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Dessa anvisningar är till hjälp när du använder ditt barn till småbarnspedagogik i 

VaSa- tjänsten (baserar sig på produkten CGI Vesa).  

 

VaSa fungerar bäst med följande webbläsare och med två senaste versioner: 

• Chrome 

• Firefox 

• Safari  

• Edge 

VaSa kan inte användas med webbläsaren Internet Explorer. 
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INLOGGNING 

• I VaSa-tjänsten identifierar man sig via Suomi.fi-identifikation. För identifikat-

ionen behöver du dina nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. 

 

• Första gången du kommer in i VaSa-tjänsten måste du godkänna tjänstens 

användarvillkor och cookies. Om du inte godkänner användarvillkoren och 

cookies kan du inte använda tjänsten eller skicka in en ansökan till klubben.  

• Efter att du godkänt användarvillkoren och cookies öppnas tjänsten till Fa-

milj-sidan. 

 

 

 



 5 

ATT PÅBÖRJA ANSÖKNING TILL 

KLUBBVERKSAMHETEN 

 

• Du kan fylla i ansökan till klubben på Familj-sidan under fliken ”Dokument”.  

• Bakom ”Funktioner” till höger hittar du knappen ”Ny ansökan”. 

 
 

• Välj det barn som du vill anmäla till klubbverksamheten. Tjänsten har sökt 

fram alla barn under 10 år som du har vårdnaden om ur Befolkningsregister-

centralens system. 

• Välj ”Klubb” som ansökningstyp. 

• Tryck ”Skapa ansökan”. 
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SAMTYCKE 

 

• Fyll i dina kontaktuppgifter (telefonnummer och/eller e-post) i rutan Sam-

tycke som öppnas. Det är obligatoriskt att fylla i åtminstone en av uppgif-

terna. 

• Ett meddelande skickas till den adress som du har uppgett  

- när du börjar fylla i anmälan (utkast)  

- när anmälan har skickats (bekräftelsemeddelande) 

- när beslutet om en plats i klubbverksamheten finns tillgängligt i VaSa. 

 

• Om du vill att de beslut som kan skrivas ut i VaSa-tjänsten också skickas 

per post, kryssa för ”Jag önskar att besluten skickas på papper”.  
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• De yrkesanställda som behandlar småbarspedagogikens avgifter behöver få 

ett samtycke till att använda uppgifterna i vårdnadshavarens Inkomstregis-

ter. Om du ger ditt samtycke till att dina uppgifter i Inkomstregistret får kon-

trolleras, kryssa för ”Mina inkomstuppgifter får kontrolleras i Inkomstregist-

ret”. Samtycket gäller tills vidare. 

• Du kan ändra informationsinställningarna och ditt samtycke till att Inkomstre-

gistret senare i Samtycke-delen i VaSa. 

• Spara uppgifterna genom att klicka på ”Spara” i övre högra hörnet, varefter 

ansökan öppnas.  
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BASUPPGIFTER OCH ÖNSKEMÅL 

• Du kan röra dig fritt mellan sidorna 1–3. När du ser ett bock-tecken  (som 

markerar att allt är klart) i stället för en siffra i de ringar som finns i den övre 

kanten på sidan har alla obligatoriska uppgifter fyllts i på anmälningssi-

dan. Fält som markerats med en röd stjärna * är obligatoriska. Anmälan spa-

ras automatiskt som ett utkast.  

• Du kan avbryta anmälan och avlägsna dig ur tjänsten. Du kan fortsätta att 

fylla i anmälan senare genom att logga in dig i tjänsten igen. 

• Du kan också avlägsna ett onödigt utkast genom att klicka på skräpkorgsiko-

nen.  

• Som startdatum för klubben har förvalts inledningsdatumet för nästa period, 

som kan ändras vid behov genom att välja ”Annat datum”.  

 

 

• Välj språk för klubben. Vänligen observera att valet av språk påverkar 

sökvillkoren och att klubbarna i Vanda huvudsakligen är finskspråkiga. 
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• Din hemadress visas automatiskt under ”Önskade platser”. Vid behov kan 

du ändra adressen så att den bättre passar din familj.  

 
• Välj först ett verksamhetsställe i den vänstra spalten och flytta det med pilen 

till höger till de förskoleplatser du önskar. Du kan byta ordningsföljden på 

önskemålen med hjälp av de pilar som finns efter platserna.  

• Minst två, men högst tre platsönskemål ska anges. 

• Du kan bekanta dig med Vandas alternativ på småbarnspedagogikens 

webbsidor.   

