
Kodin ja musiikkiopiston välinen viestintä - Wilma 

Kirkkonummella otetaan käyttöön Wilma 1.8.2019, josta alkaen huoltajat voivat luoda 
itselleen Wilma tunnukset https://kirkkonummi.inschool.fi/connect -sivulta. 

Wilma-tunnusten luominen vaatii vahvan tunnistautumisen. Huoltajan henkilöllisyys 
varmennetaan mobiilivarmenteen tai pankkitunnusten avulla. Tunnusten luomisen 
yhteydessä huoltajat valtuutetaan hoitamaan huollettaviensa asioita Wil massa (suomi.fi-
valtuutus).  

Ohjeet tunnusten luomiseen  

Kun olet luonut itsellesi tunnukset voit kirjautua Kirkkonummen Wilmaan selaimella 
osoitteessa kirkkonummi.inschool.fi 

Voit myös ottaa käyttöösi Wilma sovelluksen. Ohjeet sovelluksen käyttöönottoon 

Tunnusten yhdistäminen ja roolin lisääminen 
Voit yhdistää perheen kaikki lapset samaan Wilma-tunnukseen, jos kaikki lapset käyvät 
saman kunnan koulua. Toisen kunnan koulussa opiskelevien lasten/nuorten tunnuksia et voi 
yhdistää Wilman selainversiossa, mutta mobiililaitteiden Wilma-sovelluksilla sekin onnistuu. 
Ohjeet roolin lisäämiseen 

Wilma -ohjeet kunnan verkkosivulla 

Kommunikation mellan musikinstitutet och hemmet - Wilma 

Wilma tas i bruk 1.8.2019 och då kan vårdnadshavarna skapa sina egna Wilma-koder på webb-

sidan: https://kirkkonummi.inschool.fi/connect 

När du skapar dina egna inloggningskoder till Wilma krävs stark autentisering, dvs identiteten 

säkerställs med hjälp av bankkoder eller mobilcertifikat. Samtidigt som du skapar Wilma-koder 

begär du också om suomi.fi-fullmakt för att få sköta din/-a barns ärenden i Wilma (suomi.fi- 

fullmakt).  

Skapa egna inloggningskoder – instruktion för vårdnadshavare 

När du skapat dina inloggningskoder kan du logga in i Wilma på 

sidan: https://kirkkonummi.inschool.fi 

Du kan också ta i bruk Wilmas mobilversion. Instruktioner för hur du tar i bruk mobilversionen av 

Wilma (tyvärr finns instruktionen ännu bara på finska) 

Förena inloggningskoder 

Du kan förena alla familjens barn under samma Wilma-koder ifall alla barn går i Kyrkslätt kommuns 

skolor. Familjens barn/unga som studerar i en annan kommun kan förenas under samma Wilma-

kod endast i mobilversionen av Wilma. 

Instruktion för hur du förenar roller i Wilma, då du redan har skapat Wilma-koder åt dig 

(instruktionen finns ännu endast på finska) 

Wilma-info på kommunens websida 
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