
VaSa-palvelun 
käyttöohje huoltajille



VaSa-palvelun aloitusnäkymä selaimessa

Kirjautumisen jälkeen palvelu avautuu Perhe-

sivulle. Tällä sivulla on kolme välilehteä: 

Ajankohtaiset, Henkilöt ja Dokumentit.

Ajankohtaiset-välilehdellä näet sinun toimiasi 

odottavat asiat, kuten tiedon lapsellesi 

myönnetystä paikasta, joka odottaa 

hyväksyntääsi. Myös pyyntö tuloselvityksen 

täyttämisestä näkyy tällä välilehdellä.

Tämä sivu voi olla myös tyhjä.

Vasemmalla valikossa näkyvät 

kolme sivua ja lapsesi. Huom! 

Lapset eivät näy vielä ensimmäisen 

kirjautumisen jälkeen.

Lapset tulevat näkyviin vasemmalle 

valikkoon hakemuksen lähettämisen 

jälkeen. 
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Henkilöt-välilehdellä näet perheenjäsenesi

Lapsesi kuvaa klikkaamalla pääset 

siirtymään lapsen sivuille. Jos lapselle 

ei ole lisätty kuvaa, näytetään tilalla 

kuvaikoni. Tietoa lapsen sivuista tässä 

ohjeessa dioilla 6-7.

Omaa kuvaasi klikkaamalla pääset 

muokkaamaan omia tietojasi niiltä 

osin, mitkä ovat muokattavissa



2. Dokumentit-välilehdellä näet kaikki lastesi 

dokumentit aiheen mukaan listattuna

Voit rajata näkyviä dokumentteja lapsiesi mukaan

Oikealta nuolesta saat laajennettua dokumenttikortin tiedot. 

Lapsen nimestä klikkaamalla saat avattua koko dokumentin. 

Huom! Vain hakemuksen lähettänyt huoltaja saa avattua 

hakemuksen. 

Toiminnot-valikosta 

pääset täyttämään ja 

lähettämään uuden 

hakemuksen tai 

tuloselvityksen



3.

Lapsen nimeä klikkaamalla pääset suoraan lapsen sivulle. Lapsen kuvaa 

klikkaamalla pääset tarkastelemaan/muokkaamaan lapsen tietoja samalla 

tavalla, kuin Perhe-sivun Henkilöt-välilehdeltä. 

Profiili-sivulla voit vaihtaa palvelun kieltä ruotsiksi tai englanniksi.

Suostumukset-sivulla voit muokata

• yhteystietojasi (sähköpostiosoite ja puhelinnumero),

• viestintäasetuksiasi,

• suostumustasi Tulorekisteritiedon tarkistamiseen sekä

• hyväksyntääsi palvelun käyttöehtojen ja evästeiden käyttöön.

Saat tallennettua muokkaamasi tiedot oikean yläkulman Tallenna-

painikkeesta.



Lapsen sivut

• Lapsen kuvaa klikkaamalla pääset lapsen sivuille. Lapsen sivuilla on kolme välilehteä: Tiedot, Terveys ja Luvat.

• Jokaisen sivun oikeassa yläkulmassa on Tallenna-painike, josta muokatut/lisätyt tiedot saa tallennettua.

• Tiedot-välilehdeltä löytyvät lapsen perustiedot, jotka on tuotu Väestötietojärjestelmästä. Voit muokata sivulla:

• Lapsen kuvaa. Kuvan voit lisätä/vaihtaa kuvaa klikkaamalla.

• Lapsen kutsuma- ja lempinimeä

• Väestötietojärjestelmän osoitetietojen sijasta käytössä olevaa osoitetta

• Tietoa, kenen kanssa lapsi asuu

• Huoltajaa, joka on tavoitettavissa lapsen varhaiskasvatuspäivän aikana 

• Lapsen varahakijoita



Terveys-välilehdeltä löytyvät lapsen terveystiedot.

Jos lapsella on erityisruokavalio, voit valita sen annetuista vaihtoehdoista. 

Jos lapsen ruokavalio on hyvin rajoittunut, voit myös kirjoittaa vain ne 

ruoka-aineet, joita lapsi voi syödä.   

-symboli kertoo, jos erityisruokavaliosta tarvitaan lääkärintodistus.

Muu terveydentila -kohtaan voidaan ilmoittaa muut lapsen 

varhaiskasvatukseen vaikuttavat terveydelliset tekijät, kuten muut allergiat.

Kehityksen ja oppimisen tuki, Erityistarve ja tieto lapsen lääkityksestä 

on varhaiskasvatuksen ammattilaisten täytettävissä. Huoltaja voi vain 

katsoa kyseisiä tietoja.

Huoltaja voi lisätä liitteitä Lisää liite -painikkeen kautta. Lisätyn liitteen 

voi poistaa tarvittaessa liitteen oikealta puolelta rastista.

Informoittehan päiväkodin henkilökuntaa tehdyistä muutoksista, 

jotta vältetään tietokatkokset. 



Luvat-välilehdellä voit antaa lapsesi 

varhaiskasvatukseen liittyviä lupia.

Oletusvalintana on ’Tietoja ei annettu’. Kun 

sallit tai kiellät luvan, muista tallentaa tieto 

oikealta ylhäältä Tallenna-painikkeesta.

Informoittehan päiväkodin henkilökuntaa 

tehdyistä muutoksista, jotta vältetään 

tietokatkokset. 

Lisätietoa kuvaamisen periaatteista ja 

lainsäädännöstä löydät vantaa.fi-sivuilta: 

https://www.vantaa.fi/fi/kasvatus-ja-

koulutus/varhaiskasvatus/lapsi-

varhaiskasvatuksessa

https://www.vantaa.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/lapsi-varhaiskasvatuksessa
https://www.vantaa.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/lapsi-varhaiskasvatuksessa
https://www.vantaa.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/lapsi-varhaiskasvatuksessa


Hyödyllisiä linkkejä

• Varhaiskasvatukseen hakemiseen, hakemuksen muokkaamiseen ja paikan vastaanottamiseen 

liittyviä ohjeita löydät täältä: 

https://www.vantaa.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatukseen-hakeminen

• Esiopetukseen ilmoittautumiseen löydät ohjeet täältä: 

https://www.vantaa.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/esiopetus/esiopetukseen-ilmoittautuminen

• Tuloselvityksen täyttämisen ohjeen löydät täältä: 

Tuloselvityksen täyttäminen VaSa-palvelussa

https://www.vantaa.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatukseen-hakeminen
https://www.vantaa.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/esiopetus/esiopetukseen-ilmoittautuminen
https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/Ohje%20tuloselvityksen%20t%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n%20VaSa-palvelussa_0.pdf
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