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Wilma-järjestelmään samat toiminnallisuudet ruotsinkielisille oppilaille

Peruskoulujen Wilma-järjestelmän ruotsinkielisestä versiosta puuttuu kaksi oleellista tiedostoa. Mo-
lemmat löytyvät suomenkielisessä versiossa oppilaan tiedoista ”Tuki” välilehden alta. 

Toinen niistä on ”Poissaoloihin puuttumisen toimenpiteet”, eli dokumentaatio poissaolosta oppilaille, 
joilla on paljon poissaoloja. 
Toinen on nimeltään ”Kurinpitotoimenpide”, johon koulun henkilökunta merkitsee tehdyt kurinpitotoi-
menpiteet kuten esim. kasvatuskeskustelu tai jälki-istunto. 

Puute vaikeuttaa tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden tilanteen seurantaa, sekä johtaa siihen, että 
mainitut asiat merkitään fyysiselle paperille. Tähän käytäntöön liittyy tietoturvallisuusriskejä. 
Kaupungissamme kieliryhmiä tulisi kohdella samalla tavalla.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Wilma-järjestelmään ohjelmoidaan samat toiminnalli-
suudet ruotsinkielisille kuin suomenkielisille oppilaille.

Den svenskspråkiga versionen av Wilma-systemet som används i stadens grundskolor saknar två vä-
sentliga dokument. I den finska versionen finns bägge dokumenten under fliken ”Stöd”. 

Det ena dokumentet går under namnet ”Poissaoloihin puuttumisen toimenpiteet”. Där dokumenteras 
frånvaron för elever som har stor och problematisk skolfrånvaro. Det andra dokumentet har namnet 
”Kurinpitotoimenpide”, och där antecknas de disciplinära åtgärder skolan vidtagit, så som t.ex. fost-
rande samtal eller kvarsittning.

Avsaknaden av dokumenten försvårar uppföljningen av elever som är i behov av stöd. I tillägg medför 
den nuvarande praxisen med pappersblanketter informationssäkerhetsrisker. 
Stadens språkgrupper bör behandlas lika.

Vi som har undertecknat denna motion föreslår att funktionerna i Wilmaprogrammet ska vara lika för 
finsk- och svenskspråkiga elever.
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Grotenfelt Nora

Jäsen
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Borgarsdottir Sandelin Silja Jalovaara Ville

Niemelä Kimmo Nygård-Peltola Mia



Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 15.02.2023 Valtuutetun aloite

Chydenius Jussi Karhuvaara Arja

Miettinen Nina Huff Shawn

Rissanen Laura Kivelä Mai

Pennanen Petrus Pajunen Jenni

Kauppila Elina Lindgren Minna

Silvennoinen Oula Biaudet Eva

Hyttinen Nuutti Said Ahmed Suldaan

Korkkula Vesa Korpinen Sini

Nuorteva Johanna Månsson Björn

Peltokorpi Terhi Haglund Mia

Rantala Marcus Holopainen Mari

Sauri Pekka Vepsä Sinikka

Vesikansa Sanna Wallgren Thomas

Saxberg Mirita Iskanius Anniina

Castrén Maaret Vierunen Maarit

Kivekäs Otso Suomalainen Nina

Apter Ted Hakola Juha
.


