














































YRJÖ JA HANNA 
KODIT 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on palvelun järjestäjänä (ml. palveluseteli) palvelussa syntyvien asiakas- ja 
poti/asasiakirjojen henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettu rekisterinpitäjä. 

Lepolankadun palvelukeskus noudattaa asiakas- ja potilasasiakirjojen käsittelyssä Päijät-Hämeen hyvinvointiyh
tymän voimassa olevaa ohjetta asiakirjojen käsittelystä ja rekisterinpidosta. 
b)Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täy
dennyskoulutuksesta?

Yrjö ja Hanna Kodeilla on erillinen tietosuojasuunnitelma, jossa ohjeistetaan tietosuojaan liittyvissä asioissa sekä 
lisäksi erillinen arkistointiohjeistus. 

Ohjeistukset löytyvät /MS- järjestelmästä. 

Henkilöstön perehdytysohjelmaan sisältyvät tietosuojaan, salassapito- ja vaitiolovelvollisuuteen sekä asia
kasasiakirjojen käsittelyyn liittyvät asiat, jolloin henkilöstö perehdytetään perehdytysohje/man mukaisesti. 

Tietoturva-asioihin perehdyttäminen on toimintayksikön esimiehen vastuulla, mutta jokainen työntekijä on velvol
linen perehdyttämään sekä opastamaan tietosuojaan liittyvissä asioissa. Opiskelijat allekirjoittavat erillisen tieto

suoja- ja vaitio/ositoumuksen ja henkilökunnalla se sisältyy työsopimukseen. 
c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteri-

seloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä?

Tietosuojaseloste on julkisesti nähtävillä ilmoitustaululla, toimistoissamme sekä Yrjö ja Hanna Kotien kotisivuilla. 
d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot

Sirkku Rannikko 
puh. 050 374 9907, fax. 020 742 9889 
sirkku. rannikko@yrjojahanna.fi 
Yrjö & Hanna Oy 
Elimäenkatu 25-27, 05100 Helsinki 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Lepolankadun Palvelukeskuksessa toimintaa kehitetään jatkuvasti hyödyntäen eri mittareiden antamia tuloksia. 
Riskien ja haittatapahtumien, Rai toimintakykymittarin sekä palautteiden avulla parannamme asukkaan saamaa 
hoivaa ja huolenpitoa sekä kohtelua. Lisäksi kiinnitämme erityishuomiota myös henkilöstön tukemiseen ja osaa
misen varmistamiseen. 

Myös eri viranomaisten valvontakäynnit kehittävät toimintamme. Yrjö ja Hanna säätiön ohjeiden ja linjausten mu
kaan yhdenmukaistamme Lepolankadun toimintaa toimintavuonna. 

Vuonna 2021-2022 keskitymme: 

asukkaiden hyvän hoidon edelleen kehittämiseen. 
henkilöstön osaamisen varmistamiseen mm. saattohoitoa, ensiapukoulutusta sekä Rai osaamista kehittämällä. 
asiakastyytyväisyyskyselyn uudistaminen vastaamaan tarvettamme. 
laiterekisterin käyttöönotto valmistellaan, vastuuhenkilönä fysioterapeutti. 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA (5) 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 
Paikka ja päiväys 

Lahti 31.5.2021 

Allekirjoitus 

Yrjö ja Hanna -säätiö sr 
Y-tunnus 1059533-5 

Yrjö & Hanna Oy 
Y-tunnus 2034563-9 

Yrjö ja Hanna Hoivapalvelut Oy 
Y-tunnus 2770642-5 

Elimäenkatu 25-27, 0051 0 Helsinki 
www yrjojahanna.fi 
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