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Wilma-oppilashallintojärjestelmä käyttöön esi- ja perusopetuksessa 1.8.2020 alkaen 
 
 
การใชร้ะบบบรหิารจดัการเร ือ่งของนกัเรยีน ระบบ Wilma 
ในช ัน้เตรยีมประถมและการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน ต ัง้แตว่นัที ่1.8.2020 เป็นตน้ไป 
 
 
จะมกีารนําระบบ Wilma- หรอืระบบบรหิารจัดการเรือ่งของนักเรยีนมาใชท้ีเ่มอืง Tampere ในชัน้เตรยีมประถม 
และ การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในตน้ปีการศกึษา 2020 - 2021 โดยระบบ Helmi 
ทีกํ่าลังใชใ้นปัจจบุนัจะถกูยกเลกิในวันที ่31.7.2020 
 
ผูป้กครองของนักเรยีนชัน้เตรยีมประถมและการศกึษาขัน้พืน้ฐานจะสรา้งรหัสผูใ้ชง้านสําหรับระบบ Wilma เอง 
กอ่นเริม่ปีการศกึษา 2020 - 2021 โดยสามารถสรา้งรหสัไดต้ัง้แตว่ันที ่1.8.2020 เป็นตน้ไป 
การล็อคอนิเขา้สูร่ะบบ Wilma จะใชก้ารยนืยนัตวัเองในระดับทีน่่าเชือ่ถอื ผา่นบรกิาร Suomi.fi 
ในการล็อคอนิจําเป็นตอ้งใชร้ะบบยนืยนัตนเองแบบโมบาย, รหสัธนาคารออนไลน ์หรอืบตัรการยนืยนัตนเอง 
โดยจะสามารถเพิม่บญัชสีว่นตัวของเด็กแตล่ะคนไดผ้า่นวธิกีารยนืยนัตนเองในระดบัทีน่่าเชือ่ถอืเทา่นัน้ 
ซึง่เรยีกวา่การอนุญาต 
 
สําหรับผูป้กครองทีไ่มส่ามารถยนืยนัตนเองผา่นการยนืยนัตนเองในระบบทีน่่าเชือ่ถอืได ้
แตม่คีวามจําเป็นในการมรีหสั Wilma จะไดรั้บ รหสักญุแจ สําหรับการนําไปสรา้งรหสัใชง้าน 
จากระบบการศกึษาขัน้เตรยีมประถมของนักเรยีน หรอื จากโรงเรยีนชว่งตน้ปีการศกึษา 
สําหรับบคุคลทีไ่มใ่ชผู่ป้กครองอยา่งเป็นทางการของเด็กแตเ่ขามสีทิธิใ์นการรับรูข้อ้มลูเกีย่วกบัเด็ก 
จะไดรั้บรหัสกญุแจสําหรับการสรา้งรหัสใชง้านระบบ Wilma 
จากระบบการศกึษาขัน้เตรยีมประถมของนักเรยีนและจากโรงเรยีนชว่งตน้ปีการศกึษาภายใตก้ารอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อกัษรจากผูป้กครองอยา่งเป็นทางการ  
 
 

• ผูป้กครอง ทีป่ฏบิตังิานในฐานะ คร ูหรอืเจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานดา้นการศกึษาระบบเตรยีมประถม 
และการศกึษาขัน้พืน้ฐานของเมอืง Tampere 
ทีม่บีตุรหรอืบคุคลภายใตก้ารดแูลทีกํ่าลังเรยีนอยูใ่นระบบเตรยีมประถม 
และการศกึษาขัน้พืน้ฐานของเมอืง Tampere 
จะสรา้งรหัสใชง้านของผูป้กครองแยกตา่งหากในการเขา้ระบบ Wilma 
ดว้ยอเีมลอืน่ทีไ่มใ่ชอ่เีมลของทีทํ่างาน  

 
• ผูป้กครองทีม่รีหัส Wilma อยูแ่ลว้ ผา่นทีทํ่างานของเขาหรอืผา่นบตุรคนอืน่ ๆ  จะสรา้งรหัส Wilma 

เพือ่เขา้ระบบการศกึษาขัน้เตรยีมประถม และการศกึษาขัน้พืน้ฐานของเมอืง Tampere ไดต้ามปกต ิ
ถงึแมว้า่ระบบจะเป็นระบบเดยีวกนั แตใ่นแตล่ะเทศบาลเมอืง 
และในระดับการศกึษาขัน้สงูกวา่การศกึษาขัน้พืน้ฐานจะมรีะบบฐานขอ้มลูของตวัเอง 
ซึง่จําเป็นตอ้งใชร้หสัทีแ่ยกจากกนั   

