
Anvisningar till 
vårdnadshavarna om 
användningen av 
VaSa-tjänsten



VaSa-tjänstens startvy i webbläsaren

Efter inloggningen öppnas tjänsten på sidan 

Familj. På den här sidan finns tre flikar: Aktuella, 

Personer och Dokument.

Under fliken Aktuella ser du de ärenden som 

väntar på dina åtgärder, t.ex. ett meddelande om 

att ditt barn beviljats en plats, som du ska 

godkänna. En begäran om att fylla i en 

inkomstutredning visas också under den här 

fliken.

Den här sidan kan också vara tom.

1. 2.

3.

Till vänster i menyn ser du tre sidor 

och ditt barn/dina barn. Obs! Barnen 

visas inte ännu efter den första 

inloggningen.

Barnen visas till vänster i menyn 

efter att ansökan har skickats.



1.

Under fliken Personer visas dina familjemedlemmar.

Du kan gå till ditt barns sidor genom att 

klicka på barnets foto. Om det inte finns 

ett foto på ditt barn kan du i stället se en 

ikon. Det finns mer information om 

barnets sidor i dessa anvisningar på 

transparangerna 6–7.

Om du klickar på ditt eget foto kan 

du redigera dina egna uppgifter i 

den mån det är möjligt.



2. Under fliken Dokument visas ditt barns alla dokument 

listade enligt ämnesområde.

Du kan begränsa synliga dokument enligt barn.

I menyn Funktioner kan 

du fylla i och skicka en ny 

ansökan eller 

inkomstutredning.

Använd pilen till höger för att förstora dokumentkortets 

uppgifter. Genom att klicka på barnets namn kan du öppna 

hela dokumentet. Obs! Endast den vårdnadshavare som 

skickat ansökan kan öppna ansökan. 



3.

Du kan gå direkt till barnets sidor genom att klicka på barnets namn. 

Genom att klicka på barnets foto kan du kontrollera/redigera barnets 

uppgifter på samma sätt som under fliken Personer på sidan Familj.

På sidan Profil kan du byta tjänstens språk till finska eller engelska.

På sidan Samtycke kan du redigera

• dina kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer),

• dina informationsinställningar,

• ditt samtycke till att uppgifterna i Inkomstregistret kontrolleras 

och

• ditt godkännande av användarvillkor och kakor.

Du kan spara de uppgifter du redigerat genom att klicka på Spara i 

det högra övre hörnet.



Barnets sida

• Du kan gå till barnets sidor genom att klicka på barnets foto. På barnets sida finns tre flikar: Information, Hälsa och 
Tillstånd.

• I det högra övre hörnet på alla sidor finns knappen Spara, som du kan klicka på för att spara de uppgifter du 
redigerat/lagt till.

• Under fliken Information finns barnets grunduppgifter som hämtats ur Befolkningsdatasystemet. Du kan redigera 
följande på sidan:

• Barnets foto. Lägg till/byt ut ett foto genom att klicka på fotot. 

• Barnets tilltalsnamn och smeknamn

• Adress som används i stället för adressuppgifterna som hämtats ur Befolkningsdatasystemet

• Uppgifter om hos vem barnet bor

• Vårdnadshavare som är anträffbar under dagen då barnet deltar i småbarnspedagogiken

• Personer som ibland hämtar barnet från småbarnspedagogiken



Under fliken Hälsa finns barnets hälsouppgifter.

Om barnet följer en specialdiet kan du välja den från de alternativ som 

getts. Om barnets specialdiet är mycket begränsad kan du också skriva in 

de födoämnen som barnet får äta.   

-symbolen anger om det behövs ett läkarintyg för specialdieten.

Vid andra hälsoproblem kan du ange andra hälsofaktorer, t.ex. andra 

allergier som påverkar barnets småbarnspedagogik.

Stöd för växande och lärande, Särskilda behov och uppgifter om 

barnets medicinering ska fyllas i av de anställda inom 

småbarnspedagogiken. Vårdnadshavaren kan endast läsa 

uppgifterna i fråga.

Vårdnadshavarna kan lägga till bilagor genom att klicka på Lägg till 

bilaga. Du kan ta bort den bifogade bilagan vid behov genom att 

klicka på krysset höger om bilagan.

Meddela daghemmets personal om de ändringar som gjorts för att 

undvika avbrott i informationen.



Under fliken Tillstånd kan du ge tillstånd till frågor 

som gäller ditt barns småbarnspedagogik.

Standardalternativet är Uppgifterna saknas. När 

du godkänner eller nekar tillstånd, kom ihåg att 

spara uppgifterna genom att klicka på Spara uppe 

till höger.

Meddela daghemmets personal om de ändringar 

som gjorts för att undvika avbrott i informationen.

Mer information om principerna för fotografering 

och lagstiftningen finns på webbsidorna vantaa.fi:

https://www.vantaa.fi/sv/fostran-och-

utbildning/smabarnspedagogik/barnet-i-

smabarnspedagogiken

https://www.vantaa.fi/sv/fostran-och-utbildning/smabarnspedagogik/barnet-i-smabarnspedagogiken
https://www.vantaa.fi/sv/fostran-och-utbildning/smabarnspedagogik/barnet-i-smabarnspedagogiken
https://www.vantaa.fi/sv/fostran-och-utbildning/smabarnspedagogik/barnet-i-smabarnspedagogiken


Nyttiga länkar:

• Anvisningar gällande ansökan till småbarnspedagogiken, redigering av ansökan och mottagning av 

en plats inom småbarnspedagogiken hittar du här:

https://www.vantaa.fi/sv/fostran-och-utbildning/smabarnspedagogik/ansokan-om-smabarnspedagogik

• Anvisningar gällande anmälan till förskoleundervisningen hittar du här:

https://www.vantaa.fi/sv/fostran-och-utbildning/forskoleundervisning/anmalan-till-

forskoleundervisning

• Anvisningar gällande ifyllande av inkomstutredningen hittar du här:

Att fylla i inkomstutredning i VaSa-tjänsten

https://www.vantaa.fi/sv/fostran-och-utbildning/smabarnspedagogik/ansokan-om-smabarnspedagogik
https://www.vantaa.fi/sv/fostran-och-utbildning/forskoleundervisning/anmalan-till-forskoleundervisning
https://www.vantaa.fi/sv/fostran-och-utbildning/forskoleundervisning/anmalan-till-forskoleundervisning
https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/Att%20fylla%20i%20inkomstutredning%20i%20VaSa-tj%C3%A4nsten.pdf
https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/Att%20fylla%20i%20inkomstutredning%20i%20VaSa-tj%C3%A4nsten.pdf
https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/Att%20fylla%20i%20inkomstutredning%20i%20VaSa-tj%C3%A4nsten.pdf
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