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HYVINKÄÄN KAUPUNKI 

Varhaiskasvatuspalvelut 

 

Touhula varhaiskasvatuksen yrityssaneerauksen varautumissuunnitelma Hyvinkäällä 

 

Touhula varhaiskasvatus on hakeutunut yrityssaneeraukseen. Yrityssaneerauksen tarkoituksena on 

tehdä tarvittavia toimenpiteitä toiminnan tervehdyttämiseksi. Hyvinkäällä yrityssaneeraus tarkoittaa yh-

teistoimintaneuvotteluiden aloittamista 1.6.2020 Touhula Ihmekoneessa, Touhula Ilonassa ja Touhula 

Taikahatussa. Hyvinkään kaupunki valmistelee varautumissuunnitelman varhaiskasvatuksen ja esiope-

tuksen järjestämiseksi, koska Touhula ei ole voinut poissulkea sitä mahdollisuutta, että neuvottelujen 

lopputuloksena nämä em. päiväkodit suljettaisiin. 

 

Toistaiseksi varhaiskasvatus jatkuu päiväkodeissa normaaliin tapaan YT-prosessista huolimatta. Neuvot-

telut päättyvät aikaisintaan 15.6.2020. Neuvottelujen lopputuloksen kuulemme toivottavasti viikon 25 

aikana. Mikäli YT-neuvotteluiden piirissä olevat päiväkodit Hyvinkäällä päätetään sulkea, on tilanne per-

heille erittäin ikävä. Hyvinkään kaupunki varautuukin järjestämään varhaiskasvatusta kaikille hyvinkää-

läisille lapsille, joiden päiväkotipaikka Touhulassa mahdollisesti päättyy heinäkuun lopussa.  

 

Varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikan hakeminen Hyvinkään kaupungilta 

Yllättävän ja ennakoimattoman tilanteen vuoksi ja varautumissuunnitelmaan liittyen huoltajan tulee ha-

kea paikkaa jo mahdollisimman pian. Hakemus tehdään sähköisesti osoitteessa: www.hyvinkaa.fi/var-

haiskasvatus/hakeminen. Hakemukselle voi merkitä kolme toivetta tulevasta varhaiskasvatus- ja/tai esi-

opetuspaikasta. Akuutista tilanteesta johtuen on todennäköistä, että emme pysty vastaamaan esitettyi-

hin toiveisiin. Jokaiselle lapselle järjestetään kuitenkin varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikka. Hakemuksen 

lisätiedot-kohtaan tulee merkitä tieto: Touhula päiväkodin lakkauttamisen varotoimenpiteenä tehty hake-

mus. Näin ollen hakemus käsitellään vain siinä tapauksessa, että YT-neuvotteluiden lopputuloksena lap-

sen nykyinen päiväkoti lakkautetaan. Mikäli päiväkoti lakkaa niin huoltajille pyritään postittamaan pää-

tökset uudesta paikasta viikolla 26. 

 

Tilanteeseen liittyvät uudet järjestelyt 

Hyvinkään kaupungin ensisijainen tavoite on järjestää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen paikat kau-

pungissa ensi kaudella toiminnassa olevista varhaiskasvatuskiinteistöistä. Hyvinkään kaupungilla on 

mahdollisuus avata muutamia uusia ryhmiä tarpeen mukaan seuraaviin yksiköihin: 

• Hiidenkiukaan päiväkoti (Hiidenkiukaantie 2, 05460 Hyvinkää) 

• Aamutuulen päiväkoti (Aamutuulentie 4, 05440 Hyvinkää) 

• Metsäkaltevatalo (Rapakivenkuja 3, 05440 Hyvinkää) 

• Anttilantalo (Niemisentie 1, 05830 Hyvinkää) 

• Hakalantalo (Niinipuuntie 5, 05460 Hyvinkää) 

Näiden lisäksi kaupungilla on mahdollisuus ostaa varhaiskasvatusta tarpeen mukaan seuraavista yksi-

köistä ostopalveluna: 

• Touhula Riemurinne (Pavinmäenkatu 9b, 05810 Hyvinkää) 

• Luontopäiväkoti Otava (Kirvesmiehenkatu 12, 05800 Hyvinkää) 

 

Näiden em. päiväkotien lisäksi huoltajat voivat toki hakea varhaiskasvatusta ja esiopetusta kaikista Hy-

vinkään kaupungin varhaiskasvatusyksiköistä. Huoltajien toivotaan huomioivan myös yksityisten päivä-

kotien paikat. Mikäli varhaiskasvatuspaikkaa ei huoltajien toivomasta yksiköstä löydy, on huoltajien mah-

dollista tehdä siirtohakemus ja paikan vapauduttua siirtyä toiveen mukaiseen päiväkotiin.  

 

Kaikissa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä teitä palvelee varhaiskasvatuksen palveluohjaus:  

• Marjukka Laakso p. 0400 784 781 

• Mari Lundén-Pallanza p. 0400 784 791 

• varhaiskasvatus.palveluohjaus@hyvinkaa.fi 
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