselleen 

ja hänen lähipiirilleen aiheutuvista mittaamattomista vaikutuksista, pyritään Suomessa 

erilaisin keinoin estämään nuoria putoamasta yhteiskunnallisten tukiverkkojen ulkopuo-

lelle. Pääministeri Marinin Antti Rinteeltä perimän vuoden 2019 hallitusohjelman tavoit-

teissakin mainitaan nuorten syrjäytymisen väheneminen, johon pyritään niin pitämällä 

nuoret koulutuspolulla, vähentämällä nuorisotyöttömyyttä kuin lisäämällä resursseja et-

sivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan. Hallitusohjelman tavoitteena on lisäksi kas-

vattaa nuorten osallisuutta esimerkiksi vahvistamalla koulujen demokratiakasvatuksen li-

säksi osallistamista ja edistämällä koulujen ja erilaisten järjestöjen välistä yhteistyötä. 

(Valtioneuvosto, 2019.) 

 

Vaikka arkikielessä ja median käyttämänä syrjäytymisen käsite on varsin yleinen, liittyy 

siihen kuitenkin omat haasteensa. Ensiksikin kyseessä on hyvin moniulotteinen käsite, 

joka tekee sen määrittelemisestä hyvin haastavaa (Sandberg, 2015, 57). Toiseksi käsit-

teenä syrjäytymiseen liittyy paljon arvolatautuneisuutta (Myllyniemi, 2014, 49–59). Se 

sisältää ajatuksen mielletystä, usein ulkopuolisen tahon määrittelemästä, oikeasta tavasta 

elää (Myllyniemi, 2014, 49–59; myös Sandberg, 2015, 70). Juvonen (2015) puolestaan 

muistuttaa syrjäytymisen käsitteen käyttämisen ongelmallisuudesta lasten ja nuorten yh-

teydessä sen epätarkkuuden ja moniselitteisyyden takia. Syrjäytymistä lähestytään tyy-

pillisesti siihen liittyvien riskitekijöiden avulla, joita voivat olla muiden muassa yksilön 

heikko toimintakyky, perheen huono-osaisuus tai vähemmistöihin kuuluminen (Juvonen, 
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2015, 31–32). Kuitenkin se, millaisen henkilön katsotaan olevan syrjäytynyt kuten myös 

syrjäytyneiden henkilöiden kokonaismäärä on vaihteleva, riippuen siitä, miltä kannalta 

katsottuna ilmiötä tarkastelee (Sandberg, 2015, 92). Juvosen (2015) mukaan syrjäyty-

mistä tulisi tarkastella dynaamisena prosessina, jossa yksilön on mahdollista olla ajoittain 

niin yhteiskunnan sisäisessä kuin sen ulkopuolisessakin positiossa. Hän korostaa proses-

sin kaksisuuntautuneisuutta, jolloin syrjäytyminen ei ole välttämättä lopullista, vaan yh-

teiskuntaan integroituminen ja osallistuminen voivat olla myöhemmin mahdollisia. Myös 

Jahnukainen (2011) tukee ajatusta syrjäytymisestä prosessikäsitteenä.  

 

Jahnukaisen (2011) mukaan syrjäytymisellä viitataan kasautuvaan huono-osaisuuteen ja 

yksilön kohdalla syrjäytyneellä henkilöllä viitataan puolestaan syrjäytymisprosessin lop-

puvaiheen tilanteeseen. Tällöin henkilöllä on tyypillisesti laajempia kokonaisvaltaisia 

elämänhallinnan haasteita, jotka voivat ilmetä päihde- ja mielenterveyden ongelmina sekä 

rikollisuutena. Niin Jahnukainen (2011) kuin Juvonenkin (2015) varoittavat syrjäytymi-

sen käsitteen mahdollisesta leimaavuuden vaarasta, erityisesti lasten ja nuorten yhtey-

dessä tulisi suhtautua kriittisesti syrjäytymisen käsitteen käyttöön. Leimaavan syrjäyty-

mistä korostavan keskustelun sijaan tulisi kiinnittää huomiota muihin nuoren elämään 

vaikuttaviin asioihin, joissa nuori tarvitsee aikuisen apua, esimerkiksi oppimisen vaikeuk-

siin sekä haasteisiin mielenterveyteen liittyen (Jahnukainen, 2011, 5–6). Jahnukainen on 

jakanut syrjäytymisen prosessimallissaan syrjäytymisen asteittaisen muutoksen viiden ta-

son kautta. Ensimmäisessä tasossa yksilöllä ilmenee erilaisia haasteita koulussa, kotona 

tai molemmissa. Tästä johtuneen koulussa epäonnistumisen seurauksena yksilö jää kou-

lutuspolkujen ulkopuolelle. Koska Suomessa työmarkkinoilla painotetaan paljon koulu-

tuksen merkityksellisyyttä, ilman koulutusta jäävät henkilöt ovat tyypillisesti heikossa 

asemassa työmarkkinoilla (Juvonen, 2015, 33). Tästä seuraa puolestaan tasolla neljäkin 

ilmenevät taloudelliset haasteet, jolloin yksilö joutuu turvautumaan hyvinvointivaltion 

mahdollistamaan toimeentuloon (Jahnukainen, 2011, 4–6). Pahimmillaan tämän seurauk-

sena voivat Jahnukaisen mukaan olla hyvin kokonaisvaltaisesti elämään vaikuttavat laajat 

elämänhallinnalliset ongelmat, jotka voivat ilmetä päihde- ja mielenterveysongelmien tai 

rikoskäyttäytymisen muodossa.  
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Etenkin yllä esitellyn prosessimallin tason kaksi voidaan ajatella olevan merkittävässä 

asemassa syrjäytymiskierteessä. Nykypäivän Suomen työmarkkinat edellyttävät töihin 

pyrkivältä yhä tiukemmin erilaisia alakohtaisesti eriytyneitä tietoja ja taitoja (Juvonen, 

2015, 33). Toisaalta etenkin alaikäisten lasten ja nuorten kohdalla koululla yhteiskunnal-

lisena instituutiona on paljon mahdollisuuksia ja velvollisuuksiakin puuttua matalallakin 

1. TASO: 

ongelmia kotona  

ja/tai koulussa 

2. TASO: 

epäonnistuminen 

koulussa, koulun 

keskeyttäminen 

3. TASO: 

Heikko asema  

työmarkkinoilla 

4. TASO: 

taloudelliset ongelmat, 

riippuvuus hyvinvointi-

valtiosta 

5. TASO: 

Elämänhallinnan ongel-

mat (päihdeongelmat, 

mielenterveysongelmat, 

rikollisuus) 

Kuvio 2. Syrjäytymisen prosessimalli (Jahnukainen, 2011). 
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kynnyksellä oppilaan kasvua sekä kehitystä vaarantaviin kehityspolkuihin. Siksi olisi en-

siarvoisen tärkeää, että koulu täyttäisi oman osuutensa nuorten kouluun sitouttamiseksi 

niin laadukkaan opetuksen ja oppilashuollon kuin koulun ulkopuolisten yhteistyötahojen-

kin kautta. 

 

Lisäksi syrjäytymiseen liittyvässä tai sen määrittelyyn pyrkivissä keskusteluissa saattavat 

mennä syyt ja seuraukset sekaisin. Nuoret itse pääsivät pohtimaan vuoden 2014 Nuoriso-

barometrissa syrjäytymiseen liittyviä käsityksiään, joiden tuloksena nuorten kokemana ja 

raportoimana ystävien puute näkyi voimakkaimpana syrjäytymisen selittäjänä. Lisäksi 

aikaisempiin nuorisobarometreihin verrattuna, yhä pienempi osa nuorista koki epäter-

veellisten elämäntapojen, oman laiskuuden tai välinpitämättömyyden syyksi syrjäytymi-

selle. (Myllyniemi, 2014, 49–50, 52.) 

 

 

3.2 Rikoskäyttäytymisen ennaltaehkäisy 

 

Kuten muissakin universalistisia arvoja korostavissa länsimaisissa hyvinvointivaltioissa, 

myös Suomessa arvotetaan korkealle yksilön vapaus ja oikeus omaan toimijuuteen. Tätä 

vapautta kuitenkin osaltaan rajoittaa lastensuojelulaki, jonka mukaan lapsilla (alle 18-

vuotiaat) on Suomessa ”oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja moni-

puoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun” (Lastensuojelulaki, 1§:1). Tämän lain 

nojalla yhteiskunnallisilla instituutioilla on oikeus tehdä tarvittaessa voimakkaitakin yk-

silön vapauteen kohdistuvia rajoituksia ja interventioita, mikäli se on kasvun ja kehityk-

sen turvaamiseksi välttämätöntä. Tästä esimerkkinä voisi mainita lastensuojeluorganisaa-

tion toimineen. 

 

Tultuaan 15:n vuoden ikään nuoresta tulee rikosoikeudellisesti vastuullinen teoistaan. 

Nuorten tuomitsemista vankilaan pyritään kutenkin mahdollisuuksien mukaan välttä-

mään, sillä sen ajatellaan leimaavan nuorta sekä vahvistavan hänen antisosiaalisia sitei-

tään. Lisäksi rikosoikeudellisen prosessien nähdään aiheuttavan nuorille enemmän haittaa 

kuin hyötyä. Niinpä nuorten rikosten tai ei-toivotun käyttäytymisen katkaisemiseksi on 

kehitetty erilaisia vaihtoehtoisia ohjelmia, joihin nuori voidaan ohjata. Eri tavoin oirehti-

ville nuorille onkin yhä enemmän tarjolla erilaisia ennaltaehkäiseviä ohjelmia, sekundaa-
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ripreventioita. Näiden ohjelmien kautta nuorelle on mahdollisuus tarjota erilaisia ohjauk-

sen muotoja, terapiaa, sekä koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia. Tällainen toiminta 

kuitenkin edellyttää vahvaa eri palvelujärjestelmien kommunikointia ja yhteistä toimi-

mista. (Haapasalo, 2008, 235). Myös ankkuritoiminnan voidaan ajatella olevan tällainen 

sekundaaripreventio: sen tarkoituksena on tarjota apua rikostaustaisille tai muuten haas-

teellisesti käyttäytyville nuorille vielä, kun apua on verrattain helposti saatavilla.  

 

Koska erilaiset rikoskäyttäytymistä estävät yhteiskunnalliset interventiot ovat ainoastaan 

raamit toiminnalle, toteuttaa siihen liittyvän käytännön työn aina yksittäinen organisaa-

tion toimiva henkilö. Se, mitkä valmiudet tällä henkilöllä on kohdata nuorten rikollisten 

vaihtelevia tilanteita voi vaihdella organisaatioiden sisällä merkittävästi. Sampson ja 

Themelis (2009) löysivät tutkimuksensa perusteella kolme lähestymistapaa, joista inter-

ventioissa on ollut hyötyä nuorten kanssa työskenneltäessä, nuorten tilanteiden ymmärtä-

misessä ja niihin ratkaisuihin löytämisessä. Ensimmäinen näistä on kyseenalaistaminen 

(questioning), toinen puolestaan haastaminen (challenging) ja kolmas nuoren kanssa yh-

dessä työskentely tilanteen (ja nuoren) eteenpäin viemiseksi. Tutkimuksen mukaan nuo-

ret kunnioittivat eniten sellaisia interventioiden kautta työskenteleviä henkilöitä, joiden 

kanssa tilannetta selvitettiin ratkaisulähtöisesti. Nuorta autettiin ja haastettiin ymmärtä-

mään oma tilanteensa, ja heidän kanssaan etsittiin yhdessä ratkaisuja ilmeneviin ongel-

miin. Sampsonin ja Themeliksen mukaan rikospolulle ajautuneeseen nuoren kohtaami-

seen olisi tärkeää luoda turvalliselta ja positiiviselta tuntuva ilmapiiri, joka ei tuomitse, 

vaan tapahtuu ennemminkin nuorta kunnioittavan kohtaamisen kautta. Myös Äärelän 

(2012) tässä tutkielmassa aiemmin esitetyt tutkimustulokset vahvistivat nuorten itsensä-

kin kaipaavan positiivista ja kunnioittavaa kohtaamista heidän kanssaan toimivilta aikui-

silta. 

 

Tutkiessaan koulun vaikutuksia lapsena kaltoinkohdeltujen nuorten rikoskäyttäytymisen 

riskiin Crooks, Scott, Wolfe, Chiodo ja Killip (2007) löysivät yhteyden koulun yleisen 

turvallisen ilmapiirin ja rikoskäyttäytymisen välille. Niissä kouluissa, joissa yleinen il-

mapiiri oli turvallisempi, tekivät yhdeksäsluokkalaiset samat rikolliset riskifaktorit omaa-

vat nuoret vähemmän väkivaltarikollisuutta. Lisäksi kouluissa, joissa toteutettiin intensii-

visiä, ennaltaehkäiseviä, osaamiseen perustuvia ja vuorovaikutussuhteisiin keskittyviä in-

terventioita, näkyi lapsuuden ajan kaltoinkohtelun ja nuorisorikollisuuden yhteys hei-

kompana kuin niissä kouluissa, joissa interventioita ei toteutettu. 
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3.3 Ankkuritoiminta 

 

Ankkuritoiminnassa on kyse sisäministeriön organisoimasta kansallisesta, alueellisten 

tiimien kautta toteutettavasta moniammatillisesta yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on 

ennaltaehkäistä nuorten rikosten tekemistä ja edistää heidän hyvinvointiaan. Ankkuritoi-

minnan asiakkaaksi voi päätyä alle 18-vuotias henkilö, joka on tehnyt rikoksen tai jota 

epäillään rikoksesta, jolla on päihdetaustaa, hän on vaarassa väkivaltaiseen ekstremis-

miin radikalisoitumiselle tai tarvitsee muulla tavoin moniammatillista tukea haastavaan 

elämäntilanteeseensa. Toiminnan tarkoituksena on taata nuorille ja heidän perheilleen 

yhtäläiset mahdollisuudet päästä yhteiskunnallisten tukipalvelujen piiriin. (Moilanen 

ym, 2019, 10–11.) 

