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Ohjeita Wilman käyttöön 

Oppivelvollisuus ja Wilma 

Huoltajan valvontavastuu ulottuu siihen asti, kunnes nuori täyttää 18 vuotta tai on 

suorittanut toisen asteen tutkinnon. Tämä tarkoittaa, että nuorenne koulunkäynnin ja 

opintojen etenemisen seuraaminen Wilman avulla jatkuu toiselle asteelle siirryttäessä.  

Kirjautuminen 

Mene osoitteeseen: https://perho.inschool.fi/ lisää käyttäjätunnus kenttään 

sähköpostiosoitteesi, jonka olet yhdistänyt tunnukseen. Lisää salasanakenttään salasanasi. 

Jos olet unohtanut salasanasi, voit vaihtaa sen kohdassa ”unohtunut salasana”. 

 

Mitä Wilmassa tehdään 

Wilmassa seurataan opintoja, selvitetään huollettavan poissaoloja, saadaan ja lähetetään 

viestejä, seurataan eri tiedotteita koululta sekä paljon muuta!  

Onko Wilmasta mobiilisovellusta? 

Wilmasta on virallinen sovellus Android-laitteille ja iOS-laitteille (iPhone, iPad). 

Huomioithan, että sovelluksessa on käytössä vähemmän toimintoja kuin selaimen kautta. 
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Lapseni on poissa koulusta muutaman päivän. Missä ja miten 

ilmoitan poissaolosta? 

Poissaoloilmoitus tehdään Tuntimerkinnät-sivun välilehdellä "Ilmoita poissaolosta". 

 

Käyttöohjeita 

Kirjautumisen jälkeen avautuu oma etusivu, jonka yläosan valikosta pääsee eri toimintoihin. 

Lisäksi etusivulla näkyy mm. lukemattomat viestit, ajankohtaiset tiedotteet ja huollettavan 

tiedot. Voit vaihdella valikkolinkkien ja laatikoiden paikkaa menemällä oikean yläkulman 

asetuskuvakkeen kautta Käyttöliittymä-sivulle. Laatikoita ja valikkolinkkejä siirretään hiirellä 

vetämällä. Huomaa, että osa ylävalikon linkeistä saattaa olla "piilossa" valikkopainikkeen 

takana 

 

 Etusivulla on lista niistä aineista tai kursseista, joita opiskelijalla on tässä jaksossa. 

Rivillä kerrotaan myös viimeisimmät tätä ainetta/kurssia koskevat kotitehtävät. 

 Viestit-osiossa lähetetään viestejä opettajille ja koulun henkilökunnalle Wilman 

sisällä. Viestien lähetys toimii samantyyppisesti kuin sähköpostissa. 

 Työjärjestys-osiossa näet oppilaan työjärjestyksen jaksoittain tai lukukausittain 

 Suoritukset-osiosta näet aineiden ja kurssien arvosanat. 

 Tuntimerkinnät-osiossa tarkastellaan ja selvitetään opiskelijan poissaoloja. 

o Tarkastele tuntimerkintöjä -välilehdellä näet tuntimerkinnät jaksoittain tai 

lukukausittain.  

o Ilmoita poissaolosta -välilehdellä voit ilmoittaa kuluvan tai seuraavan päivän 

poissaolosta 

 Tuki-osiossa on luettelo opiskelijan saamasta tuesta, esim. pajoista, ohjauksesta ja 

erityisopetuksesta. Täältä löytyvät myös kurinpitoon liittyvät toimenpiteet. 

 Tiedotteet-osiossa voit lukea opettajien ja henkilökunnan laatimia tiedotteita. 

 Toteutussuunnitelma-osiosta näet, mitä oppiaineita koulussa voi opiskella ja mitä 

aiheita milläkin kurssilla/vuosiluokalla käsitellään. 
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 Lomakkeet-osiossa voit päivittää esim. osoitteesi ja puhelinnumerosi. Sivulla voi 

olla muitakin lomakkeita (kuten luvat!), joiden avulla voit päivittää opiskelijaa 

koskevia tietoja ja täyttää erilaisia hakemuksia ja ilmoittautumisia. 

 Ilmoitusasetukset-kohdassa voit valita, mistä asioista otat ilmoituksia vastaan ja 

miten (sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä). Kaikkia asetuksia ei välttämättä voi 

muuttaa, sillä asetusmahdollisuudet riippuvat siitä, miten koulu on sallinut asetuksia 

muutettavan. Koulu on esimerkiksi voinut asettaa, että ilmoituksia voi ottaa vastaan 

vain sähköpostitse, ei tekstiviestillä. 

 Hakemukset ja päätökset: voit hakea oppivelvolliselle keskeytystä opinnoista 

täällä. Lisätietoja kohdassa ” Hakemukset ja päätökset”, tee uusi hakemus. 

Luvat 

Kun olet luonut wilmatunnuksen, käythän päivittämässä huollettavasi opiskeluun ja 
oppilaitoksen toimintaan liittyvät luvat (sosiaalinen media sekä ravintola- ja cateringalan 
opiskelijoille ”lupa aistinvaraiseen maisteluun”).  
 
Valitse ylävalikosta ”lomakkeet”, huom. lomakkeet saattavat löytyä myös ”kolmen pisteen” 
takaa. Lomakkeiden alta aukeaa kohta ”luvat (alaikäisen huoltaja). Avaa lomake, täytä ja 
tallenna. 
 

 

 


