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Sähköinen ilmoittautuminen Siilinjärven peruskoulun 1. luokalle  

Sähköinen ilmoittautuminen tapahtuu Wilma-järjestelmällä osoitteessa 

https://wilmasiilipk.kuopio.fi  

 

Jos huoltajalla ei vielä ole tunnuksia Siilinjärven kunnan Wilma-järjestelmään, toimitaan ohjeen 1. 

mukaan ”Uuden huoltajatunnuksen luominen avainkoodin avulla”. 

Mikäli huoltajalla on jo käytössään Siilinjärven peruskoulun Wilma-tunnus (lapsia ennestään 

Siilinjärven peruskouluissa), toimitaan ohjeen 2. mukaan ”Uuden oppilaan lisääminen jo olemassa 

olevaan huoltajatunnukseen”. 

 

 

1. Uuden huoltajatunnuksen luominen avainkoodin avulla 

Aloita uuden tunnuksen luominen menemällä osoitteeseen https://wilmasiilipk.kuopio.fi/connect. 

Kirjoita sähköpostiosoitekenttään sähköpostiosoitteesi, jonka haluat yhdistää tunnukseesi ja paina ”Lähetä 

varmistusviesti” -painiketta.  

 

 

Saat ilmoituksen varmistusviestin lähettämisestä sähköpostiisi.  
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Antamaasi sähköpostiosoitteeseen tulee hetken kuluttua oppilashallinnon lähettämä varmistusviesti Wilmasta. 

Avaa viesti ja klikkaa viestissä olevaa linkkiä.  

 

 

Linkki vie sinut ikkunaan, jossa tunnuksen tekeminen aloitetaan. 

Valitse ”Minulla on…” -kohdasta avainkoodi.  

Kun avainkoodikohta on valittu, aukeaa sen alapuolelle avainkoodin täyttöruudut. Avainkoodi löytyy kotiin tulleesta 

tiedotteesta. Kirjoita avainkoodi täyttöruutuihin ja paina ”Lisää”-painiketta.  
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Saat tiedon käyttäjätunnuksen ja avainkoodin yhdistämisen onnistumisesta. Paina ”Seuraava”-painiketta.  

 

 

Ohjelma kysyy lapsen henkilötunnusta varmistaakseen, että avainkoodi on oikealla henkilöllä.  

Syötä lapsen henkilötunnus ja paina ”Seuraava”-painiketta.  
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Täytä omat tietosi: sukunimi, etunimet ja kutsumanimi. Sitten paina ”Seuraava”-painiketta.  

 

 

Kirjoita salasana, jonka haluat Wilma-tunnuksen salasanaksi, ja paina ”Seuraava”-painiketta.  
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Tarkista, että tietosi ovat oikein. Paina lopuksi ”Luo tunnus” -painiketta.  

 

 

Saat ilmoituksen tunnuksen luomisen onnistumisesta. Ilmoituksessa on linkki, josta pääset Wilman kirjautumissivulle.  

 

 

 

 

 

2. Uuden oppilaan lisääminen jo olemassa olevaan huoltajatunnukseen 

 

Kirjaudu Wilmaan osoitteessa https://wilmasiilipk.kuopio.fi omilla tunnuksillasi. 

Paina sivun oikeassa yläreunassa olevaa  -kuvaketta, jolloin aukeaa Asetukset-pudotusvalikko.  

Valitse pudotusvalikosta kohta ”Käyttöoikeudet”.   
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Paina ”Lisää rooli”-painiketta 

 

 

Valitse ”Minulla on…” -kohdasta avainkoodi.  

Kun avainkoodikohta on valittu, aukeaa sen alapuolelle avainkoodin täyttöruudut. Avainkoodi löytyy kotiin tulleesta 

tiedotteesta. Kirjoita avainkoodi täyttöruutuihin ja paina ”Lisää” -painiketta.  
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Saat tiedon roolin lisäämisen onnistumisesta. Paina ”Seuraava”-painiketta.  
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Täytä lapsen henkilötunnus ja paina ”Seuraava”-painiketta. 

 

 

 

Tarkista tiedot ja paina ”Yhdistä”-painiketta.  
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Saat tiedon uuden lapsen lisäämisen onnistumisesta Wilma-tunnukseesi. Ilmoituksessa on linkki, josta pääsee Wilman 

kirjautumissivulle.  

 

 

 

 

 

3. Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen  

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa https://wilmasiilipk.kuopio.fi  Wilman sisällä.  

Jos sinulla on Wilmassa useita lapsia, valitse ensin lapsi klikkaamalla lapsen nimeä.  

Sen jälkeen valitse Wilman ylävalikosta ”Lomakkeet”, jolloin ”Peruskoulun ensimmäiselle luokalle 

ilmoittautuminen” -lomake tulee valittavaksi. Lomake on näkyvissä ajalla 15.1. – 22.1.2018.  

Sähköisen lomakkeen esitäytetyt tiedot pohjautuvat Väestörekisterikeskuksen 

väestötietojärjestelmästä saatuihin tietoihin. Mikäli tiedoissa on virheitä, ota yhteyttä Siilinjärven 

koulutoimistoon, puh. 044 740 1306. 

Ilmoittautuminen on onnistunut, kun saat tietojen tallennuksen jälkeen näytöllesi tekstin ”Tiedot 

on nyt tallennettu”.  

 

Ilmoittautumisen onnistumisesta ei tule varmistusviestiä huoltajan sähköpostiin. Tietojen 

tallennusviesti Wilmassa on samalla myös varmennus ilmoittautumisen onnistumisesta.  

   


