
Perhehoito



Perhehoidon hakukone
Lastensuojelu on inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeää työtä. 
Digitaalisen ratkaisumme avulla löydät sijaisperheet entistä 
vaivattomammin, jolloin sinulle jää enemmän aikaa asiakkaillesi. 
Socfinder on vuonna 2016 perustettu yritys, jonka hakukone on laajasti 
käytössä hyvinvointialueilla ympäri Suomen. Perhehoidon hakukone on 
suunniteltu yhdessä lastensuojelun ammattilaisten kanssa.
Hakukone perustuu tietokantaan, jossa perheet ylläpitävät tietojaan. 
Perheet voivat kertoa reaaliaikaisesti, jos heillä on mahdollisuus ottaa 
lapsi vastaan. Perheitä etsitään lastensuojelun työntekijöiden itse 
suunnittelemilla hakukriteereillä. Näitä ovat mm. vastaanotto- tai 
kriisiperhe, neuropsykiatrinen osaaminen tai soveltuvuus eläinallergikolle. 



Hyödyt lapselle
Lapselle löytyy hänen  
tarpeitaan vastaava perhe

Hakukoneesta löydät vaivattomasti ja 
nopeasti sijaisperheet, ja lapsi saa ripeämmin 
tarvitsemansa hoitomuodon. Sosiaalityöntekijälle 
jää enemmän aikaa lapselle, kun työläät haut ja 
turhat puhelinsoitot jäävät pois. Socfinderissa 
on mahdollista löytää useita vapaita paikkoja 
esimerkiksi sisaruksille. Lastensuojelulain 
hengen mukaisesti Socfinder tarjoaa lapsen 
tarpeita parhaiten vastaavat hakutulokset.

Hyödyt sijaisperheelle 
tai perhehoidon 
palveluntuottajalle

Perhe tai perhehoidon palveluntuottaja 
voi luopua sähköpostitse tapahtuvasta 
paikkatilanteiden ilmoittamisesta ja tiedottaa 
toiminnastaan yhdellä sivustolla. Perhe ja 
perhehoidon palveluntuottajat vastaavat 
omista tiedoistaan.

Hyödyt 
hyvinvointialueelle
Säästää työaikaa

Hyvinvointialue voi lisätä Socfinderiin 
toimeksiantosuhteiset sijaisperheensä. 
Suurin osa perheistä on palveluntuottajien 
sijaisperheitä. Palveluntuottajien sijaisperheet 
näkyvät eri värisinä sen mukaan, onko 
hyvinvointialue hyväksynyt palveluntuottajan 
kilpailutuksessa. Työaikaa säästyy, kun 
ohjelmistosta voi seuloa ne perheet, jotka tällä 
hetkellä pystyvät ottamaan vastaan lapsia.

Hakukoneen käyttö 
on vaivatonta
Käyttäjät ovat tyytyväisiä 
hakukoneeseen

Hyvinvointialueet saavat Socfinderin 
käyttöön Avaimet käteen -periaatteella 
vuosittaista käyttöoikeusmaksua vastaan. 
Ohjelmiston käyttöönotto ja käyttäminen 
on hyvin helppoa. Noudatamme 
toiminnassamme EU:n tietosuoja-asetusta. 
Hakukoneen käyttöönotosta ja ylläpidosta 
ei koidu hyvinvointialueen työntekijöille 
ylimääräistä työtä. NPS-suositteluindeksi 
on peräti 74, mikä kertoo, että ohjelmiston 
loppukäyttäjät ovat tyytyväisiä siihen.

 
 

 

Kiinnostuitko? 

Ota yhteyttä:  
045 235 7377 tai  

asiakastuki@socfinder.com



Socfinder Oy  
Sibeliuksenkatu 3,  08100 Lohja  

asiakastuki@socfinder.com  
www.socfinder.com

Kaikki oikeudet Socfinderia  
koskeviin muutoksiin pidätetään.

Perheiden tiedot 
työryhmän käytössä
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen 
perhehoidon erityissosiaaliohjaajana 
työskentelevä Nina Klenberg tietää ole-
vansa paljon vartijana. Hänen vastuullaan 
on auttaa sosiaalityöntekijää, joka etsii 
vaikeassa tilanteessa olevalle lapselle 
lyhyt- tai pitkäaikaista sijoituspaikkaa. 

”On tärkeää löytää lapselle oikeanlainen 
perhe. Lapsilla voi olla esimerkiksi käy-
töshäiriöitä tai neuropsykologisia haastei-
ta. Näistä tulisi perheillä olla kokemusta. 
Mitä enemmän tiedämme lapsesta ja 

perheestä, sitä parempaan lopputulok-
seen pääsemme”, Klenberg kuvailee.

Onnistuneeseen sijoitukseen tarvitaan 
siis paljon tietoa,  
mutta olennaista on myös tiedon käytet-
tävyys. 

”Meillä käytetään paljon Socfinderin 
hakukonetta. Sieltä löytyvät mm. 
perheen kuvaus, tiedot perheen 
osaamisesta ja toiveista sekä vapaiden 
paikkojen tilanne. Aiemmin tiedot olivat 
vain minun listassani, ja esimerkiksi 
lomalle jääminen oli vaikeaa. Nyt tiedot 
ovat kaikkien sosiaalityöntekijöiden 
nähtävissä”, Klenberg kuvailee.


