
 

Wilman pikaohje huoltajille 

Wilmaan kirjaudutaan tunnuksilla, jotka opistosta on sinulle toimitettu.  

Wilman Internet-osoite on: https://wilma.kpedu.fi/ 

 

Kirjautumisen jälkeen avautuu oma etusivu, jonka vasemmassa reunassa on pikalinkit eri toimintoihin. Lisäksi etusivulla näkyy 

lukemattomat pikaviestit sekä ajankohtaiset tiedotteet. Oikeassa reunassa on huollettavan nimi, luokka ja ryhmänohjaaja. 

 

Wilman toiminnot 

 Pikaviestit -osiossa lähetetään viestejä opettajille ja huollettavallesi Wilman sisällä. Voit myös keskustella muiden huoltajien 
kanssa. Viestien lähetys toimii samantyyppisesti kuin sähköpostissa. 

 Työjärjestys -osiossa näet huollettavasi työjärjestyksen jaksoittain tai lukukausittain. 

 Suoritukset -osiosta näet tutkinnon osien ja opintojaksojen arvioinnit. 

 Poissaolot -osiossa tarkastellaan ja selvitetään opiskelijan poissaoloja. Tarkastele poissaoloja -välilehdellä näet poissaolot 
jaksoittain tai lukukausittain. 

 Tulosteet -osiosta löydät opiston lomakkeet, opiskelijan opintosuoritusotteen ym. koulun valitsemia tulosteita. 

 Kyselyt -osiossa voit vastata opettajien ja henkilökunnan tekemiin kyselyihin. 

 Tiedotteet -osiossa voit lukea opettajien ja henkilökunnan julkaisemia tiedotteita. 

 Opinto-opas -osiosta näet, millainen on tutkinnon rakenne, jota opiskelija suorittaa.  

 Opettajat -kohdasta näet koulun opettajaluettelon ja muun henkilökunnan. Nimeä klikkaamalla avautuu kyseisen opettajan 
työjärjestys, ja kirjekuoren kuvaa klikkaamalla voit lähettää opettajalle viestin. Sivulta näkyy myös, minkä luokan 

opettaja/ryhmänohjaaja tämä opettaja on. 

 Huoneet -osiossa on lueteltuna koulun opetustilat ja niiden työjärjestykset jaksoittain. 

 Lomakkeet -osiossa voit päivittää esim. osoitteesi ja puhelinnumerosi. Sivulla voi olla muitakin lomakkeita, joiden avulla voit 
päivittää opiskelijasta koskevia tietoja. 

 Viestiasetukset -kohdassa voit valita, miten vastaanotat tiedon uusista pikaviesteistä ja poissaolomerkinnöistä: sähköpostina 

ja/tai tekstiviestinä. Tarkemmat ohjeet Wilman käytöstä saat omasta opistostasi. StarSoftin ohjeet on tarkoitettu lähinnä koulujen 

atk-tuelle, rehtoreille ja koulusihteereille. Ongelmatapauksissa voit ottaa yhteyttä suoraan oman opistosi opintosihteeriin. 

 

Tietoturva Wilmassa 

Wilman ja käyttäjän Internet-selaimen välinen liikenne voidaan suojata SSL-salauksella.  

Wilmaa avatessa selain saattaa ilmoittaa tietoturvariskistä ("Suojatun yhteyden muodostaminen epäonnistui" tai "Security Connection 

Failed").  

Useimmiten kyse ei ole varsinaisesta tietoturvariskistä vaan siitä, että selain ei tunnista koulun/kunnan itse tekemää varmennetta. 

Wilmaa voi tästä huolimatta käyttää normaalisti. Wilman ja selaimen välinen yhteys on salattu, kun osoiterivillä Wilman osoitteen 

alkuosa on "https". 

https://wilma.kpedu.fi/