 

Moniammatilliseen yhteistyöhön ankkuritoiminnassa kuuluvat poliisi-, sosiaali-, nuo-

riso- ja terveystoimi. Tyypillisesti paikalliset ankkuritiimit rakentuvat näiden ammatti-

kuntien edustajien varaan niin, että kaikki eivät välttämättä ole tiimin jokapäiväisessä 

toiminnassa mukana. Tällöin toiminnan arjesta puuttuvien alojen ammattiosaaminen ja 

asiantuntijuus on varmistettu muiden keinojen kautta. Ankkurin käytännön toiminta pe-

rustuu yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen tuen tarjoamisen varaan, jolloin nuoren elä-

mässä ilmeneviin haasteisiin pyritään puuttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 

ongelmien kasautumisen välttämiseksi. Toiminnan kautta on mahdollista tarjota myös 

nuoren vanhemmille tukea ja apua nuoren elämänhallintaan liittyen. Moniammatillinen 

yhteistyö mahdollistaa systemaattisen ja asiantuntevan ohjauksen muiden nuoren tarvit-

semien hoidon, palvelujen tai tuen piiriin. (Moilanen ym., 2019, 15–18.) 

 

Toimintaa ohjaavat periaatteet korostavat nuoren osallisuutta, yksilöllisyyttä ja koko-

naisvaltaisuutta, moniammatillista yhteistyötä sekä nuorten hyvinvoinnin edistämistä ja 

rikoskäyttäytymisen ennaltaehkäisemistä. Nuori nähdään ankkuritoiminnassa keskei-

senä henkilönä, jonka itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan kohtaamalla nuori arvosta-

vasti ja kunnioittavasti. Toimintaan osallistuminen on nuorelle aina vapaaehtoista. Hä-

neen suhtaudutaan oman elämänsä kokemusasiantuntijana ja yhteistoiminta nuoren 

kanssa perustuu tasavertaiseen kumppanuuteen. Työn kantavia pilareita ovat nuoren 

kuulluksi tuleminen, avoin vuorovaikutuksellisuus sekä aito kiinnostus nuoren tilanteen 

myönteiseen edistämiseen. Nuoren kohtaaminen ankkuritoiminnan kautta tapahtuu huo-
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mioiden yksilölliset tarpeet sekä hänen elämäntilanteensa kokonaisvaltaisesti. Toimin-

nassa nuoren etu on aina etusijalla ja tarvittavat toimet toteutetaan vastaamalla nuoren 

elämässä ilmeneviin tarpeisiin. Koska toiminnan kohteena ovat alaikäiset, osallistetaan 

heidän huoltajansakin osaksi yhteistyötä. Moniammatillisuus perustuu ankkuritoimin-

nassa yhteisen tavoitteen lisäksi keskinäiseen kunnioitukseen ja eri ammattikuntien ra-

jan ylittäviin yhteisiin toimintatapoihin. Nuorten rikoskäyttäytymiseen pyritään puuttu-

maan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin ongelmat eivät vielä ehdi kasautua 

tai muodostua liian isoiksi. Lisäksi toiminta pyrkii lisäämään nuoren mahdollisuuksia 

vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa.  (Moilanen ym., 2019, 19–21.) 

 

Ankkuritoiminta on osa Suomen sisäisen turvallisuuden strategiaa ja sitä ohjataan kan-

sallisesti. Kesäkuussa 2018 opetus- ja sisäministerit päättivät opetustoimen tulevan jat-

kossa työskentelemään ankkuritiimien kanssa tiiviissä yhteistyössä. (Moilanen ym., 

2019, 21.) Vaikka ankkuritoimintaa toteutetaan erilaisissa muodoissa esimerkiksi keski-

näisten tapaamisten tai laajemman kenttätoiminnan muodoissa, on tämän tutkielman 

kiinnostuksen kohteena erityisesti koulun ja ankkurin välinen yhteistyö. Vaikka ankku-

ritoimintaa on tutkittu yhteensä 10:ssä opinnäytetyössä, ei se muutoin ole ollut virallisen 

tutkimuksen kohteena. Ylen kesäkuussa 2020 haastatteleman sisäministeriön poliisi-

osaston kehittämispäällikön Tarja Mankkisen mukaan koko valtakunnan kattavaa ti-

lasto- tai tutkimustietoa ankkuritoiminnasta ei ole tehty (YLE, 2020). Jokainen alueelli-

nen ankkuri kerää tilastoa asiakkuuksista omaan käyttöönsä, mutta nämä tilastot eivät 

ole alueellisesti vertailtavissa. Ylen (2020) mukaan tällaista yhteismitallista tilastointi-

järjestelmää ollaan kuitenkin kehittämässä, jonka lisäksi tarkoituksena on myöhemmin 

toteuttaa tutkimusta ankkuritoiminnan vaikuttavuuteen liittyen. 
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkielman tutkimustehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita peruskoulun henki-

löstön ja ankkuritiimin viranomaisten välistä moniammatillista yhteistyötä osana nuorten 

rikoskäyttäytymisen ennaltaehkäisemistä, työntekijöiden itsensä kokemana. Lisäksi tut-

kielma kartoittaa, millaisten tekijöiden koetaan ohjaavan kyseistä moniammatillista yh-

teistyötä organisaatioiden välillä. 

 

Tutkielman tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Millaisena koulun ja ankkuritiimin henkilökunta kokee organisaatioiden välisen 

moniammatillisen yhteistyön nuorten rikoskäyttäytymisen ennaltaehkäisemi-

sessä? 

 

2. Millaisten tekijöiden koetaan ohjaavan tätä moniammatillista yhteistyötä koulun 

ja ankkuritiimin välillä? 

 

Edellä mainittuihin tutkimuskysymyksiin pyritään vastaamaan aineistolähtöisen sisäl-

lönanalyysin menetelmällä, hyödyntäen haastattelujen muodossa kerättyä tietoa koulun 

ja ankkuritiimin henkilöstön kokemuksista moniammatillisesta yhteistyöstä. Tutkielman 

pyrkimyksenä on lisätä ymmärrystä yhteistyötahojen moniammatillisesta yhteistyöstä 

nuoren rikolliskäyttäytymisen ennaltaehkäisijänä ja tätä kautta nuoren syrjäytymiskier-

teeseen ajautumisen estäjänä. Tavoitteena on tuottaa ajankohtaista ja tapauskohtaista tie-

toa koulun ja ankkuritiimin yhteistyöstä työntekijöiden itsensä kokemana.  
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5 Tutkimuksen toteutus 

 

Tämä tutkielma on toteutettu laadullisin, eli kvalitatiivisin menetelmin. Koska tutkielman 

tekeminen on monivaiheinen prosessi, esitetään se tässä luvussa jaettuna useampaan ala-

lukuun. Aluksi kuvataan tarkemmin tutkimuksen kohde, joka tapaustutkimuksen periaat-

teiden mukaisesti koostuu yhden ankkuritiimin sekä yhden perusopetuksen koulun hen-

kilöstön kokemuksista. Seuraavaksi kuvataan aineiston hankintaan liittyvät valinnat ja 

menetelmät, joita tässä tutkielmassa edustavat kvalitatiivinen ote tutkimuksen tekoon, tar-

kemmin eriteltynä fenomenologinen tutkimusote ja tapaustutkimus. Lopuksi tarkastel-

laan aineiston analyysiä niin, että lukijalle avataan yksityiskohtaisemmin aineiston litte-

rointiin ja aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin liittyvät valinnat ja toteutukset.  

 

 

5.1 Tutkimuksen kohde 

 

Tutkimuksen kohteena ovat erään eteläsuomalaisen kaupungin ankkuritiimin henkilökun-

nan sekä heidän toimialueellaan sijaitsevan koulun henkilökunnan kokemukset organi-

saatioiden välisestä yhteistyöstä nuorten rikoskäyttäytymisen ennaltaehkäisemisessä. Ky-

seinen koulu valikoitui tutkittavaksi kohteeksi ankkuritiimin edustajan suosituksesta. Tii-

viiseen yhteistyöhön perustuneiden suositusten perusteella yhteyttä otettiin kyseisen ank-

kuritiimin toiminta-alueella yhteensä kolmeen kouluun, joista yhteistyö onnistui aikatau-

lun puitteissa yhden koulun kohdalla. Koulujen ja ankkuritiimien välillä tapahtuva yh-

teistyö ei lähtökohtaisesti ole säännöllistä, vaan yhdessä tehtävä työ toteutuu tarveperus-

taisesti, niin myös tässä tutkielmassa. Yhteistyön tiiviys ja kesto määrittyy tapauskohtai-

sesti. Tutkielmaan osallistuneet organisaatiot olivat tehneet yhteistyötä noin neljän vuo-

den ajan, mutta organisaatioiden edustajat olivat aloittaneet työskentelyn yhteistyön mu-

kana vaihtelevasti, noin puolesta vuodesta aina yhteistyön alkujuurille asti. 

 

Koska ankkuritiimiä määrittävä ankkuritoiminta perustuu jo itsessään moniammatilliselle 

yhteistyölle, edustivat haastateltavat hyvin erilaisia ammattikuntia. Haastateltavina ank-

kuritiimin puolelta olivat poliisi, sosiaalityöntekijä sekä erityisnuorisotyöntekijä. Koulun 

henkilökuntaan kuuluneista haastateltavista kaksi toimivat koulussa aineenopettajina ja 
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yksi rehtorina. Haastateltavien työnimikkeet koettiin mielekkääksi tuoda esiin tutkimuk-

sen kohdetta kuvattaessa, sillä tutkimusaineistossa on jossain määrin nähtävissä ammat-

tikuntien välisiä eroavaisuuksia liittyen kokemuksiin organisaatioiden väliseen moniam-

matillisesta yhteistyöstä. Suorien lainausten kohdalla tällaista tietoa ei kuitenkaan tuoda 

esiin informanttien anonymiteetin suojelemiseksi.  

 

Vaikka tätä tutkielmaa ei olisi pystynyt toteuttamaan tällaisenaan ilman tietoa antavia 

informantteja, on tutkimuksen varsinainen kohde haastateltujen kokemukset. Kokemus-

ten tutkimisen teoriaa avataan tarkemmin seuraavan alaluvun yhteydessä.  

 

 

5.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkielmassa käytettävät menetelmät nousivat esiin tutkimuskysymysten kautta. Koska 

tutkielman avulla halutaan saada lisää tietoa henkilöiden kokemuksista, oli laadullisen 

tutkimuksen menetelmät luonnollinen valinta. Seuraavissa alaluvuissa kuvataan tarkem-

min valittuja menetelmiä sekä perustellaan niiden käyttöä. 

 

 

5.2.1 Laadullinen tutkimus 

 

Tutkielma noudattaa laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Laadullisessa tutkimuksessa 

tunnustetaan todellisuuden moninaisuus ja tutkimuskohteita pyritään tutkimaan varsin 

kokonaisvaltaisesti. Tällöin tutkimuksen kohteena ovat ilmiöt, joita ei voida ei tai ole 

mielekästä mitata määrällisesti. Tyypillisesti tällaiset teemat liittyvät todellisen elämän 

kuvaamiseen, niin myös tässä tutkielmassa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2013, 160–

161.) Ronkaisen, Pehkosen, Lindblom-Ylänteen sekä Paavilaisen mukaan laadullista tut-

kimusta tehtäessä tulee aina kiinnittää huomiota merkitysten keskeisyyteen (2011, 81). 

He näkevät ihmisten toiminnan merkitysvälitteisenä, ja tällöin todellisuutta sekä siitä ih-

misten kautta saatavaa tietoa on mahdotonta tarkastella täysin objektiivisena (myös 

Tuomi & Sarajärvi, 2018, 25). Todellisuus näyttäytyy osana erilaisia merkityksellistäviä 

käytäntöjä. Näitä merkityksiä tulee aina tutkia ja ymmärtää osana vallitsevaa kontekstia, 

sillä niiden rakentuminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Laadullisessa 

tavassa tehdä tutkimusta korostuu yksilön subjektiivisuus ja hänen omien kokemustensa 



 

  25 

huomioiminen. Tämä on selkeästi nähtävillä tämänkin tutkielman asettelussa, jossa kiin-

nostuksen kohteena on inhimillisten ihmisten kokemukset.   

 

Laadullinen tutkimus toimii eräänlaisena sateenvarjoterminä, joka yhdistää alleen hyvin 

monenlaista ja toisistaan poikkeavaa tapaa tehdä tieteellistä tutkimusta. Näistä erilaisista 

tieteen teon mahdollisuuksista tutkimuksen tekijä saa parhaan sen hetkisen ymmärryk-

sensä valossa päättää tutkimustehtäväänsä parhaiten vastaavan asetelman. (Tuomi & Sa-

rajärvi, 2018, 13, 25.) Tässä tutkielmassa asetelmaksi on valikoitunut fenomenologisen 

tutkimuksen ja tapaustutkimuksen piirteitä, joista lisää seuraavassa alaluvussa. 

 

 

5.2.2 Fenomenologisen perinteen ohjaama tapaustutkimus 

 

Tämä tutkielma on tapaustutkimus, jonka taustalla vaikuttaa fenomenologinen tutkimus-

perinne. Fenomenologinen tutkimusperinne valikoitui ohjaamaan tutkimusmetodien 

suuntaa, sillä tutkielman tarkoituksena on saada tietoa inhimillisten ihmisten kokemuk-

sista.  Ihmisen suhde häntä ympäröivään maailmaan nähdään vastavuoroisena: yksilö ra-

kentuu suhteessa maailmaan samanaikaisesti, kun on sitä itse osaltaan rakentamassa 

(Laine, 2018, 30). Fenomenologian kiinnostuksen kohteena on se, mikä ilmenee yksilöille 

itselleen koettuna, elettynä maailmana ja itsenä tuossa maailmassa, jonka kanssa eletään 

tiiviissä vuorovaikutuksessa. Ihmisen ymmärtäminen irrotettuna maailmasuhteestaan on-

kin mahdoton tehtävä.  

 

Fenomenologisessa tutkimusperinteessä ihmisen kokemuksellinen suhde maailmaan näh-

dään intentionaalisena, jolloin kaikki koetut asiat ja tilanteet merkitsevät kokijalle jotain. 

Jokaisessa havainnossa todellisuus näyttäytyy hieman erilaisena havaitsijan pyrkimyk-

sistä, kiinnostuksesta tai esimerkiksi uskomuksista riippuen. Koska maailma ympäril-

lämme näyttäytyy kokijalleen merkityksinä, rakentuvat kokemuksetkin näistä merkityk-

sistä. Kokemusten tutkimisen voidaan ajatella olevan kokemusten merkityssisältöjen sekä 

sen rakenteiden tutkimusta. (Laine, 2018, 31; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 39.)  

