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Sosiaalityöntekijöiden koulutus

• Ei varsinaisesti yliopisto-koulutus vaan oppilaitos on  
University of applied sciences

• Bachelor – tutkinto (180 op) 3 v opiskelulla
• Master´s – tutkintoon vaaditaan 2 v lisäopiskelua (120 op), 

jossa voi erikoistua mm. lapsi- ja perhetyöhön, 
sosiaalitalouteen tai kliiniseen työhön 

• Sosiaalityöntekijänä voi kuitenkin toimia jo 3 vuoden jälkeen -
> työnantajalle edullisempaa työvoimaa

• Itävallassa ei ole lakia sosiaalityöntekijöiden kelpoisuudesta 
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Itävalta ja Wien

• Asukasmäärä: Itävalta 8,77 milj., Wien 1,87 milj.
• Ulkomaalaiset: Itävalta 18,9 %, Wien 35,3 %
• Työttömyysaste: Itävalta 5,7 %, Wien 10,2 %
• Itävallassa on 9 itsenäistä maakuntaa, joilla omat lait ja 

käytännöt (Wien on yksi maakunnista) 
• Sosiaaliturva on hyvin samankaltainen kuin Suomessa
• Monien palveluiden rahoitus tulee osittain valtiolta ja osittain 

maakunnan kautta
• 8/2017 iso muutos parlamentissa, konservatiivit valtaan: 

heikennyksiä erityisesti maahanmuuttajatyöhön, poliisien 
lisäys
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Lähisuhdeväkivalta

-   Turvakoteja Itävallassa on 27, joista 1 miehille
- Joka maakunnassa on 1 kriisikeskus naisille – rahoitus ministeriöistä. Wienin 

keskuksessa 30 työntekijää/6 163 asiakasta – lasten kanssa ei työskentelyä

- Lähisuhdeväkivalta – lakimuutos 2013 (Barring order)
- Kun poliisi menee kotitilanteeseen, väkivaltaa käyttänyt puoliso määrätään 

poistumaan 14 vrk:si
- Tämä allekirjoittaa lomakkeen, jossa lupaa olla palaamatta -> avaimet otetaan pois
- Sakko 500 €, jos yrittää palata aikaisemmin ja myös uhrille, jos päästää tämän 

takaisin aikaisemmin
- Poliisi tarkistaa tilannetta 3 päivän sisällä ja tiedottaa kriisikeskusta asiasta

- Vaino – rangaistavaksi teoksi v. 2006
- Poliisi puuttuu asiaan, kun vainoa on jatkunut 3 kk
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Ensikoti

• Ensikodissa on 24 asuntoa, joissa oma keittiö.
• 12 ohjaajaa, toimivat kahdessa tiimissä. Kaksi henkilöä 

vuorossa, joista toinen tekee työvuoron klo 9.00 – 10.00 
seuraavaan päivään; yössä nukkumismahdollisuus. 

• Äidit asuvat ensikodissa vauvojensa kanssa maksaen vuokraa 
asunnosta 160 €/kk ja ostaen/valmistaen oman ruokansa. 
Työntekijöiden tukema yhteisöllisyys hyvin vähäistä.

• Isät pääsääntöisesti vierailijoina 4 – 8 h/pv.
• Alle 18-vuotiaat äidit saavat asua ensikodissa 18 - v asti, 

vanhemmat äidit vain 3 kk. 
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Rainbows - ryhmämalli

• Amerikkalainen konsepti: 12 kerran ryhmämalli avioeron 
kokeneille lapsille (5-6 v, 7-8 v, 9-11 v ja 12 – 14 v.)

• Vanhempien tapaamiset ennen ryhmää, puolivälissä ja lopussa
• Teemat: Ero perheessäni, tunteiden käsittely, erilaiset 

perhemallit, menneestä tulevaisuuteen, omat voimavarat ym.
• V. 2017 Wienissä 30 ryhmää, 140 lasta -> tulijoita olisi 

enemmänkin
• 14 koulutettua ryhmänvetäjää, jotka vetävät ryhmiä oman 

työnsä ohella (työntekijöitä yhdistyksellä 1,5)
• Jatkuva markkinointi kouluihin, päiväkoteihin, neuvolaan ym. 
• Vanhemmat maksavat itse 290 €
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Jalkautuva sosiaalityö          

• Hyvin organisoitu systeemi Itävallassa
• Perheet ohjautuvat lastensuojelun alueilta ja kriisipalveluista
• Perheen kanssa tehdään sopimus tuen vastaanottamisesta 

ennen työskentelyn aloittamista
• Sosiaalityöntekijä tapaa perhettä viikoittain omassa kodissa
• Pääsääntöisesti työntekijä työskentelee perheen kanssa yksin, 

vain tarvittaessa työpari
• Työskentelyaikaa on keskimäärin 1 v/perhe, max. 1,5 v
• Työntekijöiltä edellytetään vankkaa kokemusta
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Muita huomioita

• Asiakastietojärjestelmät kunnallisissa palveluissa 
vanhanaikaisesti kansioissa, ei koneella

• Lastensuojelun asiakastietoja oli näkyvästi esillä ohjaajien 
huoneen seinillä ja avohyllyissä

• Palvelut useimmiten nais- ja mies-eriytyneitä
• Mielenterveyspalvelut Wienissä hyvin hoidettuja, ei jonoja ja 

palvelut maksuttomia asiakkaalle
• Kodittomien palvelut: talvella 1200 sänkyä, kesällä 300 

(Caritas), päiväkeskuksia, ruokajakoa 
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Plussat ja miinukset

• Once in a lifetime – kokemus
• Mahtava ryhmä, jolta oppi paljon ja oli hauskaa
• Uusia ideoita työhön ja sen toteaminen, että samoja 

pulmia on muuallakin
• Kielitaidon kehittyminen

- Majoitus isäntäperheessä
- Kohteiden etsinnän stressaavuus
- Sosiaalisuus vieraalla kielellä aamusta iltaan
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