Huoltajatunnuksen aktivoiminen Luksian Wilmaan
1.1 Uuden huoltajatunnuksen aktivoiminen avainkoodilla
Avaa internet-osoite https://wilma.luksia.fi/connect ja anna sähköpostiosoitteesi jota haluat käyttää
Luksian Wilman huoltajaliittymän käyttäjätunnuksena. Huom! Mahdollinen aiempi Wilma-tunnus (esim.
peruskoulun) ei toimi opiskelijan opiskellessa Luksiassa mutta sähköpostiosoite saa olla sama kuin
opiskelijan aiemman oppilaitoksen huoltaja-Wilmassa.

Kun olet syöttänyt sähköpostiosoitteesi ja klikannut ”Lähetä varmistusviesti” –painiketta siirry omaan
sähköpostiisi johon saat hetken päästä varmistusviestin lähettäjältä ”Luksia koulutus”.

Klikkaa varmistusviestissä olevaa linkkiä jatkaaksesi huoltajatunnuksen aktivointia.

Seuraa näytön ohjeita, klikkaa ”Seuraava”

Huoltajatunnus aktivoidaan Luksian opintotoimiston lähettämällä avainkoodilla. Jos et ole saanut
avainkoodia postissa tai se on hävinnyt / vanhentunut eikä siksi toimi, ole yhteydessä opiskelijasi
toimipisteen opintotoimistoon. Opintotoimistojen yhteystiedot löydät tämän ohjeen lopusta kohdasta 1.3.

Kun avainkoodi on syötetty ja näet oikean opiskelijan nimen Roolit-otsikon alla, klikkaa ”Seuraava” ja
vahvista aktivointi antamalla opiskelijan henkilötunnus kokonaisuudessaan.

Täytä seuraavassa vaiheessa opiskelijan syntymäaika ja klikkaa ”Seuraava”

Kirjoita omat nimitietosi ja klikkaa ”Seuraava”

Keksi itsellesi salasana huoltajaliittymään kirjautumista varten ja kirjoita se näytöllä näkyviin kenttiin.

Tarkista tiedot yhteenveto-ikkunassa ja jos ne ovat oikein klikkaa ”Luo tunnus”

Voit nyt kirjautua Luksian Wilmaan alaikäisen opiskelijan huoltajana osoitteessa https://wilma.luksia.fi tai
mobiilisovelluksella jonka voit ladata ilmaiseksi omasta sovelluskaupastasi.

1.2 Alaikäisen opiskelijan liittäminen jo olemassa olevaan huoltajatunnukseen
Jos yksi tai useampi alaikäinen huollettava opiskelee jo Luksiassa ja seuraavan huollettavan tiedot halutaan
yhdistää samaan tunnukseen, tarvitaan avainkoodi mutta ensin kirjaudutaan normaalisti Luksian Wilmaan
osoitteessa https://wilma.luksia.fi Huom! Et voi yhdistää esim. peruskoulussa opiskelevan ja Luksiassa
opiskelevan huollettavan rooleja samaan Wilmaan.

Klikkaa Asetukset (silhuetti-ikoni oikeassa yläkulmassa) ja Käyttöoikeudet

Klikkaa seuraavalla ikkunalla ”Lisää rooli”
Lisättävän opiskelijan tiedot aktivoidaan Luksian opintotoimiston lähettämällä avainkoodilla. Jos et ole
saanut avainkoodia postissa tai se on hävinnyt / vanhentunut eikä siksi toimi, ole yhteydessä opiskelijasi
toimipisteen opintotoimistoon. Opintotoimistojen yhteystiedot löydät tämän ohjeen lopusta kohdasta 1.3

Kun avainkoodi on syötetty ja näet oikean opiskelijan nimen ”Nyt lisättävät roolit” -otsikon alla, klikkaa
”Seuraava” ja vahvista aktivointi antamalla opiskelijan henkilötunnus.

Tarkista tiedot ”Nyt lisättävät roolit” –otsikon alla ja jos ne ovat oikein klikkaa ”Yhdistä”

Voit nyt kirjautua normaalisti Luksian Wilmaan ja aina etusivulla valita kenen huollettavan tietoja haluat
tarkastella.

1.3 Luksian opintotoimistojen yhteystiedot
Jos saamasi avainkoodi ei toimi tai on hukkunut tai vanhentunut tai jo aiemmin toiminut huoltajatunnuksesi
ei toimi ja tarvitset uuden salasanan, ota yhteyttä opiskelijan toimipisteen opintotoimistoon.
Lohja Nummentie 6:
p. 050 553 1912 tai 050 338 7321
Lohja Toivonkatu 4:
p. 044 078 7810 tai 044 0486 512
Vihti Nummela Ojakkalantie 2:
p. 044 352 2760 tai 044 547 4231
Espoo Itsehallintotie 3 ja Kirkkonummi Hirsalantie 11:
p. 044 335 6386 tai 044 036 9006