 

Vaikka fenomenologisen perinteen kiinnostuksen kohteena onkin yksilön kokemukset, 

ottaa se huomioon myös ajatuksen ihmisyksilön yhteisöllisyydestä (Laine, 2018, 31; 
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Tuomi & Sarajärvi, 2018, 39). Yksilön havaitsemat merkitykset syntyvät niissä yhtei-

söissä, joissa yksilö kasvaa ja joihin häntä kasvatetaan. Fenomenologit korostavat yksilön 

perspektiiviä, sillä vain yksilö voi olla kokijana omassa maailmasuhteessaan (Laine, 

2018, 32). Tämän kautta onkin huomattavaa, että vaikka merkitykset rakentuvat yhteisöl-

lisyyden kautta, on jokaisen oma maailmasuhde ja tätä kautta myös kokemusmaailma 

rakentunut omanlaisekseen, hieman toisen todellisuusmaailmasta poikkeavaksi. Tämän 

takia yksilön kokemuksen kautta saatu tieto maailmasta välittää kokijan osalta tietoa, 

mutta se ei ole kuitenkaan ole yleistettävissä antamaan laajempaa kuvaa todellisuudesta 

yleisesti.  

 

Koska niin tutkimuksen tekijä kuin tutkittava kohdekin ovat molemmat ihmisiä, sisältyy 

fenomenologiseen tapaan tehdä tutkimusta omat haasteensa. Laine (2018, 35) kuvaa 

näistä haasteista selviämiseen tarvittavaa taitoa osuvasti käsitteellä ”tutkijan kriittinen it-

seymmärrys”. Tällä viitataan siihen, että tutkijan on suhtauduttava kriittisesti omiin tul-

kintoihinsa ja kyettävä kyseenalaistamaan niitä. Tutkijan on pyrittävä olemaan mahdolli-

simman tietoinen omista tutkimuksen tekoon mahdollisesti vaikuttavista lähtökohdistaan, 

esimerkiksi omat ennakkoluulonsa tutkittavaan aiheeseen liittyen. (Laine, 2018, 25–26.) 

Tätä tutkielmaa tehdessä on pyritty aktiivisesti tiedostamaan tekijän oma aikaisempi tieto 

aiheesta mahdollisimman objektiivisen ja avoimen tiedon saamiseksi informanteilta. 

Ajoittain tässä on onnistuttu hyvin, toisinaan hieman vajavaisemmin. 

 

Tapaustutkimuksen avulla saadaan tietoa yksittäisistä ilmiöistä tai käsitteellisistä tapauk-

sista, kun niitä tarkastellaan ilmiön omassa toimintaympäristössä (Vilkka, Saarela & Es-

kola, 2018, 192). Tyypillisesti tapaustutkimuksen avulla haetaan kuvailevaa, selittävää 

tai ymmärtävää tietoa valitusta aiheesta. Vaikka tapaustutkimuksen avulla voidaan hakea 

kuvailevaa tietoa, ei tutkimuksen tule ainoastaan kuvata tapausta. Tarkoituksena on lisätä 

ymmärrystä tutkimuskohteesta ja yhden kuvauksen tai selityksen avulla osaltaan myös 

maailmasta yleisesti. Piekkari ja Welch määrittelevät tapaustutkimuksen tutkimusstrate-

giaksi, joka ”mahdollistaa ilmiön tarkastelun sen omassa luonnollisessa kontekstissa 

käyttäen useita tietolähteitä” (2020, 210). Tapaustutkimuksen tarkoituksena onkin saada 

luotua yhteys teoreettisen tiedon ja empiirisen maailman välille. Tapaustutkimusta on kri-

tisoitu paljon siitä, että yhden tapauksen perusteella tutkimustulosten yleistäminen voi 

olla hyvin hankalaa, ellei jopa mahdotonta. Yksittäistapauksia tarkasteltaessa luotetta-

vuuden osalta on huomioitava myös se, että kyseessä voi olla poikkeustapaus. (Piekkari 
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& Welch, 2020, 207.) Se, riittääkö yksi tapaus tutkimuksen kohteeksi määrittyy sen 

kautta, miten tapaustutkimuksen käyttäminen tutkimuksen yhteydessä on perusteltu 

(Vilkka, ym., 2018, 200). Tapaustutkimus menetelmänä tämän tutkielman kohdalla on 

perusteltu, sillä kyseessä on tarkoitus oppia tuntemaan ilmiön yleisiä piirteitä aiemman 

tutkimustiedon puuttuessa. Vaikka tutkielman kautta saatujen tulosten voidaan olettaa 

jossain määrin vastaavan toisessakin yhteydessä saadun tiedon kautta, ei tämän tutkiel-

man tuloksia ole tarkoitus olla yleistettäviä. Tämä johtuu tapaustutkimuksen luonteen li-

säksi siitä, etteivät tutkimuskohteena olevat yksilöiden subjektiiviset kokemukset ole 

yleistettävissä. Lisäksi tutkielman asetelma on aikaan ja paikkaan sidottu, mikäli tut-

kielma olisi toteutettu toisessa ympäristössä ja vaikkapa muutama vuosi aiemmin, olisi 

haastatteluun vastaamassa eri henkilöitä todennäköisesti hieman erilaisten merkitysmaa-

ilmojen kanssa.  

 

 

5.3 Aineiston hankinta 

 

Tutkielmassa analysoitava aineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla kolmelta etelä-

suomalaiselta ankkuritiimiin jäseneltä (poliisi, sosiaalityöntekijä sekä nuorisotyöntekijä, 

N=3) sekä kolmelta kyseisen ankkuritiimin toiminta-alueeseen kuuluvan noin 500 oppi-

laan koulun työntekijältä (rehtori sekä kaksi aineenopettajaa, N=3). Haastattelut yhtä lu-

kuun ottamatta toteutettiin haastateltavien työpaikoilla kesäkuun 2020 alussa. Haastatte-

lujen kestot vaihtelivat 18:sta minuutista 40:een minuuttiin, ja ne kaikki nauhoitettiin 

myöhempää litterointia varten. 

 

Tutkimushaastattelu on tutkijan intresseistä (tutkimuskysymyksistä tai tutkimusongel-

masta) ponnistava tiedon haun muoto, jossa tarkoituksena on saada vastauksia ennalta 

valittuun tutkimuksen aiheeseen. Nämä vastaukset saadaan kysymällä aiheesta sellaisilta 

henkilöiltä, jotka omaavat tietoa tai kokemusta tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. 

Koska haastattelun päämääränä on tiedon tuottaminen, on haastattelijan vastuulla aihee-

seen liittyvien kysymysten esittäminen ja keskustelun ohjaaminen, tiedonhakijan rooli. 

Haastateltavan tehtävänä on puolestaan vastata esitettyihin kysymyksiin, jolloin rooli ti-

lanteessa on tietoa antava. Tässä tutkielman tarkoituksena on tuottaa tietoa kokemuksista 

moniammatillisesta yhteistyöstä koulun ja ankkuritiimin välillä, joten haastattelujen 

avulla pystytään korostamaan ihmistä tutkimustilanteen subjektina, hän luo merkityksiä 
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sekä toimii aktiivisena tiedon tuottajana. Haastattelu on tiedonhankinnan menetelmänä 

perusteltu myös, koska tässä kontekstissa aiempaa tutkimusta kyseisestä aiheesta ei vielä 

ole olemassa.  (Ruusuvuori & Tiittula, 2017, 47; Eskola, Lätti & Vastamäki, 2018, 23, 

26; Hirsjärvi & Hurme, 2008, 35.) Tätä tutkielmaa varten toteutetut haastattelut toteutet-

tiin yksilöhaastatteluina, jotta jokainen haastateltava saisi avata kokemuksiaan omista 

lähtökohdistaan käsin. Lisäksi yksilöhaastattelut koettiin tutkimuksen teon kannalta tär-

keiksi, jotta haastateltaville pystyttiin tarjoamaan luottamuksellinen, oman kokemuksen 

esiintuomisen mahdollistava ympäristö, johon ei vaikuta toisten henkilöiden läsnäolo. 

 

Tutkimushaastattelut luokitellaan tyypillisesti sen perusteella, kuinka tiukasti haastatte-

lukysymykset on ennalta määritelty ja miten paljon tutkija ohjaa haastattelutilannetta, eli 

niin sanotun strukturointiasteen perusteella (Eskola ym., 2018, 29). Tässä tutkielmassa 

on käytetty aineiston hankinnan menetelmänä teemahaastattelua, koska haastattelut ete-

nivät kolmen teeman varassa. Näistä ensimmäinen käsitteli moniammatillista yhteistyötä 

yleisesti, toinen moniammatillista yhteistyötä ankkuritiimin ja koulun välillä sekä viimei-

nen nuoria osana ankkuritiimin ja koulun välistä yhteistyötä. Teemojen valikointi tapahtui 

varsin luonnollisesti, sillä tutkielman kantavia teemoja ovat moniammatillinen yhteistyö 

sekä nuorten rikoskäyttäytymisen ennaltaehkäiseminen.  

 

Fenomenologisen tutkimusperinteen mukaista haastattelua tehtäessä tulisi haastattelun 

olla mahdollisimman avoin ja luonnollinen tapahtuma. Vuorovaikutus haastattelijan ja 

haastateltavan välillä pyritään luomaan keskustelunomaiseksi niin, että haastateltavalle ja 

hänen vastauksilleen jäisi mahdollisimman paljon tilaa. Haastattelutilanteen keskuste-

lunomaisen luonteen aikaansaamiseksi kysymysten tulisi olla laadittu niin, että ne eivät 

edellyttäisi paljoa lisäohjaamista ja niihin olisi mahdollista vastata kertomuksen omai-

sesti. (Laine, 2018, 39.) Niin haastattelun teemojen kuin itse haastattelukysymystenkin 

lähtökohtana on tutkimusongelma, jonka kautta esitettyihin tutkimuskysymyksiin pyri-

tään löytämään vastauksia (Eskola ym., 2018, 28). Se, miten haastattelukysymykset ovat 

muotoiltu, määrittää hyvin pitkälle haastateltavan mahdollisuudet vastata niihin. Laine 

(2018) kirjoittaa kysymysten ohjailevuuden yhteydessä avoimista ja rajoittavammista ky-

symyksistä. Hän muistuttaa, että myös avoimet kysymykset pitävät sisällään rajoittavia 

näkökulmia, mutta ei välttämättä määritä vastauksen sisältöjä. Vaikka kysymys ohjailee-

kin vastausta tiettyyn suuntaan, hyvin rakennettuna se ei rajoita tapaa, jolla asiasta kes-

kustellaan. 
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Teemahaastattelujen ei ole tarkoitus edetä täsmällisesti ennalta määritellyn rakenteen mu-

kaisesti, vaan tämä tapa mahdollistaa vapaamman liikkumisen valittujen teemojen sisällä. 

Tutkielman haastatteluja helpottamaan oli kuitenkin rakennettu haastattelurunko, joka si-

sälsi tärkeimpiä kysymyksiä aiheisiin liittyen. Näin haastattelijalla olisi tarvittaessa käy-

tössään apukysymyksiä ja pystyttiin varmistumaan siitä, että haastattelijan ja haastatelta-

van välinen keskustelu sisälsi tutkielman teon kannalta ainakin oleellisimmat teemat. 

(Liite 1).  

 

 

5.4 Aineiston analyysi 

 

Tässä alaluvussa kuvataan aineiston analyysitapaa. Ruusuvuoren ja Nikanderin (2017, 

427) mukaan aineiston analyysi alkaa jo litteroinnin yhteydessä, joten kyseisen prosessin 

eteneminen avataan ennen varsinaiseen analyysiin siirtymistä. Tutkielman analyysi on 

toteutettu laadullisin menetelmin, aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla.  

 

 

5.4.1 Aineiston litterointi 

 

Kun tätä tutkielmaa varten suunnitellut haastattelut oli nauhoitettu, ne kuunneltiin kah-

teen kertaan läpi samalla litteroiden. Litteroinnissa on kyse puhutun haastattelumateriaa-

lin muuttamisesta tekstimuotoon, joka oli tässä tutkielmassa välttämätön toimenpide var-

sinaisen analyysin aloittamiseksi. Se, kuinka tarkasti puhuttua tekstiä litteroidaan kirjal-

liseen muotoon, määrittyy tutkimuskysymyksen ja valitun analyysitavan kautta. Litte-

roinnin tarkkuuteen vaikuttavat myös se analyysimenetelmä, jolla tutkija aineistoaan jat-

kossa analysoi sekä analysoinnin apuna käytettävät mahdolliset välineet, joten myös näi-

den seikkojen tulee olla päätetty litterointia aloitettaessa. (Eskola ym., 2018, 48–49; Hirs-

järvi ym., 2013, 222.) Tässä tutkielmassa huomion kohteena on puhutun tekstin sisältö, 

ei puheen tuottamisen tapa. Ensimmäisen kuuntelukerran aikana litterointi on toteutettu 

sanatarkasti, jättäen pois äänenpainoihin tai taukoihin viittaavat merkit, sillä ne eivät ol-

leet tätä tutkielmaa tehtäessä merkityksellisiä. (Ruusuvuori & Nikander, 2017, 427.) Li-
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säksi litteraattiin ei kirjoitettu, mikäli haastateltava on sanonut monta kertaa saman täyte-

sanan peräkkäin. Tällöin ilmaisun yhteydessä on käytetty ainoastaan yhtä täytesanaa. Toi-

nen kuuntelukerta sisälsi ensimmäisellä kerralla kirjoitettujen litteraattien tarkastamisen. 

