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1. Wilmaan kirjautuminen 
 

Tunnukset luodaan ensin tietokoneella internetissä olevan ohjeen (www.sedu.fi  Opoille ja huoltajille ) Tietoa 
ammatillisesta koulutuksesta huoltajille) mukaisesti osoitteessa https://sedu.inschool.fi/connect.  

Sedun Wilmaan kirjaudutaan https://sedu.inschool.fi/ -sivulla. Käyttäjätunnus on sähköpostiosoitteesi ja salasana on 
luotu tunnusten teon yhteydessä.  

 

Jos salasana on unohtunut, voit vaihtaa sen klikkaamalla kirjautumissivun "Unohditko salasanasi?" -linkkiä. Täytä 
sivun ohjeen mukaisesti pelkkä Sähköpostiosoite-kenttä ja klikkaa Lähetä-painiketta. Klikkaa sitten sähköpostiisi 
saapuneessa viestissä olevaa linkkiä ja luo itsellesi uusi salana. 
 

2. Wilman etusivu 

Etusivulta löydät ajankohtaiset osiot: mm. opiskelijan selvitettävät tuntimerkinnät, saapuneet viestit, ylläpidon 
tiedotteet ja kuluvan jakson opinnot. 
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Yläsarakkeelta löytyy eri välilehtiä. Kolmen pisteen takaa löytyy vielä lisää osioita.

 

 

3. Viestit 

Viestit-välilehdellä voi lähettää viestejä opettajille ja koulun henkilökunnalle. Viestien lähetys toimii 
samantyyppisesti kuin sähköpostissa. 

 

 

4. Työjärjestys 

Työjärjestyksestä näkyvät ajankohtaiset opinnot. Menneitä ja tulevia viikkoja voi selata työjärjestyksen yläpuolella 
näkyvän kalenteripainikkeen tai nuolien avulla. Saat lisätietoja aineista ja muista merkinnöistä viemällä hiirikursorin 
tunnin päälle. Opettajan lyhenne on linkki opettajan tietoihin, opetustilan lyhenne vastaavasti sen tietoihin.  
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5. Suoritukset 

Arvioinnit näkyvät Wilman Suoritukset-sivulla, jonne on linkki etusivun sinisessä yläpalkissa. Oletuksena näytetään 
vain ainetaso. Näet kunkin aineen arvosanahistorian klikkaamalla +-merkkiä aineen nimen edessä. +-merkin takaa 
avautuu myös mahdollinen opettajan vapaamuotoinen palaute. Suoritus kesken merkintä tarkoittaa, että jotain on 
vielä kesken tai tekemättä. Opettaja on voinut selventää +-merkin taakse mitä tehtäviä tai kokeita vielä puuttuu. 
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6. Tuntimerkinnät 

Opettajat kirjaavat Wilmaan poissaolot sekä muun palautteen koulutyöstä. Poissaolot ja palaute näkyvät Wilmassa 
Tuntimerkinnät-sivulla. 

 
Poissaolojen selvitys 

- Jos oppilaalla on selvittämättömiä poissaoloja, on etusivun ylälaidassa ilmoitus niistä. 
- Klikkaa vihreää X tuntimerkintää -linkkiä. Avautuu poissaolojen selvityssivu. Kun viet hiirikursorin 

poissaolomerkinnän päälle, näet minkä aineen ja kenen opettajan tunnista on kyse. 
- Poissaolo selvitetään täppäämällä joko Kaikki X merkintää -kohta tai täppäämällä Vain valitsemasi 

tuntimerkinnät -kohta ja rastimalla selvitettävät poissaolot yhteenveto-osiosta. 
- Valitse vielä Syy-valikosta poissaolon syytä parhaiten kuvaava vaihtoehto ja anna tarvittaessa Lisätietoja-

kohtaan jokin vapaamuotoinen selvitys.  
- Klikkaa lopuksi Tallenna selvitys –painiketta. 

Poissaoloilmoitus 

- Ilmoita poissaolosta -sivu on tarkoitettu ensisijaisesti akuuttien sairaspoissaolojen ilmoittamiseen. Voit 
ilmoittaa saman päivän poissaolosta arkisin klo 12 asti, tai seuraavan päivän poissaolosta klo 12 jälkeen, 
sunnuntaista torstaihin. Maanantain poissaolosta voi siis ilmoittaa aikaisintaan sunnuntaina klo 12. 

