
Paikan tai palvelusetelin
vastaanottaminen
VaSa-palvelussa



Paikan vastaanottodokumentti
• Kun ammattilainen on tehnyt lapselle myönteisen päätöksen varhaiskasvatuksesta tai kerhosta, huoltaja saa siitä ilmoituksen 

VaSa-palvelun viestintäasetuksissa ilmoittamaansa sähköpostiin.

• Huoltaja pääsee vastaanottodokumenttiin joko saamastaan sähköpostin linkistä tai kirjautumalla VaSa-palveluun ja 

klikkaamalla paikan vastaanottokorttia Ajankohtaiset-välilehdeltä tai Dokumentit-välilehden kautta. Dokumentit, jotka 

odottavat huoltajan toimia on merkitty ’Odottaa’ tunnisteella.

• Vastaanottodokumentissa näkyy päätöksen tiedot: lapsen nimi, toimipaikka, johon päätös on tehty, varhaiskasvatuksen tyyppi 

/toimintamuoto, sijoituksen alkamispäivämäärä, laajuus ja palvelumuoto

• Paikan vastaanottokortti säilyy Ajankohtaiset-välilehdellä, kunnes paikka hyväksytään tai hylätään. Myös ammattilainen voi 

hyväksyä/hylätä paikan huoltajan puolesta.



Paikan hyväksyminen ja hylkääminen

• Huoltajan on mahdollista joko hyväksyä tai hylätä tarjottu 

varhaiskasvatus- tai kerhopaikka määräaikaan mennessä. 

Huoltaja saa muistutuksen sähköpostiin, mikäli ei ole tehnyt 

paikan hyväksyntää/hylkäystä määräaikaan mennessä.

• Jos vastaanottodokumentti on hylätty, se aukeaa huoltajalle 

vain lukutilassa, eikä huoltaja voi enää muokata vastausta 

hyväksytyksi.

• Ammattilainen voi hyväksyä tai hylätä paikan huoltajan 

puolesta. Jos huoltaja avaa vastaanottodokumentin, joka on 

hyväksytty ja sijoitus ei ole vielä alkanut, huoltaja voi vielä 

hylätä paikan. Jos asiakirja on hyväksytty tai hylätty 

ammattilaisen puolesta, on huoltajalle näkyvissä ammattilaisen 

lisäämä kommentti Lisätietoja-kohtaan sekä 

mahdollinen lisätty liite.

• Paikan hyväksymisen tai hylkäämisen jälkeen huoltajalle 

avautuu info-sivu. Lisäksi huoltaja saa 

hyväksymisestä/hylkäämisestä ilmoituksen sähköpostiin. 

Huoltaja saa ilmoituksen myös silloin, kun ammattilainen 

hyväksyy/hylkää paikan huoltajan puolesta.



Palvelusetelipaikan hyväksyminen

• Kun ammattilainen on tehnyt lapselle myönteisen 

päätöksen palvelusetelistä, huoltaja saa siitä 

ilmoituksen VaSa-palvelun viestintäasetuksissa 

ilmoittamaansa sähköpostiin.

• Huoltaja pääsee palvelusetelin 

vastaanottodokumenttiin joko saamastaan sähköpostin 

linkistä tai kirjautumalla VaSa-palveluun ja klikkaamalla 

palvelusetelin vastaanottokorttia Ajankohtaiset-

välilehdeltä tai Dokumentit-välilehden kautta.

• Palvelusetelin hyväksymisen jälkeen huoltajalle 

avautuu info-sivu. Lisäksi huoltaja saa hyväksymisestä 

ilmoituksen sähköpostiin. Huoltaja saa ilmoituksen 

myös silloin, kun ammattilainen hyväksyy palvelusetelin 

huoltajan puolesta.



Palvelusetelin hylkääminen
• Jos huoltaja hylkää palvelusetelin, tulee hänen ilmoittaa tarvitseeko lapsi edelleen kunnallista varhaiskasvatusta. 

Myös ammattilainen voi hylätä palvelusetelipäätöksen huoltajan puolesta.

• Palvelusetelipaikan hylkäämisen valintaruudut eivät ole näkyvissä, jos sijoitus on jo alkanut tai, jos esiopetus ja 

täydentävä varhaiskasvatus on tehty eri toimipaikkaan.

• Hylkää palvelusetelipaikka -valinnan alla on valittavissa kaksi vaihtoehtoa, jos hakemuksella on ollut vähintään yksi 

toive kunnalliseen toimipaikkaan:

• Hylkää palvelusetelipaikka, mutta kunnallista varhaiskasvatusta tarvitaan edelleen

• Hylkää palvelusetelipaikka, kunnallista varhaiskasvatusta ei tarvita lainkaan



Palvelusetelin hyväksyminen / 
hylkääminen
• Jos asiakirja on hyväksytty tai hylätty ammattilaisen puolesta, huoltajalle on näkyvissä ammattilaisen lisäämä 

mahdollinen liite sekä lisätiedot.

• Palvelusetelin hylkäämisen jälkeen huoltajalle avautuu Info-sivu. Lisäksi huoltaja saa hylkäämisestä 

ilmoituksen sähköpostiin. Huoltaja saa ilmoituksen myös silloin, kun ammattilainen hylkää palvelusetelin huoltajan 

puolesta.

• Palvelusetelin käyttöä ei voi enää hyväksyä, jos se on kertaalleen hylätty.