 

 

5.4.2 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

 

Laadullisen tutkimuksen tekeminen edellyttää tutkijalta jatkuvasti erilaisten valintojen te-

kemistä. Valintoja tehdään tutkielman aiheesta alkaen aina metodeihin ja tiedon haun 

sekä tiedon käsittelyn muotoihin. Tyypillisesti tutkimusprosessin aikana tehdyt päätökset 

konkretisoituvat aineiston analyysivaiheessa. (Eskola, 2018, 212.) Sisällönanalyysin 

käyttäminen tutkielman aineiston analyysin menetelmänä on yksi esimerkki tutkielman 

kohdalla tehdyistä valinnoista. Sisällönanalyysin avulla analysoidaan objektiivisesti ja 

systemaattisesti erilaisia dokumentteja, joita voivat olla niin kirjoitetut tekstit, puhe kuin 

mikä muukin kirjalliseen muotoon saatettavissa oleva materiaali. Laadullisesta sisäl-

lönanalyysistä puhuttaessa jaetaan se karkeasti kahteen eri tapaan niiden päättelylogiikan 

perusteella – induktiiviseen ja deduktiiviseen. Induktiivisessa sisällönanalyysissä, jota tä-

mäkin tutkielma edustaa, on kyse aineistolähtöisestä analyysitavasta, kun taas deduktii-

visen sisällönanalyysin taustalla on jokin aikaisempi teoria, johon aineiston luokittelu pe-

rustuu. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 117, 121–127.) 
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Kuvio 3 Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen (Tuomi & Sarajärvi, 2018). 

 

 

Aineistolähtöistä sisällönanalyysiä aloitettaessa tulee määrittää analyysiyksikkö, jota oh-

jaavat sekä tutkimustehtävä että kerätty aineisto. Analyysiyksikkö voi olla laajuudeltaan 

aina yhdestä sanasta useita lauseita sisältävään ajatuskokonaisuuteen asti. (Tuomi & Sa-

rajärvi, 2018, 122.) Varsinaisen aineiston analyysin ensimmäinen osa oli litteroituun ai-

neistoon huolellinen tutustuminen. Tässä tutkielmassa auki kirjoitettu aineisto käytiin läpi 

kahteen kertaan. Ensimmäisenä oli vuorossa aineiston redusointi, eli pilkkominen osiin 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, 122–123). Tässä tutkielmassa redusointi toteutettiin pelkistä-

misen avulla litteraateiksi kirjoitetuista haastatteluista, jolloin aineistosta etsittiin kaikki 

tutkimusongelmaa kuvaavat ilmaisut. Tuomen ja Sarajärven (2018, 123) esimerkin mu-

kaisesti pelkistykset osoitettiin näkyviin eri värien ja korostusten avulla niiden aihepiirien 

mukaan. Toisessa vaiheessa aineisto käytiin läpi haastattelujen aihepiireittäin niin, että 

kaikkien haastateltavien vastaukset ensimmäisen vaiheen merkkeineen oli koottu saman 

aihepiirin alle. Tämä toiminta mahdollisti samalla ensimmäisen kierroksen tarkistamisen. 
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Toisen vaiheen lopuksi aineistosta poistettiin tutkimusongelman kannalta katsottuna epä-

olennainen osuus tekstistä, jolloin jäljelle jäi aihealueittain muodostuneen listaukset pel-

kistyksistä.  

 

Tämän jälkeen oli vuorossa aineiston klusterointi, eli ryhmittely. Käytännössä tämä vaihe 

piti sisällään alkuperäisestä aineistosta koodattujen ilmausten huolellisen läpikäynnin, 

jonka aikana niistä etsittiin yhteneväisyyksiä sekä eroavaisuuksia. Näiden yhteneväisyyk-

sien ja eroavaisuuksien avulla muodostettiin alaluokat samaa ilmiötä kuvaavien ilmauk-

sien ryhmittelyn avulla. Kun alaluokat oli muodostettu, nimettiin ne luokan sisältöä vas-

taavan käsitteen avulla. Ryhmittely eteni sisällyttämällä yksityisempiä käsitteitä kohti 

yleisempiä käsitteitä, jolloin aineisto tiivistyi, ja alaluokista saatiin muodostettua yläluok-

kia, joista puolestaan muodostettiin pääluokkia. Myös ylä- ja pääluokat nimettiin samalla 

tavoin, kuin aiemmin alaluokkien kohdalla oli toimittu. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 124–

125.)  

 

Viimeiseksi aineiston käsittelyssä oli vuorossa käsitteellistäminen, eli abstrahoiminen, 

jolloin aineistosta muodostettiin aineistosta esiin nousseiden ilmiöiden pohjalta käsitteitä 

ja samalla tutkielman kannalta oleellinen tieto saatiin erotettua muusta käytössä olleesta 

materiaalista. Koska tutkielman analyysi toteutettiin aineistolähtöisenä sisällönanalyy-

sinä ei luokkien nimiä tai käsitteitä muodostettu aikaisemman teorian pohjalta, vaan ne 

nousivat esiin aineiston itsensä avulla. 

 

Laine (2018) tiivistää saman toiminnan hieman eri tavoin: aineistolähtöisessä analyysissä 

aineiston jaetaan ensin erilaisiin merkityskokonaisuuksiin tutkijan asettamien tutkimus-

kysymysten ehdoilla, joista myöhemmin luodaan uudella tasolla kokonaiskuva tutkitta-

vasta ilmiöstä. Vaikka merkityskokonaisuudet onkin aluksi hajautettu erilleen, säilyy nii-

den välillä olevat sidokset, joiden avulla ne rakennetaan takaisin yhteen. (Laine, 2018, 

44–45.) 

 

Vaikka sisällönanalyysi on hyvin käytetty menetelmä laadullisen tutkimuksen aineiston 

analyysissä, liittyy siihenkin omat haasteensa. Ulla-Maija Salon (2015) mukaan sisäl-

lönanalyysiä käytetään helposti kaikkia analyysiin liittyviä ongelmia ratkovana taikasa-

nana, jonka varjolla tutkija jättää pohtimatta syvällisemmin mitä sisällönanalyysi todelli-

suudessa on ja mitä sillä voidaan saada aikaan. Sisällönanalyysin haasteena onkin sen 
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jääminen helposti pelkäksi luokitteluja sisältäväksi tasoksi niin, että varsinainen analyysi 

jää toteutumatta. (Salo, 2015, 166.) Ratkaisuksi tähän haasteeseen Salo painottaa tutkijan 

reflektiivisen otteen merkitystä omaa tutkimustyötä tehdessään. Lisäksi pohdinnan koh-

teena tulisi olla se, miten tutkimuksessa tuotetaan, järjestetään ja tulkitaan tietoa (Salo, 

2015, 166).  

 

Tätä tutkielmaa tehdessä on havaittu ne sudenkuopat, joita edellisen kappaleen esimer-

kissä mainitaan. Tutkielman tekijälle lohdutuksena Salo kuitenkin toteaa, että laadukkaan 

sisällönanalyysin opettamisen ja oppimisen olevan haasteellinen prosessi, joka vie aikaa. 

Tämän tutkielman kohdalla aineistolähtöinen sisällönanalyysi toteutettiin yhteensä kol-

meen kertaan. Kaksi niistä sähköisinä tekstinkäsittelytiedostojen avulla, ja viimeisin ver-

sio perinteisemmällä menetelmällä, tulostettua aineistoa, värikyniä ja saksia hyödyntäen. 

Jokainen analyysikerta onnistui vuorollaan tavoittelemaan lähemmäs kohti refleksiivi-

sempää otetta, mutta se, miten syvälle aineiston analyysissä lopulta päästiin, avataan seu-

raavassa luvussa.  
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

Tutkielman tulokset esitetään tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä. Ensin huo-

mion kohteena on koulun ja ankkuritiimin henkilökunnan kokemukset moniammatilli-

sesta yhteistyöstä organisaatioiden välillä nuorten rikoskäyttäytymisen ennaltaehkäise-

miseksi. Tämän jälkeen tarkastellaan niitä tekijöitä, jotka haastateltavat kokevat ohjaavan 

heidän toimintaansa kyseisessä yhteistyössä. Tuloksia tukemaan ja elävöittämään käyte-

tään haastatteluissa saatuja aineistositaatteja. Haastateltavien anonymiteetin suojaa-

miseksi heistä käytetään tunnusta K(numero) tai A(numero) riippuen siitä, onko heitä 

haastateltu koulun (K) vai ankkuritiimin (A) edustajana. Numeroa käytetään organisaa-

tion edustajan tunnisteen perässä erottamaan haastateltavat toisistaan.  

 

 

 

6.1 Moniammatillinen yhteistyö haastateltavien kokemana 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla pyrittiin löytämään vastaus siihen, millaisena 

koulun ja ankkuritiimin henkilöstö kokee organisaatioiden välisen yhteistyön nuorten ri-

koskäyttäytymisen ehkäisemiseksi. Yhteistyötä kuvattiin pääsääntöisesti hyvin positiivi-

sin ilmauksin, se koettiin tarpeellisena ja siihen oltiin selkeästi tyytyväisiä. Haastateltavat 

kuitenkin nostivat useasti esiin sen, ettei yhteistyö toteudu jokaisella kerralla samanlai-

sena, vaan yhteistyön luonne ja tiiviys muotoutuvat tapauskohtaisesti, ponnistaen yhteis-

työn kohteena olevan nuoren tilanteesta käsin. Haastattelujen avulla saadut vastaukset 

sisälsivät paljon samankaltaisuuksia, joka kertoo siitä, että heillä on ollut hyvin pitkälle 

jaettu yhteinen käsitys kyseisestä toiminnasta. Toisaalta jossain määrin aineistosta nousi 

esiin myös pieniä ammattikuntakohtaisia eroavaisuksia, jotka ovat oikein ymmärrettäviä 

haastateltavien erilaisista taustoista johtuen. Aineiston analyysin avulla haastattelujen 

kautta saadut kokemukset moniammatillisesta yhteistyöstä jaettiin kahteen pääluokkaan 

sen perusteella, miten yhteistyötä kuvattiin. Yhteistyötä kuvattiin yhtäältä sen tarveperus-

taisuuden kannalta katsottuna ja toisaalta yhteistyön luonteen näkökulmasta (kuvio 4). 

Näitä kuvataan tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. 
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Kuvio 4. Kokemukset moniammatillisesta yhteistyöstä 

 

 

6.1.1 Yhteistyön tarve 

 

Tarve koulun ja ankkuritiimin väliselle moniammatilliselle yhteistyölle kumpusi haasta-

teltavien kokemusten perusteella sekä hyvin konkreettisista että konsultatiivisista lähtö-

kohdista käsin. Etenkin koulun henkilöstö nosti esiin konkreettisen tarpeen silloin, kun 

koulun omat keinot ratkaista tilanteet koettiin riittämättöminä.  

 

”…on huomattu, ettei koulun keinoin enää päästä eteenpäin. Ja ehkä siinä on ollu mukana 

myös.. et olis sille poliisin läsnäololle tarve […] ja se on ollu sellai aika pitkä prosessi, et 

sitä on selvitelty koulun keinoin aika monta kertaa ja sitte on huomattu, että se onki aika 

iso kakku, että ei siitä päästä eteenpäin koulun keinoin” (K3) 

 

Konkreettisella tarpeella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että ankkuritiimin henkilöstö 

tulee käymään koululla tapaamassa oppilasta tai oppilaita koulussa ilmenneisiin haastei-

siin liittyen. Koulutilaa ja kouluaikaa pystytään haastattelujen mukaan hyödyntämään 

nuorten ja ankkurin välisten tapaamisten järjestämisessä myös vapaa-ajalla tapahtuneisiin 

laajempiin ankkurin interventiota edellyttäviin tilanteisiin, mikäli se on koskettanut use-

ampaa koulun oppilasta. Vaikka haastateltavat olivatkin havainneet (etenkin poliisi)vi-

ranomaisen läsnäolon rauhoittavan koulun oppilaissa ilmenevää kuohuntaa, koettiin ank-

kuritiimiläisten läsnäolon myös mahdollistavan koulun henkilökunnalle neutraalimpaa 
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roolia asioiden selvittelyssä. Ankkuritiimin jäsenet ovat koulun kannalta katsottuna neut-

raaleja toimijoita, eikä oppilaat yhdistä heihin niitä viikkojen ja kuukausien aikana muo-

dostuneita ennakko-oletuksia, joita kouluhenkilöstöä kohtaan muodostuu. Etenkin kärjis-

tyneiden tilanteiden yhteydessä koettiin hyvin tärkeänä, että asiat voidaan selvittää niin 

sanotun neutraalin toimijan avulla kattavasti. 

 

”Kommunikointi niissä tilanteissa ku ankkurin porukka tuli paikalle, ni se oli enemmän 

vuorovaikutusta mun mielestä ankkurin ja nuoren välillä. Et mä pystyin antaa vähän taus-

toja, mutta sitte se asia käsiteltiin kuitenkin niitten asianomaisten kesken. Ja mä olin siinä 

semmosena neutraalina osapuolena mukana niissä keskusteluhetkissä.” (K1) 

 
”Saattaa olla et on niin kärjistyneitä jotkut tilanteet.. et saa semmosen niinku ulkopuolisen 

henkilön.. kun et ei oo sitä kouluviitekehystä siinä.. sehän se on haaste kanssa ku selvite-

tään asioita. Et se ulkopuolinen.. on ehkä se mikä tuo joihinki sen, että se ratkaisu on 

helpompi löytää.” (K2) 

 

Koska ankkurin ja koulun yhteistyö perustuu hyvin pitkälti tilannekohtaiselle tarpeelle, 

oli haastateltavilla jossain määrin keskenään vaihtelevia käsityksiä yhteistyöstä ja sen ra-

kentumisesta. Tämä on luonnollista, sillä niin koulussa kuin ankkuritiimissäkin vaihtuu 

ajoittain henkilökuntaa, jonka seurauksena aiheeseen liittyvä yksilön kohdalla tapahtuva 

tiedonhallinta ja yhteistyön muodotkin saattavat vaihdella. Haastatteluissa nousi esiin 

myös, että etenkin koulun puolella voi olla hyvin arpapeliä, kuka opettaja tulee tekemään 

ankkuritiimin kanssa yhteistyötä, sillä yhteistyön kohteena olevat oppilaat määrittävät 

opettajan osallistumisen. Tyypillisesti yläkoulun puolella yhteistyöhön osallistuu koulun 

puolesta ainakin oppilaan oma luokanvalvoja (lisäksi mahdollisesti muita oppilashuolto-

ryhmän jäseniä tai rehtori). 