- Etukäteen tiedossa olevat tulevien viikkojen poissaolot ilmoitetaan suoraan opettajalle tai muulla koulun 
ohjeistamalla tavalla. 

- Pidempiä poissaoloja varten anotaan lupa koulun ohjeistamalla tavalla. Poissaoloanomus löytyy 
Opiskelijaintrasta.  

 



6 
 

 

Poissaoloista voit valita kaikki tuntimerkinnät tai yksittäiset merkinnät.  
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7. Ohjaus ja tuki 

Kolmen pisteen takaa löytyy osio Ohjaus ja tuki. Välilehdellä on luettelo oppilaan saamasta tuesta sekä oppilaan 
pedagogiset asiakirjat. Täältä löytyvät myös kurinpitoon liittyvät toimenpiteet. Erityisen tuen suunnitelma avautuu 
päivämäärän kohdalta. Sivua voi rullata alaspäin, jolloin näkee kaikki tiedot. Ohjaukseen liittyvät tukitoimet 
avautuvat Kuvaus-kohdan alta.  

 

Avaa erityisen suunnitelma päivämäärän kohdalta. Voit tulostaa sen itsellesi oikealta ylänurkasta Tulosteet -
kohdasta.  

 

 

 

 

 



8 
 

Tukitoimen kirjaukset näet klikkaamalla kuvaus -kohdasta esimerkiksi Erityinen tuki tai muu tukitoimi. Sieltä näet 
tarkemmin annetun tuen, päivämäärän ja kuka tukea on antanut.  

 

8. Tiedotteet 

Tiedotteet-sivulle on koottu kaikki koulun, opetusviraston, teknisen ylläpidon sekä yksittäisten opettajien laatimat 
tiedotteet. Osa tiedotteista on pysyviä, osalle niiden laatija on voinut antaa poistumispäivän. Tiedotteen laatikossa 
kerrotaan lyhyesti tiedotteen aihe, koko tiedotteen pääset lukemaan klikkaamalla joko laatikon otsikkotekstiä tai Lue 
koko juttu -linkkiä. 

 

 

 

9. Lomakkeet 

Wilmassa on usein esillä erilaisia oppilaitoksen käyttämiä tulosteita ja sähköisiä lomakkeita. 

Sähköisten lomakkeiden avulla voi sekä esittää että muokata tietoja. Tyypillisesti muokattavissa ovat esim. oppilaan 
yhteystiedot. Lomakkeella annetut tiedot ja tehdyt muutokset tallentuvat suoraan oppilaitoksen hallinto-ohjelmaan. 
Lähtötasotestien tulokset löytyvät taustatietolomakkeelta. Lomakkeiden avulla toteutetaan myös erilaisia haku- ja 
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ilmoittautumisprosesseja, sekä kerätään lupia esim. oppilaiden koulutöiden julkaisuun. Lomakkeet aukeavat sinisen 
yläpalkin Lomakkeet-kohdasta tai Lisää-valikosta. 

 

Wilman huoltajatunnukset lakkaavat toimimasta automaattisesti, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Täysi-ikäinen opiskelija 
voi kuitenkin antaa huoltajalle luvan edelleen nähdä Wilman sisältö.  Opiskelija lisää omassa Wilmassa kohdassa 
Lomakkeet -Henkilötietojen tarkistusHuoltajan ja lähiomaiset otsikon alla rastin lupakohtaan. Huom.! Kohta 
näkyy vain silloin kun opiskelija on täyttänyt jo 18 vuotta. 

 

10. Toteutumissuunnitelma  

Toteutumissuunnitelmasta näkee kaikki tutkintoon liittyvät opinnot. Klikkaamalla Ammatilliset tutkinnon osat 
aukeaa kyseiseen tutkintoon kuuluvat opinnot. Värikoodien tarkoitus: vaaleanpunainen: pakollinen, vaaleansininen: 
valinnainen, keltainen: poikkeaminen, violetti: mukautettu 
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11.  Yhteystietojen muokkaaminen 

Valitse oikeasta reunasta Ilmoitusasetukset.  

 

Ilmoitusasetuksissa voit muokata yhteystietoja  ja valita miten saat ilmoituksia Wilmasta.  

 

 

*Wilma kuvakaappaukset otettu kuvitteellisen opiskelijan huoltajaliittymästä. 

 

 


