PERHEKESKUSEKOSYSTEEMI
KANTA-HÄMEESSÄ

Maakunnan sote-liikelaitos
Seututaso

Maakuntataso

Forssan seudun
yhteistyö-ryhmä
+ seudullinen
koordinaattori

Perhekeskusverkoston
palvelujohtaja
+
Kanta-Hämeen
perhekeskusverkoston
johtoryhmä
(SOTESIHY+

Hämeenlinnan
seudun yhteistyöryhmä
+ seudullinen
koordinaattori
Riihimäen seudun
yhteistyö-ryhmä
+ seudullinen
koordinaattori

Järjestöt)
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Kunta

Perhekeskuksen lähipalvelut ja toimipisteet
Forssan seudun perhekeskus:
Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä
Perhekeskuksen johtaja

Hämeenlinnan seudun perhekeskus:
Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala
Perhekeskuksen johtaja

Riihimäen seudun perhekeskus:
Loppi, Hausjärvi ja Riihimäki
Perhekeskuksen johtaja

Perhekeskusverkoston maakunnallinen johtoryhmä
Linjaorganisaation palveluiden johtavat viranhaltijat sekä seurakunnan järjestöjen edustus
Johtaa maakunnallista perhekeskusverkostoa, asettaa maakunnalliset linjaukset ja strategiat
Linjaorganisaatioiden resurssit ovat omia, ei yhteisiä

Varhai
skasva
-tus

Koulu

Oppilashuol
to

Kulttuu
-ri,
nuoriso ja
liikunta
-toimi

Äitiysehkäisy- ja
lastenneuvola

Fysiopuheravitse
mus ja
toimintaterapia

Kotipal
velu,
perhetyö,
kasv&
perheneuvonta

Lapsiperheiden
sosiaalityö

Perheoikeudelliset
palvelut

Jalkautuvat
erityispalvelut (ls,
esh,
vammaispalvelut)

Seurakunta

Seudullinen yhteistyöryhmä
Vastaa johtoryhmän strategian ja linjausten jalkauttamisesta
Perhekeskuskoordinaattori
Operatiivisen yhteistyön koordinointi seudullisesti osana maakunnallista kokonaisuutta
Perhekeskusjohtaja johtaa paikallista perhekeskusverkostoa ja sen yhteistyötä
Operatiivisen yhteistyön koordinointi seudullisesti osana maakunnallista kokonaisuutta
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Järjestöt

MAAKUNTATASO

Perhekeskusverkoston palvelujohtaja maakunnan soteliikelaitoksessa johtaa verkostomaista työskentelyä
perhekeskuksissa. Eri palveluilla on omat johtajansa.
Kyseessä on matriisiorganisaatio, jossa eri
linjaorganisaatioiden yli rakennetaan linjoja poikkileikkaava
perhekeskusprosessi.
Maakunnallinen johtoryhmä koostuu 10-15 henkilöstä, ja he
edustavat sekä maakunnan järjestämisvastuulla olevia
palveluita että kunnan järjestämisvastuulla olevia palveluita
SOTESIHY-sektoreilta, lisäksi mukana on järjestöjen ja
seurakunnan edustus sekä seudulliset koordinaattorit.
Maakunnallinen johtoryhmä johtaa koko maakunnallista
perhekeskusverkostoa, kuten strategian jalkauttamista,
yhteisen näkymän muodostamista, yhteisiä linjauksia ja
toimintatapoja, prosesseja, vaikuttavuuden arviointia,
työmenetelmiä, erityistason integratiivisia prosesseja,
kehittämistä ja laadun varmistamista.
Johtoryhmässä voidaan myös sopia yhteisten resurssien
käytöstä, oli ne sitten työntekijöitä tai rahaa
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SEUTUTASO

Seudullinen yhteistyöryhmä koostuu 10-15 henkilöstä, ja he
edustavat sekä maakunnan järjestämisvastuulla olevia palveluita
että kunnan järjestämisvastuulla olevia palveluita SOTESIHYsektoreilta, ja lisäksi mukana on järjestöjen ja seurakunnan edustus
Yhteistyöryhmä vastaa strategian ja johtoryhmän linjausten
jalkauttamisesta, seudullisen yhteistyön koordinoinnista,
kehittämisestä, sparrauksesta jne. sekä tuottaa tietoa
asiakasrajapinnasta
Yhteistyöryhmässä voidaan myös sopia yhteisten resurssien
käytöstä, oli ne sitten työntekijöitä tai rahaa
Seudullinen koordinaattori edesauttaa omalla seudullaan
perhekeskusverkoston muodostumista kaikin mahdollisin tavoin
jalkautumalla perhekeskuksiin
Seudullinen taso voidaan myöhemmin tiputtaa pois, mutta
perhekeskusverkoston alkuvaiheessa se on hyvin tärkeä, jotta uusi
toimintakulttuuri ja perhekeskusverkosto alkavat muotoutua
Onko perhekeskuksen johtaja kunnan vai maakunnan työntekijä?
Hänen tehtävänään on johtaa seudullista perhekeskusverkostoa,
sen yhteistä toimintaa ja yhteistyötä. Linja-organisaatioiden johto
johtaa entiseen tapaan työntekijöitä.
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