 

Hyvin konkreettisen muodon lisäksi koulun ja ankkuritiimin välistä yhteistyötä toteutet-

tiin myös konsultatiivisessa muodossa. Tämä tapahtuu tyypillisesti aikuisten kesken, val-

taosin koululta ankkuriin päin, ja saattaa olla ajallisesti varsin lyhytkestoista. Yhteistyön 

konsultatiivisen luonteen koettiin mahdollistavan matalan kynnyksen yhteydenottoja 

ankkuritiimin asiantuntijoiden puoleen, vaikka mitään varsinaista rikosta tai muuta rik-

komusta ei olisi vielä tapahtunutkaan. Konsultatiivisen luonteen tärkeyttä korostettiin 

sekä ankkurin että koulun henkilökunnan puheessa.  

 

”… usein se on sitä konsultaatiota, että sielt haetaan sitä vahvistusta, et mitä mä nyt teen, 

tällanen juttu. Et me ollaan semmonen matalan kynnyksen konsultaatiopaikka, kun ei oo 

ihan varmaa, et mikä ois tässä nyt se juttu.” (A2) 
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Konsultaation tärkeyden lisäksi molempien organisaatioiden edustajat nostivat esiin eten-

kin koulun henkilökunnalla ilmenevän tarpeen saada vahvistusta omille pohdinnoille 

haastaviin tilanteisiin liittyen.  

 

”Se on mun mielestä semmonen matalan kynnyksen yhteydenotto... se toimii tosi hyvin. 

Mä omasta mielestäni saan sieltä hyvin sen tuen, mitä mä kaipaan. […] Et must se kon-

sultointi on tosi tärkeetä, et saat vahvistusta sille mikä on.” (K2) 
 

Selkeästi sekä konkreettiselle että konsultatiiviselle tarpeelle on oma paikkansa koulun ja 

ankkurin välisessä moniammatillisessa yhteistyössä. Näiden esiin nousseiden erilaisten 

yhteistyön väylien voidaan ajatella kuvaavan sitä, että yhteistyön koetaan olevan moni-

puolista. Erityisen tärkeänä voitaisiin nostaa erikseen esille molempien organisaatioiden 

edustajien kokemus matalan kynnyksen palvelusta, jonka voidaan kuvaavan sitä, että pal-

velu on helposti saatavilla. Operoitaessa nuoriin liittyvien tilanteiden kanssa palvelujen 

saatavuuden merkitys korostuu. Kokemukset matalan kynnyksen yhteydenotoista näyttä-

vät olevan mallikkaasti linjassa ankkuritoiminnalle asetettujen tavoitteiden kanssa.  

 

 

6.1.2 Yhteistyön luonne 

 

Kuten yhteistyön tarpeen kuvaukset, myös sen luonnetta kuvaavat piirteet ovat jaettavissa 

kahteen. Koulun ja ankkurin välinen yhteistyö koettiin sekä ratkaisukeskeiseksi että vuo-

rovaikutukselliseksi. Ratkaisukeskeisyys pitää sisällään niin ratkaisujen löytämisen, on-

gelmiin tarttumisen kuin näkökulmien moninaisuuden. Myös nämä kaikki edellä mainitut 

kokemusten kautta esiin nousseet näkökulmat ovat linjassa ankkuritoimintaa ohjaavien 

periaatteiden kanssa. Sekä koulun että ankkurin henkilökunta kokivat tärkeänä sen, että 

nuorten haastavia tilanteita pystytään tunnistamaan ja niihin puuttumaan hyödyntäen mo-

nen eri ammattialueen asiantuntijuutta.  

 

”..meijän on oikeestaan pakko mennä sillä sen hetkisellä tiedolla. Sitten en mä tiiä, toi on 

kuitenkin semmost vuoropuheluu ja keskusteluu aina siitä, et mikä se järkevin toiminta-

tapa johonkii kyseiseen henkilöön liittyen on, että se ei oo tavallaan ikinä yksittäisen hen-

kilön tekemä ratkaisu, et se on se työryhmäs tehty ja sit se joko onnistuu tai sit se ei 

onnistu.” (A3) 

 

 



 

  38 

Kuten yllä oleva aineistositaatti osoittaa, ankkurin ja koulun yhteistyötä määrittävät nuor-

ten tilanteet ovat hyvin moninaisia. Tämä edellyttää toimijoiden välistä vuoropuhelua ja 

yhteistä pohdintaa parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi kulloiseenkin tilantee-

seen. Haastatteluissa ankkurin ja koulun välistä yhteistyötä kuvattiin aktiivisena toimin-

tana, jossa nuorten haastaviin tilanteisiin tartutaan ennakkoluulottomasti sekä mahdolli-

simman varhaisessa vaiheessa niiden ilmetessä. Edellä siteerattu haastateltava nostaa 

esiin sen, että kaikissa tilanteissa koulun ja ankkurin tekemä yhteistyö ei aina riitä nuoren 

tilanteen parantamiseksi. Tällöin tilanne edellyttää vahvemman tuen piiriin pääsyä, jonne 

hänet tyypillisesti ankkurin henkilökunnan toimesta ohjataan.  

 

Useissa haastatteluissa nostettiin esiin moniammatillisen yhteistyön merkitystä etenkin 

moninaisten näkökulmien mahdollistajana. Mitä useampi henkilö tarkkailee nuoren tilan-

netta, sitä varmempi on mahdollisuus, että se tulee tarkastelluksi kattavasti. Tämä mah-

dollistaa myös sen, että ratkaisupyrkimyksiä voidaan hahmottaa useammista lähtökoh-

dista käsin. Monien eri alojen ammattiosaaminen tarjoaakin sellaista tieto- ja taito-osaa-

mista yhteistyön käyttöön, jota yksittäisen tekijän on mahdollista itse hallita. Seuraava 

aineistositaatti kuvaa osuvasti moninaisten näkökulman merkitsevyyden parhaan mah-

dollisen ratkaisun löytämiseksi: 

 

”No kyl se niinku se näkökulma on aina erilainen riipuen kuka sitä katsoo. Ja sitten kun 

ne kaikki näkökulmat yhdistetään ni sitte voitais löytää se toimiva ratkaisu.” (K3) 

 

 

Ratkaisukeskeisyyden lisäksi ankkurin ja koulun yhteistyötä kuvattiin vuorovaikuttei-

sena. Tämä vuorovaikutteisuus rakentuu keskustelevuudesta, tiedon kulkemisesta, työn-

jaosta ja keskinäisestä luottamuksesta. Yhteistyö ylipäätään koettiin mutkattomaksi ja or-

ganisaatioiden välejä kuvattiin hyviksi. Tämä voidaan ajatella olevan perusedellytys sille, 

että yhteistyö voi toimia laadukkaasti. Kaikissa haastatteluissa oli selkeästi havaittavissa 

kokemus keskustelun tärkeydestä osana yhteistyötä. Vaikka keskustelevuuden ja tiedon 

kulkemisen voidaan nähdä liittyvän osittain toisiinsa, tässä tutkielmassa keskustelevuus 

ja tiedon hankinta koettiin tarpeellisena erottaa toisistaan. 

 

Tiedon kulkeminen organisaatioiden välillä koettiin pääsääntöisesti oikein sujuvana, 

mutta siihen liittyen haastatteluissa nousi esiin eniten toisistaan eroavia näkemyksiä. 
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Koska viestin välittäminen tapahtuu inhimillisten toimijoiden kautta ja tilanteet ovat hy-

vin tapauskohtaisia, voi joskus toimijoiden olla hankala erottaa, mikä on juuri tämän ky-

seisen tapauksen kannalta oleellinen tieto eteenpäin välitettäväksi. Alla oleva aineistosi-

taatti kuvaa tätä ilmiötä yleisellä tasolla ankkurin ja koulun välisessä yhteistyössä, eikä 

se kuvaa suoraan juuri tässä tutkielmassa tarkasteltavaa yhteistyötä. Se kuitenkin nähtiin 

tärkeäksi nostaa esiin, sillä se kuvaa kyseistä ilmiötä laajemmin. 

 

”…joskus käy ilmi myöhemmin, et vitsi ku me oltais tiedetty tääki juttu jo etukäteen, ni 

ois helpottanu huomattavasti. Mut joskus saadaan liikaaki tietoa, että ihan kaikki lyijyky-

nän katkasusta lähtien kerrotaan, et vaihtelee ihan hirveesti. No meijän suunnalta sitte 

taas mitä me voidaan kertoo, ni se riippuu tosi paljon taas siitä, mitä huoltajat ja se nuori 

antaa meijän tehä. Joskus ois hyvä kertoo enemmänki ja joskus sit taas tarvitaan siihen 

esimerkiks tuolta sosiaalipalveluista palveluvälineet.” (A2) 

 

Kuten sitaatissakin voidaan huomata, tiedon kulkemista ei mahdollista tai estä pelkästään 

yksittäiset organisaatioiden edustajat, vaan kun tilanteissa hoidetaan alaikäisten nuorten 

asioita, tulee nuoren itsensä lisäksi myös hänen huoltajaltaan saada suostumus tiedon 

vaihtoon nuoren parissa toimivien toimijoiden kesken. Tämän lisäksi lainsäädäntö mää-

rittää vaitiolovelvollisuuden kautta osaltaan tiedon jakamisen mahdollisuuksia. Jossain 

määrin haastateltavat kokivat lainsäädännön rajoittavana ja ehkä jopa epäselvänäkin, 

mutta eräällä ankkurin haastateltavalla oli hyvin selkeä näkemys salassapidon vaikutuk-

sista sekä sen joustamisesta tilanteen niin vaatiessa. 

 

” Kylhän lainsäädäntö antaa lähtökohtasesti aika hyvin siimaa näihin salassapitoasioihin 

jos aattelee alle 18-vuotiasta, niin jos se tieto on semmosta että se esimerkiks koskee 

henkee tai terveytee liittyvää asiaa tai tämmösta, ni ne salassapitovelvollisuudet pääsään-

tösesti väistyy, et kyl saadaan sillee hyvää tietoo ja tietysti annetaan kouluillekkii tota 

monellakii tapaa.” (A3) 

 

 

Yleisellä tasolla haastateltavat kokivat olevansa oikein tyytyväisiä organisaatioiden väli-

seen tiedonkulkuun:  

 

”Meil on se työnjako sillee selkee, et ei meidän tarvi tietää kaikkee. Mä luotan siihen, et 

me saadaan se olennainen, mikä on meijän työskentelyn kannalta tärkeä tietää.” (K2) 

 

Yllä olevassa sitaatissa kiteytyy myös seuraavat koettuun yhteistyöhön liitetyt ulottuvuu-

det, työnjako ja luottamus. Kaikki haastateltavat toivat aineiston keruun yhteydessä esiin 

näkemyksen siitä, että moniammatillinen yhteistyö vaatii toimiakseen selkeän työnjaon. 
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Tämä pitää sisällään oman roolin ja toisten roolien tunnistamisesta. Yhteistyön yksittäi-

nen osa tunnistaa oman ammattitaitonsa sekä asiantuntijuutensa niin mahdollisuudet kuin 

rajatkin sekä omalla että muiden kohdalla. Yhteistyön työnjaon yhteydessä nousi esiin 

myös kunnioituksen käsite. Kun työnjako on selkeä, yhteistyötä tekevien osien on hel-

pompi hahmottaa omat vastuut ja velvollisuudet, jotka toteutetaan (muiden syiden lisäksi) 

kunnioituksesta toisia kohtaan. 

 

Luottamus nousi haastatteluissa esiin tärkeänä osana yhteistyötä. Edellisessä sitaatissa se 

mainittiin myös tiedon jakamiseen liittyen. Kun tehdään eri toimijoiden kanssa töitä, on 

pakko luottaa siihen, että muut ryhmän jäsenet hoitavat oman osuutensa työstä. Aineis-

tossa nousi esiin se, että yksittäisen henkilön tapa hoitaa asioita ei välttämättä aina miel-

lytä kaikkia ryhmän jäseniä. Tällaisissakin tilanteissa tarvitaan ryhmän keskinäistä luot-

tamusta siihen, että tilanne tulee kaikesta huolimatta hoidetuksi asianmukaisesti. Sama 

pätee myös tiedonkulkuun liittyvään luottamukseen, etenkin kun yhteistyöhön osalliset 

tekevät töitä etäällä toisistaan. Työskenneltäessä samassa toimintaympäristössä on helppo 

nähdä työtovereita ja vaihtaa tietoa osana arjen käytänteitä. Tällainen ei ole kuitenkaan 

mahdollista erillisissä toimintaympäristöissä, jolloin tiedonvälitys on riippuvaista puhe-

lin- tai verkkoyhteyksistä. Siksi pitää luottaa siihen, että saa toiselta toimijalta tarvittavan 

tiedon oman työnsä suorittamiseksi. Kyseisen asian koettiin kuitenkin tämän tutkielman 

tapauksessa olevan oikein kunnossa. 
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6.2 Koetut ohjaavat tekijät yhteistyön taustalla 

 

Toisen tutkimuskysymyksen avulla pyrittiin löytämään niitä tekijöitä, joiden koettiin oh-

jaavan koulun ja ankkurin henkilökunnan moniammatillista yhteistyötä nuorten rikos-

käyttäytymisen ehkäisemiseksi. Nämä olivat jaettavissa kahteen ryhmään, toimintaa oh-

jaaviin tekijöihin sekä yhteistyöstä aiheutuviin seurauksiin. 

 

 

Kuvio 5. Koetut yhteistyötä ohjaavat tekijät 

 

 

6.2.1 Toimintaa ohjaavat tekijät 

 

Haastattelujen perusteella sekä koulu- että ankkurihenkilöstön toimintaa koettiin ohjaa-

van teemoja, jotka ovat tiivistettävissä kolmeen kategoriaan: nuoren asema, vuorovaiku-

tus sekä arvot. Nuoren asema osana yhteistyötä nähtiin hyvin aktiivisena, joka on linjassa 

ankkuritoimintaa ohjaavien periaatteiden kanssa. Niin koulun kuin ankkurinkin puolelta 

haastatteluissa tuotiin esiin sitä, että nuori pitää saada sitoutettua mukaan toimintaan. Tätä 

toteutettiin muun muassa tunnustamalla nuoren asiantuntijuus omaan tilanteeseensa näh-

den. Nuoren asemaa osana ankkurin ja koulun välistä yhteistyötä kuvattiin myös keski-

össä olemisena. Vaikka nuori onkin oman tilanteensa asiantuntija ja hänellä tulee olla 
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aktiivinen rooli, on viime kädessä aikuisten tehtävä huolehtia asioiden oikeanlaisesta hoi-

tumisesta.  

