
Opiskelijat Turun ammatti-instituutin Wilmassa (26.4.2018) 
 

Turun ammatti-instituutin Wilma löytyy osoitteesta https://wilma.turku.fi . Opiskelijan Wilman etusivulla näkyy uusien viestien ja 

tiedotteiden ilmoitukset, opiskelijan opinnot kyseisellä jaksolla ja niiden viimeisimmät kotitehtävät, tulevat kokeet, opiskelijan 

kyseisen päivän lukujärjestys sekä linkkejä tärkeisiin sivuihin. Etusivun palkkien sekä ylärivien linkkien järjestystä voi muokata. 

 

 

 

 

https://wilma.turku.fi/


Opinto kohtaista sivua pääsee tutkimaan valitsemalla sen etusivulta tai työjärjestyksen kautta. Opinnon sivulla näkee opettajan 

kirjaamat kokeet, kotitehtävät sekä tuntipäiväkirja merkinnät. Kotitehtävistä ja tuntipäiväkirjasta saa myös kooste tulostuksen.  

 



Wilman toiminnot (yläpalkissa tai piilossa) 

 Viestit-osiossa lähetetään viestejä opettajille Wilman sisällä. Viestien lähetys toimii samantyyppisesti kuin sähköpostissa. 

Myös muualta, jossa on kirjekuoren kuva, voi lähettää pikaviestejä kulloinkin kyseessä olevalle opettajalle. 

 Työjärjestys-linkistä aukeaa aina opiskelijan oma kuluvan viikon työjärjestys. Välilehtien avulla voit selata työjärjestystä 

jaksoittain, kalenterikuvakkeen kautta voit siirtyä suoraan tietylle viikolle. 

 eHOPS sisältää erillaisia vaihtoehtoja tutkia opintosuorituksiaan. 

 Oppimistehtävät/tentit-osiossa on luettelo opiskelijan jo sovituista kokeista. Sieltä näkee myös menneet kokeet/tehtävät ja 

niiden arvosanat jos opettaja on ne Wilmassa julkaissut.  

 Työpaikalla järjestettävä koulutus ja Näytöt –sivuilla on luettelo opiskelijan työpaikalla oppimisesta ja näytöistä.  

 Tuntimerkinnät - välilehdillä voi selvittää selvitämättömiä poissaoloja, tarkastella tuntimerkintöjä ja ilmoittaa poissaoloja. 

 Ohjaus ja tuki - sivustolla näkee ohjauksen ja tuen lomakkeet. 

 Tulosteet –opiskelijaan liittyviä tulosteita. 

 Kyselyt-osiossa kerätään esim. kurssipalautetta, itsearviointia tai vastataan kyselyihin.  

 Tentit eli rästitentteihin ilmoittautuminen 

 Tiedotteet-sivulla voi lukea vanhoja ja etusivulla näkyviä uusia tiedotteita. 

 Toteutussuunnitelma-osiossa on luettelo koulun opetussuunnitelmista. Sivulta selviää kuvaukset, sisällöt, tavoitteet ym.  

 Opiskelijat näkymässä on ensimmäisenä oma luokka. Näytä luokan opiskelijat- linkkiä klikkaamalla pääsee tarkastelemaan 

oman luokan lukujärjestystä. 

 Opettajat-kohdasta näkee opettajaluettelon. Nimeä klikkaamalla avautuu kyseisen opettajan yhteystiedot ja työjärjestys 

Kirjekuoren kuvaa klikkaamalla voit lähettää opettajalle viestin. Sivulta näkyy myös, minkä luokan luokanvalvoja opettaja on. 

 Henkilöstö  Esimerkiksi kuraattori, terveydenhoitaja, psykologi ja opintosihteerit löytyvät täältä. 

 Tilat-osiossa on lueteltuna koulun opetustilat ja niiden työjärjestykset viikoittain. 

 Työpaikat ja näyttöympäristöt sisältää listan työpaikoista joissa työssäoppimisia on suoritettu. 

 Lomakkeet-osiossa voi päivittää yhteistiedot ja myös HOPS lomakkeet löytyvät täältä. 

 Ilmoitusasetukset-kohdassa voit valita, miten vastaanotat tiedon uusista pikaviesteistä. 



 

Tarkempia toimintokohtaisia ohjeita 

Omien tietojen päivitys ja ilmoitusasetukset 

Lomakkeet  Henkilötietolomake 

 

 

Ilmoitusasetukset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUOM!! Opiskelijoiden ilmoitukset ohjautuvat oletuksena koulun sähköpostiosoitteeseen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tulosteista löytyy Anomus keskeyttämisestä/erosta tai linjan vaihdosta, Opintosuoritusote sekä kooste opiskelijan näytöistä. 

 

 

 

 

 

 

 



eHOPSin avulla opiskelija voi tarkastella suorituksiaan. 

 

Värien merkitys: 

 

 

Näytöt:

ei ole valittu opiskeltavaksi näyttöä ei ole annettu

opinto on valittu opiskeltavaksi näyttö on arvioitu

opinto on arvioitu

osaaminen on tunnustettu

ei ole valittu opiskeltavaksi opinnon tavoitteet on mukautettu

opinto on valittu opiskeltavaksi otsikko

opinto on arvioitu

Opintojen värikoodit eHopsissa

Ammatilliset ja yhteiset opinnot:

Valinnaiset opinnot:

Muut värit:



Tuntimerkinnöissä voidaan selvittää poissaoloja (huoltajat ja yli 18 v. opiskelijat), tarkastella tuntimerkintöjä sekä ilmoittaa poissaoloista. 

 

 



 

 

Opintopalaute kysely 

 

 

 

 



Oppimistehtävät/tentit-osiossa on luettelo opiskelijan jo sovituista kokeista. Sieltä näkee myös menneet kokeet ja niiden 

arvosanat jos opettaja on ne  Wilmassa julkaissut.  

 



 

Opiskelijat sivun kautta voi hakea oman luokan lukujärjestyksen. 

 


