
 

Ohje käyttäjätunnuksen tekemisestä Wilmaan 
 
Helmikuu 2019 

 

Käytämme kodin ja koulun välisessä yhteistyössä Wilma -ohjelmaa. Wilmaa käytetään internet-selaimella.  
Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset Wilmaan.  

 

Wilman avulla huoltajat voivat 

* Tarkistaa, mitä annettiin läksyksi ja milloin on kokeita 
* Tarkastella oppilaan lukujärjestystä 
* Seurata oppilaan arvosanoja 
* Selvittää ja ilmoittaa poissaolot 
* Lukea opettajien merkintöjä tuntikäytöksestä, oppimisesta ym. 
* Päivittää omat ja oppilaan yhteystiedot 
* Viestiä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa 
* Vastata palautekyselyihin 
* Lukea koulun tiedotteet 

Voit tehdä itsellesi tunnuksen Wilmaan osoitteessa 

https://sakyla.inschool.fi/connect 

Tunnuksen tekoa varten tarvitset avainkoodin, jonka saat tässä kirjeessä.  
Lisäksi sinulla tulee olla toimiva sähköpostiosoite, joka toimii jatkossa myös Wilman käyttäjätunnuksena ja johon saat 
automaattisia ilmoituksia mm. oppilaan poissaoloista. 

 

1) Mene osoitteeseen https://sakyla.inschool.fi/connect (internet selaimella, ei puhelinsovelluksella) 
2) Syötä sähköpostiosoitteesi kenttään ja klikkaa Lähetä varmistusviesti. 
3) Saat sähköpostiisi viestin jossa on kirjautumislinkki Wilmaan. Linkki on voimassa vain yhden vuorokauden. 
Jos viestiä ei kuulu, tarkista myös sähköpostin roskapostihakemisto. Jos viestiä ei ole sielläkään, ota yhteys 
sivistystoimistoon. 
4) Valitse Minulla on... -kohdasta "avainkoodi, esimerkiksi ABCDE-..." ja syötä avainkoodisi alapuolelle aukeavaan 
neliosaiseen kenttään. Klikkaa Lisää ja sitten Seuraava. 
5) Anna lapsen hetu muodossa ppkkvvAxxxx. Klikkaa Seuraava. 
6) Anna oma nimesi (älä lapsen nimeä). Klikkaa Seuraava. 
7) Keksi vähintään 8-merkkinen salasana. Klikkaa Seuraava. 
8) Tarkista, että tiedot ovat oikein, ja klikkaa Luo tunnus. Siirry sitten Takaisin etusivulle -linkin kautta Wilman 
etusivulle ja kirjaudu Wilmaan tunnuksillasi. 
9) Mene menu-valikosta kohtaan lomakkeet/perusopetukseen ilmoittautuminen. 

 

Voit tutustua Wilma-ohjelmaan osoitteessa https://www.visma.fi/inschool 

Säilytä tämä kirje siihen asti, että olet tehnyt Wilma-tunnuksen. Avainkoodi on kertakäyttöinen, ja se lakkaa 
toimimasta, kun Wilma-tunnus on tehty. Jos tunnuksen teossa on ongelmia, ota yhteys sivistystoimistoon. 
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Mikäli sinulla on vanhempaan lapseesi liittyvä sähköpostimuotoinen käyttäjätunnus Säkylän Wilmaan, voit yhdistää 
olemassa olevaan Wilma-tunnukseesi nyt kouluun tulevan lapsesi osoitteessa https://sakyla.inschool.fi/ 
 

Tunnuksen tekoa varten tarvitset tässä kirjeessä olevan avainkoodin.  

 
1) Kirjaudu Wilmaan ja klikkaa etusivun oikeasta yläreunasta asetuskuvaketta ja aukeavasta valikosta Käyttöoikeudet-
linkkiä. 
2) Käyttöoikeudet-sivulla näkyy yhteenveto nykyisistä rooleistasi (jos listassa on epäselvyyksiä, ota yhteys 
sivistystoimistoon). Klikkaa sivun alareunasta Lisää rooli -linkkiä. 
3) Valitse Minulla on... -kohdasta "avainkoodi, esimerkiksi ABCDE...". Klikkaa avainkoodin syöttämisen jälkeen ensin 
Lisää ja sitten Seuraava. Etene sen jälkeen sivun ohjeiden mukaan.  

 

Voit tutustua Wilma-ohjelmaan osoitteessa https://www.visma.fi/inschool 
 

Säilytä tämä kirje siihen asti, että olet tehnyt roolin lisäyksen. Avainkoodi on kertakäyttöinen, ja se lakkaa toimimasta, 
kun rooli on lisätty. Jos roolin lisäämisessä on ongelmia, ota yhteys sivistystoimistoon. 
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