 
”Meil on usein monta asiantuntijaa siinä mukana, ni se ettei jouduta siihen tilanteeseen, 

että sille nuorelle tarjotaan kauheesti apua ja sit me aikuiset oletetaan et se nuori itse 

koordinoi sen kaiken saamansa avun. Must on tosi tärkee, et se on vuorovaikutteista sen 

nuoren kanssa ja että se nuori varmasti saa käsityksen, et mitä hänelle tarjotaan. Koska 

sen huomaa, että vaik ite puhuu omast mielestään ihan selkeesti asioista, ni saattaa olla et 

se ei.. et kuitenki löytyy selast terminologiaa ja muuta, että nuori hämmentyy siitä et mitä 

tää tarkottaa.. mun mielest on tosi tärkee kuulla sitä nuorta ja.. se on se ykösjuttu oikees-

taan” (K2) 
 

Edellisessä sitaatissa kuvataan osuvasti sitä vaaraa, joka voi ilmetä, kun moni toimija 

vaikuttaa nuoren elämässä samanaikaisesti tarjoten vuorotellen omia palvelujaan. Toimi-

akseen aktiivisesti osana yhteistyötä ja voidakseen osaltaan vaikuttaa häneen liittyvässä 

päätöksenteossa, tulee nuoren tuntea ne palveluverkostojen mahdollisuudet, joiden avulla 

hänen tilannettaan voidaan edesauttaa. Nuoren ei voida olettaa pystyvän tietämään, mikä 

palvelu juuri kyseisessä tilanteessa olisi hänelle paras, siksi aikuisten tulee järjestää tuen 

koordinointi. Kuten haastateltava edellä muistuttaa, on palvelujen tarjoajien huolehdit-

tava niiden ymmärrettävästä esiin tuomisesta. Kun tietoa tulee paljon ja se on mahdolli-

sesti esitetty ammattikunnan omaa spesifiä kieltä käyttäen, voi nuorella olla haasteita ym-

märtää mistä on kysymys. Siksi tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että asiat tulee 

esitettyä ymmärrettävässä muodossa, huomioiden myös, että kuulija ymmärtää varmasti 

hänelle välitetyn viestin.  

 

”..kyl mä niinku näkisin, että sen pitäis ainaki olla niin, että se nuori ei jää pyörimään 

sinne byrokratian rattaisiin vaan että se ois tavallaan.. se yksittäinen nuori ois tavallaan 

yksi osa sitä ketjua. Ja sitte että sitä yritettäis nostaa siitä ehkä pinnalle sillee, et se pärjäis 

itteksee tai ilman näit tukitoimia tai näin. Että semmonen et se.. mentäis sen nuoren eh-

doilla tietyllä tapaa” (A3) 

 

Yllä oleva ankkurin henkilökuntaa edustavan henkilön lainaus kuvaa sitä, että nuori näh-

dään osana toiminnan ketjua. Tämän ketjuna olemisen ajatuksen voi ajatella linkittävän 

kaksi edellistä nuoren asemaa kuvaavaa käsitettä yhteen. Ketju vertauskuvana on varsin 

osuva, ollessaan aktiivisesti mukana edistämässä itseensä liittyviä asioita nuori on kiinni 

mukana toiminnassa, vaikka hän samalla on toimenpiteen kohde ja syy yhteistyön ole-

massaololle. 
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Myös vuorovaikutuksen koettiin ohjaavan ankkurin ja koulun välistä yhteistyötä. Kai-

kissa haastatteluissa korostui nuoren kuulemisen tärkeys. Osa haastatelluista korosti erik-

seen, että pelkkä kuuleminen ei riitä, vaan tarvitaan kuulijalta aktiivisuutta, jotta nuori 

tulee aidosti kuulluksi. Eräs haastateltava nosti esiin ensiarvoisen tärkeän näkökulman, 

joka pohti mahdollisia vaihtoehtoisia tapoja nuorelle saada ääni kuuluviin jännittävässä 

tilanteessa. 

 

”Se ei riitä, että nuori on kuuntelemassa kun hänen asioita keskustellaan, vaan se että hän 

osallistuu siihen aktiviisesti ja häntä kuullaan ja hänen mielipiteitään kuunnellaan ja an-

netaan aikaa sille. Joittenki on vaikee tämmöses isommas palaveris, mis on paljon aikui-

sia, ni puhua, et ottaa selville et miten se nuoren mielipide tulee kuulluksi. Et voiko hän 

esimerkiksi kirjoittaa ylös asioita jo ennakkoon, mitä hän on ajatellut, jos hän ei ite us-

kalla niit tuoda siinä ilmi. Et voisko sit esimerkiksi nuorisotyöntekijä, jonka kanssa hän 

on saattanut tavata nyt tässä matkan varrella vapaa-ajalla, ni voisko sit se vaikka olla sen 

nuoren ääni siinä kohtaa jos hän ei ite uskalla tuottaa, ettei vaan jätä et ei se haluu, ei sitä 

kiinnostanu sanoo mitään, jos hän on tilanteessa niin paniikissa, et hän ei pysty puhu-

maan.” (A2) 

 

Kuulemisen kautta nuoren on mahdollisuus tuoda esiin oma näkökulmansa, joka näyttäy-

tyi haastatteluaineiston valossa merkityksellisenä. Kaikki yhteistyötä ja tätä kautta vuo-

rovaikutusta sisältävät tilanteet sisältävät aina yhtä monta kokemusta, kuin mitä osallis-

tujiakin on. Ne tapahtumat, jotka edellyttävät ankkurin ja koulun yhteistyötä liittyvät tyy-

pillisesti siihen, että jokin ei mene kuten olisi toivottavaa. Tämän tutkielman kohteena 

olevassa tapauksessa yhteistyö muodostui nuorten normien rikkomisen seurauksena. 

Haastateltavat kokivat tärkeänä, että nuorella on mahdollisuus tuoda esiin oman koke-

muksensa kautta muodostunut näkemyksensä niin sen hetkisestä tilanteesta kuin siihen 

johtaneista tapahtuneistakin. 

 

Nuoren asemaan liittyvässä kuvauksessa tuotiin esiin nuoren aktiivinen osallistuminen 

yhteistyöhön oman tilanteensa asiantuntijana. Osallisuus tuli voimakkaasti ilmi myös 

haastattelujen vuorovaikutukseen liittyvässä keskustelussa. Nuoren osallisuuden mahdol-

listaminen ja tukeminen ovat avainasemassa siihen, että hän pystyy aktiivisesti vuorovai-

kuttamaan osana yhteistyökuviota.  

 

Viimeisimpänä kategoriana koettuihin toimintaa ohjaaviin tekijöihin nousivat arvot. 

Näitä tarkastellaan seuraavaksi kolmen voimakkaimmin yhteistyötä ohjaavan arvon voi-

min, jotka olivat puolueettomuus, inhimillisyys sekä luottamus. Puolueettomuus nousi 
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esiin erityisesti kouluhenkilökunnan esiin nostamana. Kuten jo aiempienkin tulosten yh-

teydessä tarkasteltu, koulun ja ankkurin yhteistyö mahdollistaa asioihin puuttumisen ank-

kurin puolelta ilman kouluvuosien kerryttämää ja henkilökemioiden sisältämää taakkaa. 

 

”He (nuoret) on kokenu et on tullu kuulluiksi ja joissaki keisseissä ku meijän näkökul-

masta se nuori on saattanu ajatella, et noi (koulu) on ton puolella, ni must tuntuu et se tuo 

tosi paljon siihen, et ne kokee, et nää (ankkuritiimiläiset) ottaa meijät samalla viivalla. Et 

tulee se oikeudenmukaisuuden toteutuminen.” (K2) 

 

Sekä koulun että ankkurin henkilöstön haastatteluissa nousi esiin inhimillisyys tärkeänä 

toimintaa ohjaavana arvona. Tyypillisesti jotain on mennyt niin sanotusti pieleen, kun 

koulun ja ankkurin yhteistyökuviota ryhdytään rakentamaan. Myös nuori itse usein tietää, 

ettei asiat ole sujuneet toivotulla tavalla. Koulun haastatteluissa nousi esiin inhimillisyy-

den tärkeys yleisesti ikävässä tilanteessa, kun ankkureiden haastattelussa pohdittiin sy-

vemmin, miten inhimillisyyttä voidaan toteuttaa omassa työssä. Inhimillisyyteen liittyi 

myös kokemus tilanteen kokonaisvaltaisesta selvittämisestä ja välittämisestä, jota kuvaa 

tarkemmin alla oleva lainaus: 

 

”…mut toki myös niin, et ainaki ite aattelen sillä tavalla, et usein niissä hölmöilyissä on 

takana jotain. Tottakai jotkut on semmosii hetken niinku mielijohteesta tapahtuneita vaiks 

nuorella on asiat ihan hyvin eikä oo mitään sitä kummempaa. Mut jotenkin ainaki ite 

haluu aina kuulostella, et onks siel takana jotain.” (A1) 

 

Ankkurin henkilökunnan edustaja lähestyminen nuoren tilanteeseen on tulkittavissa hy-

vin ymmärtäväksi ja nuorilähtöiseksi, jossa halutaan pinnallisen asioiden selvittelyn si-

jaan kartoittaa nuoren tilanteeseen ja käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät syvemmin. 

 

Luottamuksellisuus nousi haastatteluissa esiin monessa yhteydessä. Ensinnäkin kaikki 

yhteistyössä tapahtuva vuorovaikutus on luottamuksellista. Nuoren pitää pystyä luotta-

maan siihen, että häneen liittyvät asiat käsitellään luottamuksellisesti. Toisaalta koulun 

haastatteluissa nousi esiin etenkin ankkurin ja nuoren välinen luottamuksellinen suhde, 

joka liittyi erityisesti tilanteisiin, joissa ankkuri jatkoi nuoren kanssa työskentelyä myö-

hemmin ilman koulua. Ankkurin henkilöstön haastatteluissa korostui puolestaan luotta-

muksen näkökulma heidän omassa yhteistyössään nuoren kanssa. Haastateltavat näkivät 

tärkeänä luottamuksellisen suhteen rakentamisen nuoren kanssa, ja sen luomista pohdit-

tiin ja kuvattiin haastattelujen aikana. 
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6.2.2 Toiminnan seuraukset 

 

Toiminnan seurauksia kuvattiin haastatteluissa yhteistyön vaikutuksen kautta. Osa vaiku-

tusmahdollisuuksista liittyi haastateltavien konkreettisiin havaintoihin muutoksesta tai 

edistyksestä, osa puolestaan kuvasi enemmän koettuja mahdollisuuksia tilanteiden etene-

miselle. Nämä vaikutukset liittyivät asennemuutoksiin, nuoren havahtumiseen omaan ti-

lanteeseensa sekä kouluun ja koulunkäyntiin liittyviin vaikutuksiin. 

 

Niin koulun kuin ankkuritiimin henkilöstön haastatteluissa nousi esiin se, että he uskovat 

organisaatioiden välisen yhteistyön mahdollisuuksiin vaikuttaa nuoren rikoskäyttäytymi-

seen. Vaikutusmahdollisuuksien olemassaolo tunnistettiin ja se nähtiin myös yhteistyön 

pyrkimyksenä. Kuitenkin samanaikaisesti tunnistettiin nuorten tilanteiden moninaisuus ja 

eri tilanteiden haasteellisuus suhteessa yhteistyön mahdollisuuksiin: 

  

”No siis vaikutusmahdollisuudethan on olemassa. Se, että pystytäänkö me siihen yksit-

täisen nuoreen ihmiseen vaikuttamaan… ni se on aina siitä nuoresta kiinni. Mut kyl mä 

nään, et meil on vaikuttamismahollisuudet olemassa ja siihen pyritään. Ja jos me nyt pys-

tytään jollain tapaa sitä yksittäistä nuorta auttamaan, ni se on jo voitto.” (A3) 

 

”No kyl mun mielestä se suurimmalle osalle varmaan on semmonen pysäyttävä, mutta ei 

välttämättä kaikille. Et mullaki on sellain esimerkki, mikä on sit vaa sillee jatkunu ja sitte 

vieny niinku vähän isompiin ratkaisuihin sitte niinku eteenpäin. Että se toiminta ei oo 

muuttunu, vaikka siin on ollu se joku prosessi, mikä on käyty sit siellä ankkurin toimesta 

läpi.”  (K3)  

 

Koulun ja ankkurin yhteistyötä ohjaavia tekijöitä tuotiin haastatteluissa esiin myös seu-

rauksien kautta. Seuraukset näyttäytyivät niinä konkreettisina havaintoina, joita haasta-

teltavat olivat yhteistyön johdosta kokeneet muuttaneen tilannetta. Nämä vaikutukset oli-

vat haastattelujen perusteella luokiteltavissa kolmeen kategoriaan: asenne, havahdus sekä 

koulu. Etenkin ankkurin henkilökuntaa haastateltaessa nousi esiin yhteistyön vaikutukset 

nuorten ennakkoasenteisiin tietyn alan toimijoita kohtaan. Esimerkiksi poliisi ja sosiaali-

työntekijä ovat ammatteina sellaisia, joihin liittyy hyvinkin jakautuneita mielipiteitä 

nuorten puheessa. Lisäksi, kuten jo aiemminkin todettu, asiakkuus ankkurin kanssa pe-

rustuu tyypillisesti johonkin ei-toivottuun tapahtuneeseen, joten myös se saattaa osaltaan 

aiheuttaa nuorille negatiivisia lähtöasenteita yhteistyön alkuun. Tässä tutkielmassa esite-

tyn ankkuritiimin oma työskentelytila sijaitsi poliisilaitoksen yhteydessä. Mikäli nuoren 
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asiakkuus ankkurin piirissä sisälsi useampia tapaamisia vaativia kertoja, edellytti se 

useimmiten nuoren vierailua ankkurin tiloissa. Ankkurin haastateltavat nostivat esille 

mahdollisen poliisilaitokselle suuntautuneen vierailun nuorten kohdalla kielteisten asen-

teiden yhtenä lisääjänä. Kuitenkin yhteistyön edetessä haastattelijat olivat kokeneet, että 

nuorten kielteiset ennakko-oletukset henkilöistä ja yhteistyöstä kääntyivät tyypillisesti 

myönteisiksi. Yksi mahdollinen syy tälle lienee ankkurin ammattitaitoisessa ja inhimilli-

sessä tavassa kohdata nuori sekä aito halu edesauttaa hänen tilannettaan.  

