
Kirjaudu eVakaan osoitteessa 
https://varhaiskasvatus.tampere.fi

El sitio web del eVaka es : 
https://varhaiskasvatus.tampere.fi
(Está sólo en finlandés e inglés)

https://varhaiskasvatus.tampere.fi/
https://varhaiskasvatus.tampere.fi/


Oikealta ylhäältä voit vaihtaa 
käyttöliittymän kielen (FI/EN).

A la derecha arriba se puede cambiar el
idioma FI/EN (finlandés/inglés).



Aloita tunnusten luominen kohdasta 
”Oletko uusi käyttäjä?”

 Luo tunnus 

Se crea una cuenta donde dice : 
”Oletko uusi käyttäjä?”
 Luo tunnus 



Tarvitset joko mobiilivarmenteen tai 
pankkitunnukset, jotta voit luoda itsellesi 
käyttäjätunnuksen. 
Tee tunnistautuminen.

Para esto es necesario identificarse en el
sistema a través de los códigos secretos de una
cuenta bancaria o de un número de teléfono.



Kirjoita oma käytössä oleva 
sähköpostiosoitteesi kahteen kertaan 
sille kuuluville riveille. Lähetä.

Escribe dos veces tu dirección de  correo
electrónico donde corresponde y envia
(apretando ”Lähetä”).



Huom! Sähköpostiosoitteesi toimii 
jatkossa omana 
käyttäjätunnuksenasi eVakaan. 

En el futuro, tu propia dirección de 
correo electrónico funciona como
identificación en el eVaka.



Luo seuraavaksi oma salasana ja 
vahvista.

Crea una clave y confirma
(apretando ”vahvista”).



Mene omaan sähköpostiisi, 
johon on tullut viesti.

Revisa tu propio correo
electrónico, ahí debería haber un
mensaje.



Vahvista sähköpostiosoite 
klikkaamalla viestin linkkiä.

Confirma apretando en el link
que hay en el correo.



Vahvista sähköpostiosoite.
 Klikkaa tästä jatkaaksesi

Sähköpostiosoitteesi on vahvistettu. 

Confirma tu dirección de correo electrónico
apretando :
 Klikkaa tästä jatkaaksesi
Después de esto, la dirección de correo
electrónico es confirmada.



Palaat takaisin eVakan
näkymään.
Sinulla näkyy seuraavat 

välilehdet:
• Kalenteri 
• Viestit 
• Kasvu- ja oppiminen 
• Lapset 
• Hakeminen

Vuelve a la página de eVaka, 
ahí se verá lo siguiente :
• Calendario (”kalenteri”)
• Mensajes (”viestit”)
• Crecimiento y enseñanza

(”Kasvu- ja oppiminen”)
• Niños (”lapset”)
• Búsqueda (”hakeminen”)
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