 
ผูป้กครองทกุคนจะตอ้งสรา้งรหัสใชง้านระบบ Wilma ใหม ่สําหรับใชง้านในระบบการศกึษาขัน้เตรยีมประถม 
และการศกึษาขัน้พืน้ฐานของเมอืง Tampere ถงึแมว้า่ผูป้กครองอาจจะมรีหสัผูใ้ชง้านของระบบ Wilma 
อยูแ่ลว้ก็ตาม  
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Ohjeet tunnusten luomisen ja omien lapsien liittäminen tunnukseen 
 
 

คาํแนะนําในการสรา้งรหสัใชง้าน และการเพิม่บญัชใีชง้านของลกูของคณุ 
 
การยนืยันตัวเองทีน่่าเชือ่ถอืของผูป้กครอง และ การอนุญาต 
 

การล็อคอนิเขา้ระบบ Wilma จะทําการล็อคอนิดว้ยการยนืยันตนเองทีน่่าเชือ่ถอื ผา่นบรกิาร Suomi.fi  
ในการล็อคอนิจําเป็นตอ้งใชร้ะบบยนืยันตนเองแบบโมบาย, รหัสธนาคารออนไลน ์
หรอืบัตรการยนืยันตนเอง 
โดยจะสามารถเพิม่บัญชใีชง้านในสว่นของเด็กละคนไดผ้า่นวธิกีารยนืยันตนเองในระดับทีน่่าเชือ่ถอืเท่
านัน้ ซึง่เรยีกวา่การอนุญาต   
 
การยนืยนัตวัเองทีน่า่เชือ่ถอื และ ข ัน้ตอนการอนญุาต 
 

1. ลอ๊คอนิเขา้ระบบ Wilma ทีเ่ว็บไซต:์ 
opetustampere.inschool.fi/connect 
 

2. เขยีนอเีมลของคณุ และ คลกิ ”สง่ขอ้ความการยนืยัน (lähetä varmistusviesti)”  
a. เปิดอเีมลของคณุ -> เปิดขอ้ความการยนืยันของ Wilma โดยการคลกิ 

เพือ่ทําการสรา้งรหัสใชง้านตอ่ไป  
b. หมายเหต ุถา้ขอ้ความยังไมเ่ขา้มาในอเีมลของคณุ ใหเ้ช็คดแูฟ้มจดหมายขยะดว้ย   

 
3. เลอืกโรงเรยีนของลกูของคณุจากรายการ และคลกิ ตอ่ไป (seuraava) 

เตรยีมรหัสธนาคารออนไลน ์หรอืระบบยนืยันตนเองผา่นโทรศัพทม์อืถอืของคณุ  
a. ทําการยนืยันตนเอง 

4. ลอ๊คอนิเขา้สูร่ะบบธนาคารออนไลนข์องคณุ  
a. เลอืกหนา้ตา่งทีเ่ปิดขึน้ใน Wilma ในขอ้ ”รายละเอยีดของผูป้กครอง 

 จะไดรั้บผา่นระบบฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎร ์(huoltajatiedot saatavilla 
väestörekisterikeskuksen kautta)” 

b. กดปุ่ ม ”เลอืกบคุคลภายใตก้ารดแูล (ลกู) ของคณุ (hae huollettavasi)” 
ระบบจะสง่ใหค้ณุกลับไปทีบ่รกิาร suomi.fi 
ซึง่คณุจะสามารถเลอืกบคุคลภายใตก้ารดแูลของคณุ (ลกู) 
ทีกํ่าลังศกึษาอยูใ่นระบบการศกึษาขัน้พืน้ฐานของเมอืง Tampere  

c. คณุสามารถเลอืกเด็กเพยีงครัง้ละหนึง่คน  
d. คณุจะเขา้ไปเลอืกเด็กเพิม่ได ้โดยการคลกิ อกีครัง้ ทีปุ่่ ม ”รายละเอยีดของผูป้กครอง 

จะไดรั้บผา่นระบบฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎร ์(huoltajatiedot saatavilla 
väestörekisterikeskuksen kautta)” และเลอืกเด็กคนตอ่ไป 

e. เมือ่เห็นรายชือ่ลกูหรอืบคุคลภายใตก้ารดแูลทัง้หมดของคณุในหัวขอ้ บทบาท (Roolit) 
ในหนา้ของ รหัส/รหัสกญุแจของ Wilma แลว้ใหเ้ลอืกตัวเลอืกดา้นลา่ง ”ตอ่ไป 
(seuraava)” 
 