 

Kaikki haastateltavat toivat jossain määrin esiin kokemuksia siitä, että koulun ja ankkurin 

yhteistyön seurauksena nuori oli itse havahtunut omaan tilanteeseensa ja siihen liittyviin 

asioihin. Yhteistyön kautta nuorten oli koettu ymmärtävän tilanteeseen liittyvä vakavuus 

ja tätä kautta muuttavan toimintamallejaan toivottuun suuntaan.  

 

” Mun mielest se on vakavoittanu sitä tilannetta, et he on jotenki ymmärtäny sen, se on 

viranomainen siinä mukana, ni sit ollaan jo aika pitkällä siinä asiassa. Ettei niinku enää 

pysty livahtamaan mitenkään mitään kautta pois, et joutuu sitä vastuuta ottamaan.”  (K3) 

 

Etenkin koulun henkilöstön puolesta nostettiin esiin sitä, että tilanteen kautta nuori ha-

vahtuu vastuuseensa rikkomuksista. Laki suojelee alle 15-vuotiasta rikosoikeudelliselta 

vastuulta, jonka osa nuorista tiedostaa oikeinkin hyvin. Koulun ja ankkurin yhteistyön 

kautta oli koettu, että nuorelle on tullut käsitys siitä, ettei lakien ja normien noudattaminen 

edellytä tiettyyn ikään pääsemistä, vaan niiden mukaan toimimista edellytetään myös 

nuoremmilta henkilöiltä. 

 

Viimeisenä koettuna vaikutuksena tarkastellaan koulua, niin yksilön koulupolun kuin 

koulun yleisenkin tilanteen kautta. Ankkurihenkilöstön kokemukset korostivat yksilölli-

sen koulupolun järjestymistä, jolloin ankkurin ja koulun välinen yhteistyö on edesauttanut 

joustavimpien opetusjärjestelyjen tai sopivimpien oppimisryhmien löytämistä. Näiden 

kautta oli mahdollistunut perusopetuksen oppimäärän suorittaminen myös sellaisille op-

pilaille, joilta se olisi muuten saattanut jäädä tekemättä.  

 

” .. me ollaan useempi nuori saatu suorittamaan se peruskoulu loppuun, et nä on mun 

mielestä ihan huikeita juttuja, että se saa sen päättötokarin käteensä. […] ollaan saatu 

sumplittuu koulun kanssa tällasia osittaisia koulupäiviä, että käy vaikka puol päivää kou-

lussa ja yhessä mietitty, et miten me päästäis sit siihen tilanteeseen, et siel kouluns käy-

dään edes kuuntelemassa opetusta” (A2) 
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Edellä oleva sitaatti kuvaa tarkemmin niitä käytännön toimita, joiden avulla koulun ja 

ankkurin yhteistyö on mahdollistanut nuorten koulusuoriutumista. Tässä kohtaa on ko-

rostettava, ettei tämä esiin noussut koulusuoriutuminen liittynyt suoraan kyseiseen, tut-

kielman kiinnostuksen kohteena olleeseen ankkurin ja koulun väliseen yhteistyöhön, 

mutta koska tämän kokemuksen koettiin olevan niin merkittävä nuorten syrjäytymiskier-

teeseen ajautumisen ehkäisijänä, nähtiin se hyvin tärkeänä ja täten ansaittuna tulla maini-

tuksi tulosten yhteydessä.  

 

Kun koulun kokemukset yhteistyön vaikutuksista painottuivat enemmän ankkurin kuvaa-

mana yksilön koulunkäyntiin, nousi kouluhenkilöstön haastatteluissa vahvemmin esiin 

yhteistyön vaikutukset koulussa yleisellä tasolla tarkasteltuna.  

 

”No kyllähän se on näkyvä, et meil tilanne rauhottuu täällä. […] Meil on backuppia sille, 

et nyt tää on käsitelty, tää on viety loppuun ja nyt jatketaan rauhanomaisesti. Mut meil on 

se, että seuranta esimerkiks ja muu.. et kyl se sit kynnyst rikkoo se rauha nostaa.” (K2)  

 

Aiemmin näissä tuloksissa on esitetty tilanteen herättelevän nuorta huomaamaan tilan-

nettaan, jonka myötä nuoren koettiin vakavoituneen. Osittain varmasti tämän seurauksena 

tilanne ylipäätään on rauhoittunut myös koulussa, minkä yllä oleva koulun edustajan lai-

naus vahvistaa. Jotkut nuorten moninaisista tilanteista on edellyttänyt sitaatissakin esiin-

tyvää seurantaa, joka käytännössä tarkoittaa nuoren suostumuksella tapahtuvaa koulun ja 

ankkurin välistä tiedon vaihtoa nuoren tilanteeseen liittyen. Tyypillisesti tämä toteutetaan 

koulun toimesta ankkuriin päin, jolloin välitetään havaintoja nuoren kouluarjen sujumi-

sesta. Haastattelujen perusteella seurantajaksot sujuivat pääsääntöisesti hyvin, jonka takia 

niistä koettiin olevan konkreettista hyötyä. 

 

 

6.3 Yhteenveto 

 

Koska nuorten eletyssä elämässä on saattanut sisältää myöhemmälle rikoskäyttäytymi-

selle altistavia riskitekijöitä (Haapasalo, 2006), on suomalaisella oppivelvollisuuteen pe-

rustuvalla peruskoululla oppilashuollon avulla ensiarvoisen tärkeä mahdollisuus havaita 

lasten ja nuorten elämässä ilmeneviä haasteita ja puuttua niihin (Perusopetuslaki 

628/1998; POPS, 2014). Kuitenkaan oppilashuollon tukipalvelut eivät ole täysin tasalaa-
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tuisina saatavilla koko Suomessa, vaan tässä on havaittu eroja eri alueiden välillä (Vaini-

kainen ym., 2015). Onkin erityisen tärkeää, että yhteiskunnallisesti on tarjolla muitakin 

tuen muotoja ja mahdollisuuksia myös niihin tapauksiin, joihin muuten puuttuminen on 

hankalaa tai mahdotonta. Ankkuritoiminnan voidaan ajatella olevan yksi tällainen tuen 

muoto.  

 

Koulun ja ankkurin moniammatillinen yhteistyö näyttäytyi aineistossa hyvin positiivi-

sena. Niin konkreettiselle kuin konsultatiivisellekin yhteistyön muodolle oli selkeästi tar-

vetta ja yhteistyö koettiin sekä ankkurin että koulun puolelta hyödyllisenä. Haastattelujen 

kautta tulleet kokemukset vahvistivat tutkielman teoriaosuudessa esiin tuotua näkökul-

maa siitä, että moniammatillisessa yhteistyössä voidaan hyödyntää tasavertaisesti eri am-

mattialojen edustajien erityisosaamista yhteisen hyödyn ja tavoitteen eteen (Kekoni ym., 

2019). Tämä näkyi tutkielmaa varten kerätyssä aineistossa selkeästi. Koulun ja ankkurin 

työntekijöillä on omat erityisosaamisensa, jotka yhdistämällä voidaan auttaa ja tukea 

nuorta parhaalla mahdollisella tavalla rikoskäyttäytymisen ehkäisemiseksi. Kuten teoria-

osuudessakin todettiin, toimivan yhteistyön rakentaminen edellyttää pitkäjänteistä työtä, 

aktiivista vuorovaikutusta toimijoiden välillä sekä toimijoiden keskinäistä luottamusta 

(Ketoni ym., 2019). Vaikka tässä tutkielmassa yhteistyön toimijoiden välillä koettiinkin 

hyväksi, oli siitä selkeästi nähtävillä painotuksia eri alojen ammattilaisten kesken. Tämä 

on hyvin luonnollista, sillä yhteistyön tekijöiden osaaminen kumpuaa oman alan koulu-

tuksen lisäksi aiemmasta työhistoriasta. Myös käsitykset yhteistyöhön ja siihen liittyviin 

asioihin saattoivat vaihdella riippuen siitä, kauanko henkilö oli ollut mukana yhteistyössä.  

 

Haastatteluissa esiin tuodut yhteistyön näkökulmat olivat sekä koulun että ankkurin puo-

lelta hyvin linjassa sisäministeriön antaman ankkuritoimintaan liittyvän ohjeistuksen 

kanssa (Moilanen ym., 2019). Tämä vahvistaa käsitystä siitä, että haastatellut tunsivat 

yhteistyön toimintaa ohjaavat raamit työn taustalla. Myös käytännön yhteistyöhön liitty-

vät linjat olivat haastateltavilla samankaltaiset. Kun työn yhteiset linjat ja tavoitteet ovat 

kaikille osallistujille selkeitä, helpottaa se yksittäisen työntekijän resurssien ja ammatti-

osaamisen kohdentamista oikeisiin asioihin.  

 

Moniammatillinen yhteistyö vaatii toimijoiden aktiivisuutta, jota käytännössä osoitetaan 

esimerkiksi yhteisessä keskustelussa sekä päätöksenteossa (Isoherranen, 2008).  Kertoes-
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saan kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä nuorten tilanteisiin liittyen, haastatel-

tavat käyttivät hyvin paljon käsitteitä, joilla viitattiin aktiivisuuteen. Pulmia haluttiin rat-

kaista ja ongelmiin tarttua. Haastateltavat aidosti halusivat toimia aktiivisesti nuorten ti-

lanteiden parantamiseksi. Haastatteluissa korostettiin yhteisen keskustelun tärkeys osana 

yhteistyötä, jotta voidaan tarjota paras mahdollinen tuki kyseessä olevaan tilanteeseen. 

Myös oman ja toisen roolin tunnistamista osana yhteistyötä pohdittiin, joka on tärkeää, 

sillä roolien ja ammatti-identiteettien tunnistaminen on yksi edellytys onnistuneelle mo-

niammatilliselle yhteistyölle (Kekoni ym., 2019).  

 

Kokonaistilanteeseen vaikuttamiseksi ei riitä, että pelkästään eri alojen koulutetut am-

mattilaiset keskustelevat ja päättävät keskenään, vaan etenkin nuoria käsittelevissä tilan-

teissa tulee huomioida myös asiakaslähtöisyys (Moilanen ym., 2019). Myös Isoherranen 

(2008) korostaa asiakaslähtöisyyttä osana moniammatillista yhteistyötä. Tässä tutkiel-

massa haastateltavat nostivat tärkeäksi ohjaavaksi arvoksi nuoren aktiivisen aseman ja 

osallistamisen osana yhteistyötä.  

 

Nuorten kanssa työskenteleviltä aikuisilta nuoret itse odottavat Äärelän (2012) mukaan 

positiivista ja kunnioittavaa työskentelyotetta. Etenkin rikoksia tehneiden nuorten parissa 

toimiessa Sampson ja Themelis (2009) peräänkuuluttavat aikuisilta myönteisen ja turval-

lisen ilmapiirin luomista, jossa ei esiinny tuomitsemista. Tämän tutkielman avulla saadun 

tiedon valossa ankkurin ja koulun nuorta osallistava yhteistyö on rakentunut myönteisen 

ilmapiirin varaan, jossa työntekijät aktiivisesti pyrkivät osaltaan luomaan nuoreen luotta-

muksellista ja myönteistä suhdetta. Luottamuksellisuus ja aito kohtaaminen ovat myös 

ankkuritoiminnalle määriteltyjä periaatteita (Moilanen ym., 2019), joten myös tältä osin 

sen toimintaa määrittävät ohjeet tulevat tämän tutkielman avulla saadun tiedon valossa 

täytetyksi. Tämä varmasti osaltaan vahvistaa sitä, miksi haastateltavat olivat tehneet 

konkreettisia havaintoja nuorten tilanteiden kääntymisestä parempaan suuntaan.  
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7 Luotettavuus 

 

Tutkimusten luotettavuutta tarkasteltaessa nousee tyypillisesti esiin kaksi käsitettä, vali-

diteetti ja reliabiliteetti (Hirsjärvi ym., 2013, 231). Kyseisten käsitteiden käyttämistä laa-

dullisessa tutkimuksessa on kritisoitu useastakin näkökulmasta käsin, mutta ne koetaan 

kuitenkin tarpeellisiksi parempien mittareiden puutteessa (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

160). Tutkimuksen validiteetin tarkastelussa ollaan kiinnostuneita siitä, voidaanko valit-

tujen mittareiden ja tutkimusmenetelmien avulla mitata niitä asioita, joita tutkimuksessa 

halutaankin tutkia (Hirsjärvi ym., 2013, 231–232). Kiinnostuksen kohteena onkin, onko 

tutkimuksessa tutkittu niitä asioita, joita siinä on luvattu tutkia. Reliabiliteetin avulla tar-

kastellaan tutkimustulosten toistettavuutta, joka on todennettavissa esimerkiksi sillä, pää-

tyvätkö kaksi tutkijaa samaan tulokseen tutkiessaan kyseistä aihetta (Hirsjärvi ym.,2013, 

231). 

 

Tässä tutkielmassa luotettavuutta on validiteetin osalta pyritty tuomaan esiin aineistonke-

ruun sekä valittujen tutkimusmetodien mahdollisimman avoimessa kuvauksessa sekä nii-

hin liittyvissä perusteluissa. Koska valittujen metodien avulla on saatu vastaukset valit-

tuihin tutkimuskysymyksiin, on tutkielma tältä osin luotettava. Kuten jo aiemmissakin 

luvuissa todettu, laadullisen tutkimuksen tekeminen on jatkuvaa valintojen tekemistä. 

Nämä valinnat ohjaavat tutkimusta erilaisiin suuntiin, joista osa on havaittavissa vasta 

tutkimuksen teon loppuvaiheessa. Myös tässä tutkielmassa on tehty ajoittain enemmän 

oikeita ja ajoittain vähemmän oikeita valintoja, mutta Tuomen ja Sarajärven (2018, 146) 

ohjeistuksen mukaisesti ne on pyritty huomaamaan ajoissa, jotta itse tutkimusraportista, 

eli tästä pro gradu -tutkielmasta, saataisiin luotettavuuden arvioinnin kestävä. Lisäksi tut-

kielman teon jokaisessa vaiheessa on pyritty kiinnittämään huomiota tutkielman tekijän 

ennakkoasenteisiin ja aiempaan tietoon tutkielmassa käsiteltäviä teemoja kohtaan (mm. 

