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1. Yleistä  viesteistä

➢ Viestien vastaanottajana on aina lapsen ryhmä tai yksikön 

johtaja/ varajohtaja tai varhaiskasvatuksen erityisopettaja

➢ Yksittäiselle työntekijälle ei ole mahdollisuutta lähettää viestejä 

Tällä varmistetaan se, että viesti tavoittaa koko ryhmän 

henkilöstön eikä jää yksittäisen työntekijän taakse

➢ Älä lähetä viestillä salassa pidettäviä asioita lapsestasi tai 

perheestäsi (esimerkiksi terveystietietoja)

Viestit –toiminto 

eVakassa
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2. Kirjautuminen järjestelmään

1. Luo henkilökohtainen käyttäjätunnus eVaka –järjestelmään. 

Tunnus on huoltajakohtainen, joten molempien huoltajien 

kannattaa luoda oma tunnus.

2. Mene osoitteeseen https://espoonvarhaiskasvatus.fi/messages

3. Paina ”Luo tunnus”

4. Ensimmäisellä kerralla vaaditaan                                                           

vahva tunnistautuminen

5. Kirjaudu omilla pankkitunnuksilla

6. Lisää sähköpostiosoitteesi, jota haluat käyttää                                                 

viestien vastaanottamiseen ja lähettämiseen.                                      

Tämä on käyttäjätunnuksesi järjestelmässä

7. Paina ”Lähetä”

8. Luo salasana kirjautumista varten.                      

Tämä on jatkossa salasanasi järjestelmään 

kirjautuessa

9. Saat ilmoittamaasi sähköpostiin vahvistuslinkin, joka 

sinun tulee käydä vahvistamassa ennen 

kevytkirjautumisen käyttöönottoa

10. Kevytkirjautuminen on nyt valmiina käyttöön.

Voit jatkossa kirjautua sähköpostilla ja 

salasanalla.

https://espoonvarhaiskasvatus.fi/messages
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3. Saapuneet viestit

Viestin tai tiedotteen lukeminen

➢ Uusissa, vielä lukematta olevissa viesteissä 

näkyy sininen palkki vasemmassa reunassa

➢ Vie hiiren kursori haluamasi viestin päälle ja 

avaa viesti klikkaamalla hiirellä

➢ Viesti aukeaa valikon viereen ja pääset 

lukemaan sen

➢ Viestien ja tiedotteiden yhteydessä olevat liitteet  

näkyvät viestin alla olevana sinisenä linkkinä

➢ Liitteet aukeavat klikkaamalla hiirellä linkkiä

➢ Viestit –osio löytyy eVakan ylävalikossa

➢ Klikkaa VIESTIT -kohtaa 

➢ Viestit -ikkunan auettua näet sinulle tulleet viestit ja tiedotteet 

sekä viestit, jotka olet itse lähettänyt

➢ Täältä pääset myös lähettämään viestejä
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4. Viestin lähettäminen

Viestiin vastaaminen

➢ Kun haluat vastata viestiin, klikkaa lukemasi viestin alta  ”Vastaa 

viestiin”   

➢ Vastaanottajaksi tulevat automaattisesti alkuperäisenviestin 

lähettäjä sekä toinen huoltajista

➢ Kirjoita viesti

➢ Klikkaa ”Lähetä” 

Uuden viestin lähettäminen

➢ Klikkaa ”Uusi viesti” -painiketta

➢ Valitse ”Vastaanottajat” –valikosta, 

kenelle haluat viestin lähettää

➢ Viestejä voit lähettää lapsesi ryhmään tai 

yksikön johtajalle

➢ Kirjoita viestiin otsikko

➢ Kirjoita viesti

➢ Klikkaa lopuksi ”Lähetä”
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5. Yhteystietojen tarkistaminen ja   

lisääminen

➢ Omia tietoja pääset tarkastelemaan ja muokkaamaan 

kirjauduttuasi järjestelmään vahvalla tunnistautumisella

suomi.fi –palvelun kautta

➢ Klikkaa yläpalkissa,  nimesi vieressä olevaa täppää

ja valitse  ”Omat tiedot”

➢ ”Omat tiedot” -osiossa pääset lisäämään tai 

muuttamaan

▪ Puhelinnumerosi

▪ Sähköpostiosoitteesi

➢ Klikkaa ”Muokkaa” ja tee

tarvittavat lisäykset

➢ ”Tallenna” lopuksi

6. Pikakuvakkeen lisääminen    

puhelimen aloitusnäyttöön