 

5. ทําตามคําแนะนําของ Wilma ทลีะขัน้ตอน  
a. ตรวจสอบรายละเอยีดสว่นตัวของคณุ 
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b. สรา้งพาสเวริด์สําหรับระบบ Wilma (พาสเวริด์จะตอ้งมคีวามยาวอยา่งนอ้ย 8 
ตัวและจะตอ้งมสีามสิง่เหลา่นีเ้ป็นอยา่งนอ้ย: ตัวอักษรตัวใหญ,่ ตัวอักษรตัวเล็ก, 
ตัวเลข หรอืเครือ่งหมายพเิศษ)  

c. ตรวจสอบรายละเอยีดทีค่ณุกรอกอกีครัง้ และ สรา้งรหัส 
d. อเีมลทีค่ณุใหไ้ว ้จะเป็นรหัสผูใ้ชง้านระบบ Wilma ของคณุ  

 
การลอ๊คอนิเขา้ระบบ Wilma ผา่น เว็บเบราเซอร:์ 
 
เมือ่คณุสรา้งรหัส Wilma ของตัวเองแลว้ คณุจะสามารถล็อคอนิเขา้สูร่ะบบ Wilma 
ผา่นเว็บเบราเซอรไ์ดท้ีเ่ว็บไซต:์ https://opetustampere.inschool.fi 
 
 
 
การดาวนโ์หลด ผา่นโมบายแอพพลเิคช ัน่ และ การลอ๊คอนิผา่นแอพพลเิคช ัน่ 
 

1. เลอืก Wilma  โมบายแอพพลเิคชัน่ จาก Google Play หรอื จาก App Store  
2. ดาวนโ์หลดแอพพลเิคชัน่ 
3. ล๊อคอนิเขา้สูแ่อพพลเิคชัน่โดยใชร้หัสผูใ้ชง้านและพาสเวริด์ 
4. เลอืก Wilma: เมอืง Tampere, การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (Tampereen kaupunki, perusopetus) 

 
 
 
คาํแนะนําในการรวมรหสัหลายรหสัเขา้ดว้ยกนั ใน  Wilma โมบายแอพพลเิคช ัน่  
 
ในการใชโ้มบายแอพพลเิคชัน่ สามารถจะรวมรหัส Wilma ทัง้หมดได ้
โดยไมสํ่าคญัวา่จะอยูเ่ทศบาลเมอืง/สถานศกึษาใด 
 
หากผูป้กครองมรีหัส Wilma ของระบบ Wilma อกีทีห่นึง่ (เชน่เทศบาลเมอืงขา้งเคยีงแหง่ใดแหง่หนึง่, 
ระดับการศกึษาขัน้สงูกวา่ขัน้พืน้ฐาน หรอื โรงเรยีนงานฝีมอื Näpsä): 
 

1. เปิด Wilma โมบายแอพพลเิคชัน่ปัจจบุนั 
2. ไปทีต่วัเลอืก และเลอืกบญัชผีูใ้ชบ้รกิาร (Käyttäjätilit) 
3. เพิม่ทีอ่ยู ่Wilma ใหมโ่ดยการกดปุ่ ม + -   (เลอืก Wilma) 
4. หาเมอืง Tampere, การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (perusopetus)จากตัวเลอืก  
5. ล๊อคอนิดว้ยรหัส Wilma ใหม ่

ซึง่คณุไดส้รา้งสําหรับระบบการศกึษาขัน้เตรยีมประถมและการศกึษาขัน้พืน้ฐานของเมอืง Tampere 
6. คณุจะสามารถรวมรหสั Wilma ตา่ง ๆ  โดยไมสํ่าคัญวา่จะเป็นของเทศบาลเมอืง/สถานศกึษาใด 

เขา้ดว้ยกนั 
7. ในหนา้ของรหัสบญัชผีูใ้ชบ้รกิาร คณุจะสามารถเลอืกไดว้า่จะใชบ้ญัชผีูใ้ชบ้รกิารบญัชไีหน 

 
ในโมบายแอพพลเิคชัน่ รหสัผูใ้ชบ้รกิารจะยงัคงอยูใ่นภาวะล๊อคอนิ ดังนัน้ 
ผูใ้ชบ้รกิารจะสามารถเปลีย่นรหัสผูใ้ชบ้รกิาร/บทบาท 
ระหวา่งผูใ้ชบ้รกิารในแตล่ะบญัชโีดยเขา้ไปเลอืกทีห่นา้บญัชผีูใ้ชบ้รกิารได ้ 

 

https://opetustampere.inschool.fi/
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