Laine, 2008). Tutkielman tekijän oman työhistorian kautta saadut käsitykset koulumaail-

masta sekä nuorten kanssa työskentelystä ohjasivat ensin aiheen valintaa, mutta itse työn 

tekemisen vaiheessa niitä on aktiivisesti pyritty tiedostamaan, jotta tutkielmasta saataisiin 

niin objektiivinen kuin se tässä tilanteessa on vain mahdollista.  
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Tämän opinnäytetyön aikana tehdyt valinnat liittyvät osaltaan vahvasti myös työn relia-

biliteettiin. Usean analyysikerran jälkeen opinnäytetyön tekijän saama lopputulos on var-

masti hyvin erilainen, kuin mitä kokeneempi tutkija olisi löytänyt tästä samasta aineis-

tosta irti. Koska tutkielma on toteutettu tapaustutkimuksena, aineisto kerättiin ainoastaan 

yhden koulun ja yhden ankkuritiimin henkilökunnalta. Vaikka ankkuritiimien toimintaa 

ohjaakin kansallisella tasolla samat periaatteet, voi yksilöiden kokemukset aiheesta olla 

hyvinkin vaihtelevia riippuen haastateltavien toimialueesta. Siksi lienee ymmärrettävää, 

ettei täysin vastaavanlaisia tuloksia välttämättä saada siirtämällä tutkimuksen toteutus toi-

seen vastaavanlaiseen ympäristöön. Kuitenkin tutkielman etenemisen tarkalla kuvaami-

sella sekä hyvällä käsitteellistämisellä aukeaa myös tapaustutkimuksen kohdalla mahdol-

lisuus yleistettävyyteen (Vilkka ym., 2018, 199).  

 

Opinnäytetöitä tehtäessä niin laadullisen kuin määrällisenkin tutkimuksen puolella koh-

dataan kysymys aineiston riittävyydestä. Koska opinnäytetyön tarkoitus on osoittaa opis-

kelijan oman alansa tieteellisten käytänteiden oppineisuudesta, on sitä mielekästä tarkas-

tella harjoitustyön näkökulmasta. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 97–98.) Tässä tutkielmassa 

haastateltavien määrä valikoitui kuuteen (6), joka koettiin tutkielman teon kannalta kat-

sottuna riittäväksi määräksi. Pieni aineisto kuitenkin aiheutti myös hieman haasteita, joita 

tarkastellaan tässä luvussa myöhemmin. 

 

Tutkimuksen luotettavuus on tiiviissä yhteydessä tutkimusetiikan kanssa. Tämän tutkiel-

man tekemistä ovat ohjanneet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet hyvälle tieteel-

liselle käytännölle (2012, 6–7). Niin tutkielman tekemisen kuin sen raportoinninkin ai-

kana on kiinnitetty huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen. Työn perusta, valitut mene-

telmät sekä tulokset on raportoitu rehellisesti ja kattavasti, jotta lukijalle välittyy tarvit-

tava tieto työn taustalla. Huolellinen ja rehellinen kuvaus tutkimuksen teon vaiheista lisää 

osaltaan myös tämän tutkielman luotettavuutta (Hirsjärvi ym., 2013, 232). Sekä tutkiel-

man teoria- että metodologiaosuus perustuvat pitkälti aiempaan tutkimustietoon, ja näi-

den tekijöille on annettu ansaitsemansa tunnustus asianmukaisten lähdeviittausten muo-

dossa. 

 

Tutkielmaan liittyvät luvat, sekä haastateltavilta että taustaorganisaatioilta on hoidettu 

asianmukaisesti ja tutkielma on toteutettu niiden kautta määräytyneiden aikataulujen puit-
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teissa. Tässä työssä on kunnioitettu siihen osallistuvien henkilöiden itsemääräämisoi-

keutta. Ennen tutkimukseen suostumista haastateltaville on annettu tiivistetty kuvaus tut-

kimuksen tarkoituksista, jonka jälkeen he ovat saaneet hyväksyttäväkseen tutkimussuos-

tumuksen. Osallistuminen tutkielmaan on ollut haastateltaville vapaaehtoista. Esitettyihin 

kysymyksiin ei ole ollut pakko vastata ja lisäksi haastateltava on saanut halutessaan kes-

keyttää haastattelun tai tutkielmaan osallistumisensa milloin vain. 

 

Tutkielmaa varten kerätty haastatteluaineisto on sisältänyt tunnisteita, joka on vaikuttanut 

aineiston käsittelyyn. Tämän tutkielman aineistossa esiintyi suoria sekä epäsuoria tunnis-

teita. Suora tunniste tarkoittaa sitä, että haastateltava on tunnistettavissa tutkimusmateri-

aalissa, joka tässä tapauksessa tarkoittaa tallennettuja ääninauhoja. Siksi äänitallenteet on 

säilytetty niin, ettei kyseiseen materiaaliin ole ollut tutkielman tekijän lisäksi muilla hen-

kilöillä pääsyä. Lisäksi haastateltavat on anonymisoitu niin, että heistä käytetään tunnis-

teita K tai A riippuen edustamastaan organisaatiosta.  Epäsuorissa tunnisteissa on puoles-

taan kyse sosiaalisista, taloudellisista tai kulttuurisista tiedoista, jotka voivat mahdollistaa 

haastateltavan tunnistamisen. Näiden anonymisointi on toteutettu tässä tutkielmassa tun-

nistetietojen kategorisoinnin avulla, jossa alue ja koulukohtaiset tiedot ovat muokattu vas-

taamaan yleisempää tasoa. (Ranta & Kuula-Luumi, 2017, 418–419.) 

 

Tutkielman teon aikana eniten pohdintaa aiheutti kysymys haastateltavien riittävyydestä 

tarpeeksi kattavan tiedon saamiseksi valitusta aiheesta. Koska kyseessä on opinnäytetyö, 

on haastateltavien määrä ollut tarkoituksella rajallinen, työmäärän pysyessä yhden hen-

kilön kohtuullisesti toteutettavissa. Tämä kuitenkin aiheutti haasteita siinä, mitä ja miten 

voidaan aineistossa esiin nousseita ilmiöitä kuvata, jotta haastateltavien yksityisyys tur-

vataan. Tutkielmaa tehtäessä on pyritty luottamuksen säilyttämiseen  ja siihen, etteivät 

haastateltavat pysty lähtökohtaisesti tunnistamaan toisiaan valmiista työstä. Aineistossa 

nousi esiin, että haastateltavilla oli jossain määrin toisistaan poikkeavia näkemyksiä yh-

teistyön laajuudesta sekä sen mahdollisuuksista. Tämä on luonnollista, sillä osa haasta-

teltavissa oli ollut osana yhteistyökuviota kauemmin ja tiiviimmin kuin toiset.  
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8 Pohdintaa 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa koulun ja ankkurin henkilökunnan koke-

muksia moniammatillisesta yhteistyöstä nuorten rikoskäyttäytymisen ehkäisemisessä. 

Tutkielmassa pyrittiin myös selvittämään niitä tekijöitä, joiden haastateltavat kokivat oh-

jaavan yhteistyötä. Näiden tutkimusongelmien kautta halutaan tuottaa lisää tietoa koulun 

ja ankkuritoiminnan välisestä moniammatillisesta yhteistyöstä. Tarkoituksena on tuoda 

koulumaailman ja ankkuritoiminnan yhteistyötä näkyvämmäksi sekä tunnetummaksi.  

 

Vaikka tutkielma toteutettiinkin tapaustutkimuksena ja haastateltavia oli verrattain vähän, 

onnistuttiin sen avulla silti saamaan tarpeellista tietoa valittuihin aiheisiin liittyen niin, 

että molemmille esitetyille tutkimuskysymyksille saatiin vastaukset. Ankkurin ja koulun 

yhteistyötä toteutetaan konkreettisena toimintana, jolloin järjestetään yhteisiä tapaamisia, 

asianosaiset istuvat niin sanotusti yhteisen pöydän ääreen. Toisaalta tilanteesta riippuen 

riittää myös konsultatiivinen yhteistyön muoto, jossa koulun henkilökunta matalalla kyn-

nyksellä voi esittää heitä pohdituttavia huolia oppilaisiinsa liittyen. Koulun ja ankkurin 

yhteistyötä koettiin ohjaavan tekijät liittyen nuoren asemaan, arvoihin, vuorovaikutuk-

seen sekä mahdollisiin vaikutuksiin.  Vaikka saatujen vastausten avulla voidaankin vetää 

alustavia johtopäätöksiä koulun ja ankkuritoiminnan yhteistyötä sekä sitä ohjaavista teki-

jöistä, on saadut vastaukset vasta paikallinen pintaraapaisu yhteistyön kokonaiskuvasta.  

 

Nuorten syrjäytymisriskiä pyritään ehkäisemään ankkuritoiminnan lisäksi myös muiden 

yhteiskunnallisten toimien avulla. Tästä esimerkkinä toimii hallitusohjelmaan kirjattu ta-

voite nuorten koulutuksen pariin pääsemisen turvaamisesta (Valtioneuvosto, 2019). Tätä 

lähdetään tavoittelemaan korottamalla oppivelvollisuusikä aina 18:sta vuoteen asti, jonka 

seurauksena oppivelvollisuus kattaisi nykyisen peruskoulun lisäksi myös toisen asteen 

opiskelun. Oppivelvollisuuden laajentamiseen on ottanut kantaa muiden muassa opetta-

jien ammattijärjestö OAJ, jonka mukaan ennen päätöksen virallistamista tulee kiinnittää 

huomioita esimerkiksi siihen, miten toisen asteen koulutuksen maksuttomuus saadaan 

turvattua (OAJ, 2020). Lisäksi OAJ muistuttaa, että tämän laajennuksen myötä peruskou-

lujen tulee entistä tiukemmin kiinnittää huomiota siihen, että se varmasti pystyy tarjoa-

maan ne tiedot ja taidot, jotka oppilas tarvitsee toisen asteen opinnoissa pärjätäkseen. En-
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nen virallisia linjauksia oppivelvollisuuden laajentumisesta tulee huomioida siihen liitty-

viä ilmiöitä laajasti ja monelta kantilta tarkasteltuna. Etenkin on pohdittava, miten opis-

kelu pystytään turvaamaan oppivelvollisuuden laajentunut suorittaminen niille nuorille, 

joille tavallinen, kouluorientoitunut opiskelu ei syystä tai toisesta sovi. 

 

Vaikka opinnäytetyöt ankkuritoiminnasta ovatkin tärkeitä ja mielenkiintoisia, eivät ne 

yksinään riitä kuvamaan ilmiötä vaadittavalla tarkkuudella. Tarve laajemmalle tutkimuk-

selle toiminnan vaikuttavuudesta on konkreettinen. Ankkuritoiminnan tavoitteina ovat 

nuorten hyvinvoinnin edistäminen sekä rikoskäyttäytymisen ennalta estäminen moniam-

matillisesti. Koska nuoret ovat koko toiminnan kohderyhmä ja täten toiminnan keskiössä, 

vaikuttavuustutkimusten lisäksi olisi ensiarvoisen tärkeää tutkia myös nuorten omia ko-

kemuksia ankkuritoiminnasta. Tällaisen kokemusasiantuntijuuden kautta voitaisiin saada 

hahmotettua mahdollisia kehityskohteita toiminnan tulevaisuutta ajatellen. Lisäksi olisi 

mielenkiintoista sekä varsin tarpeellistakin saada tietoa ankkuritiimien välisistä aluekoh-

taisista eroista.  

 

Kuten tutkielman tuloksista voidaan huomata, ankkuritiimin ja koulujen yhteistyö koet-

tiin hyvin tärkeäksi oppivelvollisuusikäisten nuorten tilanteita hoidettaessa. Erään haas-

tateltavan kommentti tiivisti oivallisesti sen, minkälainen käsitys tutkielman tekijällekin 

jäi koulun ja ankkuritiimin moniammatillisesta yhteistyöstä nuorten rikoskäyttäytymisen 

ehkäisemisessä: 

 

”Kokonaisuutena oon tosi tyytyväinen, et meil on tämmöstä toimintaa ja toivon, että se 

jatkuu.” (K2) 
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Liitteet 
 

 

LIITE 1 

 

Haastattelurunko 

 

Taustakysymykset: 

- Koulutustausta 

- Työkokemus nuorten kanssa 

- Moniammatillinen työkokemus / koulu-ankkuri-työkokemus 

 

TEEMA 1: Moniammatillinen yhteistyö 

 

1. Kuvaile omin sanoin, mitä on moniammatillinen yhteistyö 

2. Mitä moniammatillinen yhteistyö vaatii toimiakseen? 

3. Millaisia haasteita moniammatilliseen yhteistyöhön voi sisältyä? 

 

TEEMA 2: Koulun ja ankkuritoiminnan välinen yhteistyö 

 

1. Millaisissa kokoonpanoissa olet tehnyt moniammatillista koulu-ankkuri-yhteis-

työtä? 

2. Miten yhteistyöprosessi etenee (kuka ottaa yhteyttä kehen ja mitä sen jälkeen 

käytännössä tapahtuu) – tärkeimmät käytännön tehtävät? 

3. Millaisena koet koulun ja ankkurin välisen vuorovaikutuksen? 

4. Mikä on oma käsityksesi tiedon kulkemisesta koulun ja ankkurin välisen yhteis-

työssä? 

5. Millaisia toiveita yhteistyön vahvistamiseksi? 

6. Mitä hyviä puolia yhteistyössä on? 

7. Miten ankkuriin osallistuvien nuorten tilanne on parantunut yhteistyön ansiosta? 

 

TEEMA 3: Nuori 

 

1. Millaisena koet nuoren aseman osana koulun ja ankkuritiimin moniammatillista 

yhteistyötä? 

2. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia nuoren tilanteeseen koet yhteistyöllä olevan? 

 

+  Onko jotain, mitä en huomannut kysyä, mutta näkisit tärkeänä tuoda esiin? 

 


