
WILMA 
 
 
WILMASSA OPISKELIJAT VOIVAT MUUN MUASSA… 
 
• ilmoittautua kursseille/opintojaksoille, 
• nähdä omat opintosuorituksensa ja arvosanansa sekä tiedot mahdollisesti puuttuvista osasuorituksista, 
• nähdä oman lukujärjestyksensä (työjärjestys), 
• ilmoittautua yo-kokeisiin ja nähdä sekä alustavat että lopulliset yo-tuloksensa (Lomakkeet-välilehti). 

 
 

MITEN WILMAAN PÄÄSEE? 
 

Wilma avautuu osoitteesta helsinki.inschool.fi. Koska Wilma on käytössä muissakin Suomen 
kunnissa, kannattaa tarkistaa, että ikkunassa lukee: Helsingin kaupunki. 
 
Voit kirjautua Wilmaan myös aikuislukion internetsivujen kautta (www.tyk.fi/aikuislukio) 
klikkaamalla aikuislukion etusivulla siniharmaata neliötä, jossa lukee Wilma.  
 
 

OMA WILMA: 
 
Etusivulla näet muun muassa kurssit/opintojaksot, joille olet ilmoittautunut meneillään olevassa periodissa, 
lukujärjestyksesi sekä tiedon siitä, mille periodeille ilmoittautuminen on mahdollista. 
 
Viestit-osiossa voit lukea sinulle lähetettyjä viestejä sekä lähettää viestejä opettajille ja koulun muulle henkilökunnalle. 
Voit lähettää opettajille ja koulun muulle henkilökunnalle myös sähköpostia etunimi.sukunimi@tyk.fi. 
 
Työjärjestys-osiosta näet lukujärjestyksesi. Näet myös kurssin/opintojakson opettajan nimen ja luokkatilan. 
 
Opinnot-osiosta näet opintosuorituksesi ja arvosanasi sekä tiedot mahdollisesti puuttuvista osasuorituksista. 
 
Tulosteet-osiosta pystyt tulostamaan tarvittaessa kursseistasi/opintojaksoistasi valintayhteenvedon.  
 
Kurssitarjotin-osiosta näet valitsemasi kurssit/opintojaksot ja voit ilmoittautua tulevien periodien opintoihin. 
 
Opettajat-osiosta näet listan koulun opettajista. Henkilökunta-osiosta näet listan koulun muusta henkilökunnasta. 
 
Lomakkeet-osiosta näet mm. yo-tutkintosi tilanteen sekä alustavat ja lopulliset yo-tuloksesi. Myös yo-kokeisiin 
ilmoittautuminen tehdään Lomakkeet-osiossa. Tarkempaa ohjeistusta saat muun muassa abi-infoissa, kun asia on sinulle 
ajankohtainen. 
 
 

OPINTOJAKSOILLE/KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN: 
 
Kun ilmoittautuminen periodille on mahdollista, näet linkin Wilman 
etusivulla. Klikkaa periodia. Pääsääntöisesti kaikille periodeille voi 
ilmoittautua läpi lukuvuoden. Suositeltavaa on, että uuden periodin 
kursseille/opintojaksoille ilmoittaudutaan hyvissä ajoin, 
viimeistään noin pari viikkoa ennen uuden periodin alkua. 
Ilmoittautuminen Wilmassa sulkeutuu aina periodin alkamispäivää 
edeltävänä iltana. Tämän jälkeen voi vielä ilmoittautua kanslian kautta. 
 

Uuden valinnan teet klikkaamalla kurssia/opintojaksoa, jolle haluat 
ilmoittautua. Kurssi/opintojakso muuttuu tällöin tummemmaksi. 
Valinnan voit poistaa klikkaamalla uudelleen, jolloin tummennus poistuu. Wilmassa 
tekemäsi valinnat tallentuvat koulun opiskelijahallintojärjestelmään. 

 
HUOM! Jos ilmoittaudut opintojaksolle, joka muodostuu useammasta moduulista, esim. FY1+2, 
muista klikata kumpaakin moduulia (FY1, FY2) erikseen. 
 
Periodin alettua et enää pääse muuttamaan valintojasi Wilmassa. Tarvittaessa voit olla yhteydessä 
kansliaan. 