 

• Om du vill att syskon placeras till samma klubb, kryssa den där rutan i ansö-

kan. Vänligen fyll i en egen ansökan för varje syskon.    

• Du kan lägga till tilläggsuppgifter som inverkar på anordnandet av barnets 

småbarnspedagogik. 

 

På följande sida i ansökan kan du komplettera barnets personuppgifter och 

basuppgifter.    

https://www.vanda.fi/smabarnspedagogik_och_utbildning/smabarnspedagogik/olika_alternativ/klubbar
https://www.vanda.fi/smabarnspedagogik_och_utbildning/smabarnspedagogik/olika_alternativ/klubbar
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KOMPLETTERING AV PERSONUPPGIFTER 

• Ditt barns person- och adressuppgifter hämtas och uppdateras automatiskt 

ur Befolkningsregistercentralens system. De här uppgifterna kan inte bear-

betas. 

• Välj ett av barnets förnamn till tilltalsnamn. 

• Om ditt barn har ett smeknamn som du vill att ska användas kan du ange 

det här. 

 

• Välj barnets boendeform.  

• Med den ena vårdnadshavaren = ett barn med gemensam vårdnad som bor 

med den ena vårdnadshavaren, eller ett barn som har bara en vårdnadsha-

vare. 

Delat boende = ett barn med gemensam vårdnad bor växelvis hos sina vård-

nadshavare. 
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• Barnets modersmål hämtas ur Befolkningsregistercentralens system. 

• Om det även talas andra språk hemma hos er kan du välja dessa i rull-

gardinsmenyn. 

 

• Om ditt barn har ett särskilt behov, hälsotillstånd eller något annat som på-

verkar ordnandet av småbarnspedagogik, välj ”Ja”.  

 

• Du kan bifoga bilagor till ansökan. Bilagans maximistorlek är 5 megabyte 

och de format som tillåts är .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .jpg, .jpeg, .png, 

.gif, .bmp, .ppt, .pptx, .xml, .rtf, .sxw, .sxc, .sxi. 

• Vid behov kan bilagan avlägsnas med det kryss som finns till höger.  
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• Person- och adressuppgifterna till barnets vårdnadshavare hämtas och upp-

dateras automatiskt ur Befolkningsdatasystemet. De här uppgifterna kan inte 

bearbetas. 

• Välj ett av dina förnamn till tilltalsnamn. 

• Kontaktuppgifterna kompletteras automatiskt enligt de uppgifter du angett i 

informationsinställningarna.  

• Välj ”Adress som används i stället för adressinformation från Befolkningsda-

tasystemet”, om du vill att handlingar och dokument skickas till en annan 

postadress. Komplettera de uppgifter som behövs.  

• Välj kontaktspråk. Meddelanden från VaSa-tjänsten skickas till dig på det 

kontaktspråk som du valt.  
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• Om du vill kan du komplettera basuppgifterna för den andra vårdnadshava-

ren eller partner som är bosatt på samma adress.  
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SAMMANFATTNING 

 

• Kontrollera att alla uppgifter på sammanfattningssidan stämmer. Du kan gå 

tillbaka och korrigera uppgifterna via den stegvisa indelningen i övre kanten 

på sidan eller genom att trycka på Föregående i den nedre kanten på sidan. 
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• Du kan kontrollera de bilagor som du lagt till genom att en lång stund trycka 

på bilagans ikon. 
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IVÄGSSKICKNING OCH BEARBETNING 

 

 

 

 

 

 

• Länken ”Gå tillbaka för att fylla i ansökan” blir synlig om det på ansökan 

finns obligatoriska information som inte fyllts i. Genom att klicka på länken 

kommer du tillbaka till den punkt i ansökan där uppgiften saknas.  

• Skicka ansökan när uppgifterna är korrekta. 

• Du kan skriva ut ansökan genom att klicka på skrivarikonen  i övre kanten 

på sidan.  

 

• När du skickat i vägansökan kan du ännu bearbeta den tills ansökningstiden 

upphör eller ansökan tagits till behandling. 

• När ansökan har skickats i väg öppnas en tacksida.  

• Du kan gå tillbaka för att granska, bearbeta eller inhibera ansökan genom att 

trycka på Se ansökan. 

• VaSa skickar ett bekräftelsemeddelande till din e-post, om du har uppgett 

din e-postadress i informationsinställningarna. När du skickat i vägansökan 

kommer du åt att bearbeta den via en länk ända tills ansökan har tagits till 

behandling. Via länken kan du också vid behov inhibera ansökan.



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


