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Ikäihmisten palvelurakenteen muutosprosessin käynnistäminen Lammilla

SOTE 23.10.2019 § 102

Valmistelija: erityissuunnittelija Riitta Tuominen, 03 621 2312

Ikäihmisten lautakunta on kokouksessaan 17.5.2017 § 38 on päättänyt 
Lammin alueen ikäihmisten palvelurakenteen muutoksista uuden hyvin-
vointikeskuksen valmistuttua. Lammin muutosta on käsitelty myös osana 
Hämeenlinnan kaupungin palveluverkkopäätöstä sosiaali- ja terveyslauta-
kunnassa 13.12.2017 § 70 ja kaupunginhallituksessa 26.3.2018 § 149. 

Lammilla tapahtuva palvelurakenteen muutos on laaja vaikuttaen isoon 
määrään asiakkaita ja omaisia, henkilökuntaa sekä kiinteistöjä.  

1. Lammin vanhainkodin toiminta päättyy. Asukkaat ja henkilökunta siirty-
vät pois vanhainkodista.
2. Lammin uuteen hyvinvointikeskukseen tulee sekä tehostettua palvelu-
asumista että ikäihmisten vuokra-asumista tarvittavin palveluin. Uuteen hy-
vinvointikeskukseen muuttaa ympärivuorokautisen hoivan asukkaita sekä 
HVAS:n vuokra-asukkaita.
3. Naskalin palvelutalossa tehostettu palveluasuminen päättyy. Nykyiset 
asukkaat ja henkilökunta siirtyvät pois Naskalista.
4. Palkkisilta muuttuu tehostetun palveluasumisen yksiköksi vaiheittain.

Lammin hyvinvointikeskuksen rakennuttaa Lammille Hämeenlinnan van-
husten asuntosäätiö (HVAS). Rakentaminen on päässyt kunnolla käyntiin 
syksyllä 2019 ja rakennus valmistuu loppuvuodesta 2020.

Yksikkö
Ympärivuorokautisen
hoivan asunnot/pai-
kat nyt

Ympärivuorokautisen 
hoivan asunnot 2020

Hyvinvointikeskus
- tehostettua palvelu-

asumista ja tavallista 
vuokra-asumista

- Määrät voivat vaih-
della

--

Noin 26

(talossa yhteensä 34 
yksiötä + 8 kaksiota)

Palkkisillan palvelutalo --

30

(osa asunnoista kaksioi-
ta)

Naskalin palvelutalo 17 --
Lammin vanhainkoti 34 --
Yhteensä 51 noin 56

Lammin palvelurakenteen muutosvaiheen alkaminen vuoden 2020 
alusta

Lammin palvelurakenteen muutosvaiheen tavoitteena on, että 
1. Valmistuvassa hyvinvointikeskuksessa on alusta lähtien asuntoja tarjolla
myös HVAS:n kautta muuttaville vuokra-asukkaille
2. Yksittäistä asukasta koskevat muutot olisivat mahdollisimman vähäisiä
3. Henkilökunta voi siirtyä jo ennen hyvinvointikeskuksen valmistumista yk-
siköstä toiseen muuttuvan asiakastarpeen mukaan 
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Jotta tavoitteen mukainen muutosprosessi on mahdollista, on muutokset 
ennen hyvinvointikeskuksen valmistumista suunniteltu toteutettavan seu-
raavalla tavalla:
1. Lammin vanhainkodin asiakasmäärää vähennetään hallitusti luonnolli-
sen poistuman kautta siten, että vapautuvia paikkoja ei täytetä. Tämä mah-
dollistaa sen, että hyvinvointikeskuksessa on asuntoja myös vuokra-asuk-
kaille. Vanhainkodin asiakasmäärän pienentyessä on mahdollisuus siirtää 
henkilökuntaa tarpeen mukaan Palkkisiltaan. Asukasmäärän vähentäminen
aloitetaan tammikuussa 2020 riittävän muutosajan turvaamiseksi.
2. Palkkisillan palveluprofiilia lähdetään muuttamaan vaiheittain asiakkai-
den luonnollisen palvelutarpeiden muutoksen ja poistuman myötä. Lammin
vanhainkodilta voidaan tarvittaessa siirtää henkilökuntaa Palkkisiltaan van-
hainkodin asukasmäärän vähentyessä. Siirtymävaihe Palkkisillassa jatkuu 
todennäköisesti vielä hyvinvointikeskuksen valmistumisen jälkeen.

Muutossuunnitelman taloudellisia vaikutuksia voidaan arvioida seuraavasti:
1. Henkilöstökustannukset:

- Lammin vanhainkodin asiakasmäärän vähetessä henkilökuntamitoi-
tus saattaa joissakin tilanteissa nousta tavanomaisesta tasostaan, 
vaikka henkilöstösuunnittelu tehdään aina muuttuvan asiakasmää-
rän mukaisesti. 

- Lammin vanhainkodin henkilöstöä voidaan muutosvaiheessa siirtää
tarvittaessa myös muihin Lammin yksiköihin vanhainkodin asiakas-
määrän laskiessa

2. Vuokrakustannukset ja muut kiinteät menot:
- Lammin vanhainkodin kiinteät kustannukset säilyvät samoina asia-

kasmäärästä huolimatta, näistä suurin erä on vuokramenot

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päät-
tää, että Lammin palvelurakenteen muutokseen valmistaudutaan siten, 
että

1. Lammin vanhankodin asiakasmäärää vähennetään hallitusti 1.1.2020 al-
kaen
2. Palkkisillan palveluprofiilia muutetaan tehostetun palveluasumisen suun-
taan vaiheittain jo ennen hyvinvointikeskuksen valmistumista.

Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Muutoksenhaku: Liite 2.
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