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Fastroi Oy
Fastroi HILKKA™ toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) on hoitajien kanssa yhteistyössä kehitetty
hoitotyöprosesseja tukeva asiakastietojärjestelmä, joka on suunniteltu sosiaali ja terveysalalle. HILKKA™
mukautuu eri toimialojen tarpeisiin ja se on käytössä kotihoidossa, vanhusten asumispalveluissa,
varhaiskasvatuksessa, lastensuojelussa, mielenterveyskuntoutuksessa, päihdekuntoutuksessa,
vammaispalveluissa sekä terveydenhuollossa. Järjestelmä helpottaa niin koti- ja sairaanhoitajien,
kuntouttajien kuin varhaiskasvattajienkin hektistä työarkea.
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• Fastroin ratkaisulla asiakkaamme säästävät
25-30 % aikaa ja kustannuksia heidän
päivittäisessä rutiinityössä.
• Tietoturvallista ja reaaliaikaista tietojen
hallintaa mobiilin toiminnanohjausjärjestelmän
avulla.
• Lisää aikaa ja laatua hoitotyöhön työvuorojen
suunnittelun ja optimoinnin avulla.

Halusimme käyttöömme
monipuolisen järjestelmän, joka
kattaa niin asukasraportoinnin,
laskutuksen kuin muutkin
raportoinnin osa-alueet.”

Osa ruotsalaista Attendokonsernia, joka on Pohjoismaiden
johtava hoiva- ja terveyspalveluja
tarjoava yritys. Suomessa
Attendolla on n. 150 hoiva- ja
palvelukotia ja henkilöstöä n. 7750.

Fastroi HILKKA™ - kotihoitoon ja
asumispalveluille
Fastroi HILKKA™ -toiminnanohjausjärjestelmä on hoitajien
kanssa yhteistyössä kehitetty hoitotyöprosesseja tukeva
asiakastietojärjestelmä, joka on suunniteltu kotihoidon ja
asumispalvelujen tarpeisiin.
Asiakas
• Turvatuotteet, rannekkeet ja seuranta
Omaisviestintä
• Asiakkaan perustiedot ja tapahtumat
• Viestintä omaisen ja omahoitajan välillä
Kansalliset järjestelmät
• Potilastietokannat
• Lääketietokannat
• eResepti
Hoivatyöntekijä
• Asiakkaan perustiedot
• Terveystiedot
• Viestit
• Päivittäinen raportointi, asiakastyötunnit
Johto
•T
 yötehtävien suunnittelu
• Hoitosuunnitelmat
• Raportointi
• Työvuoro-suunnittelu
Taloushallintojärjestelmät
• Laskutus
• Palkkahallinto

PIIA OKSANEN
Järjestelmäkoordinaattori,
Attendo Oy

Fastroi HILKKA™ - varhaiskasvatus
Päiväkotien, perhepäivähoidon sekä esiopetuksen
toiminnanohjaukseen suunniteltu järjestelmä, jonka
monipuolinen mobiiliratkaisu sopii niin yksityiselle kuin
julkisellekin sektorille. Järjestelmää voidaan käyttää
mobiililaitteella, jossa on mobiilidata- tai WiFi-yhteys.
Varhaiskasvatuksen ammattilaiset
• Reaaliaikainen työ- ja hoitoaikojen
kirjaaminen
• Sähköinen asiointi
Johto
• Työvuorosuunnittelu ja työajan seuranta
• Päivähoitohakemukset
• Palkkojen ja kustannusten (ateriatiedot
yms.) seuranta
• Laskutus
Lasten vanhemmat
• Sähköinen asiointi: hoitopaikkojen
varaaminen ja viestintä hoitopaikkaan
Lapset
• Tietoturvallinen ja reaaliaikainen lasten
tietojen tallennus
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