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Wilman käyttöohje opiskelijalle 
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Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) - opiskelijan tulosteversio.
Opintokortti, opiskelijan versio, suoritetut tutkinnon osat ja osa-alueet 
Opintokortti, opiskelijan versio johon tulostuvat sekä arvioidut opinnot, että keskeneräiset opinnot, 
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Päättö-HOKSin hyväksyminen (päättö-HOJKS/HOKS) 
Jatko-opintovaihtoehdot 
Lisää tai muokkaa oma tilinumerosi opiskelijatietojärjestelmään 
Opintoja koskevat päätökset
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Mikä Wilma on? 

Wilma on Ammattiopisto Luovin opintoasioiden verkkopalvelu. Wilmaa käyttävät 
Ammattiopisto Luovin opiskelijat, henkilökunta sekä opiskelijoiden huoltajat. 

Wilmasta on olemassa puhelimeen ladattava sovellus, mutta siinä on näkyvissä vain osa 
Wilman toiminnoista. 

Näin kirjaudut Wilmaan 

Pääset kirjautumaan Wilmaan osoitteessa https://luovi.inschool.fi

1. Kirjoita ylempään kenttään oma käyttäjätunnuksesi. Se on muodoltaan 
etunimesi.sukunimesi@oppi.luovi.fi 

2. Seuraavaan kenttään tulee salasanasi. 

3. Valitse lopuksi Kirjaudu sisään. 

Näin pääset viesteihisi 

Wilmassa on järjestelmän sisäinen viestintäväline. Wilma soveltuu opiskelijan ja huoltajan 
sekä opettajan ja oppilaitoksen muun henkilöstön väliseen nopeaan ja tietoturvalliseen 
viestintään. 

Viestintävälineeseen pääset painamalla navigaatiopainiketta Viestit. 

https://luovi.inschool.fi/
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Näin seuraat opintosuorituksiasi 

Opintosuorituksiisi pääset painamalla navigaatiopainiketta 1. Opinnot, sitten välilehteä 2. 
Suoritukset. Tässä näet kaikki ne kohdat, joissa on arviointi tai suoritustieto. 

Voit seurata opintosuorituksien kertymistä välilehdeltä Suoritukset.  

+ painikkeista saat avattua lisää alakohtia. 
- painikkeista voit kutistaa alakohdat pois. 
Näytä kaikki -linkistä saat kaikki alakohdat näkyviin.  

 

  

lomakkeen täyttöohje 

lomakkeen täyttöohje 

 

 

Hakemukset, jotka voit tehdä Wilman kautta 

Wilmassa voit tehdä seuraavat hakemukset: 

• Asuntolapaikkahakemus opintojen aikana 
lomakkeen täyttöohje

• Opiskelijan poissaolohakemus  

• Opintojen väliaikainen keskeyttäminen 

Yllä olevat täyttöohjeet löytyvät myös netistä Luovin sivustolta Opiskelen 
Luovissa/Lomakkeet

Luovin sivustolta löytyyvat myös Osaamisen arvioinnin tarkistamis- ja 
arvioinnin oikaisupyyntölomakkeet, jotka voit täyttää vain tältä www-sivulta 
saatavaan PDF-lomakkeeseen käsin tai koneella. 

https://luovi.fi/wp-content/uploads/2020/11/opiskelijan-ohje-asuntolapaikkahakemus-opintojen-aikana-1.pdf
https://luovi.fi/wp-content/uploads/2020/11/opiskelijan-ohje-poissaolohakemuksen-tekeminen.pdf
https://luovi.fi/wp-content/uploads/2020/11/opiskelijan-ohje-poissaolohakemuksen-tekeminen.pdf
https://luovi.fi/wp-content/uploads/2020/11/opiskelijan-ohje-opintojen-valiaikainen-keskeyttaminen.pdf
https://luovi.fi/wp-content/uploads/2020/11/opiskelijan-ohje-opintojen-valiaikainen-keskeyttaminen.pdf
https://luovi.fi/opiskelen-luovissa/lomakkeet/
https://luovi.fi/opiskelen-luovissa/lomakkeet/
https://luovi.fi/opiskelen-luovissa/lomakkeet/
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Näin muutat ilmoitus- ja viestiasetuksia 

Ilmoitusasetukset löytyvät painamalla 1. Profiilikuva painiketta, avautuvasta valikosta 
valitaan 2. Ilmoitusasetukset.  

 
Ilmoitusasetusten kautta voit määritellä mitä Wilman ilmoituksia haluat vastaanottaa ja 
milloin haluat niiden saapuvan sinun opiskelijasähköpostiisi @oppi.luovi.fi. 

 

 

 

 

  

Välittömät ilmoitukset valitsemalla järjestelmä lähettää ilmoitukset henkilökohtaiseen 
sähköpostiisi heti, kun Wilmassa tehdään uusi tuntimerkintä tai Wilman sisäiseen 
viestintävälineeseen tulee uusi viesti. 

Kootut ilmoitukset lähettää viestin kootusti määritetyn ajan välein. 
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Nämä tulosteet näkyvät Wilmassa 

Kolmen pisteen kautta (kuvassa kohta 1) löydät lisää toimintoja. Wilman tulosteet löytyvät 
klikkaamalla navigaatiopainiketta 2. Tulosteet. 

Painamalla tulosteen nimeä, tuloste aukeaa erilliseen ikkunaan pdf-muodossa. Voit halutessasi 
myös tulostaa sen paperille tai tallentaa tiedostona itsellesi. 

 

 

 

 

Opiskelijan työelämässä oppiminen (paikka, aika, tehtävä) 
Tästä tulosteesta näet työpaikat, joissa olet ollut työelämässä oppimassa.  

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) - opiskelijan 
tulosteversio.  
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Opintokortti, opiskelijan versio, suoritetut tutkinnon osat ja osa-alueet 

Mikäli tarvitset virallista versiota opintokortistasi, saat sen opintotoimistosta. 

 

 

 

Opintokortti, opiskelijan versio johon tulostuvat sekä arvioidut opinnot, että 
keskeneräiset opinnot, joihin on annettu palaute osaamisen hankkimisesta 
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Wilmasta löytyvät lomakkeet 

Kolmen pisteen kautta (kuvassa kohta 1) löydät lisää toimintoja. Wilman lomakkeet löytyy 
klikkaamalla navigaatiopainiketta 2. Lomakkeet. 

Lomakkeiden avulla voit:  

- tarkastella tietojasi  
- hyväksyä HOKSin  
- lisätä tai muokata tilinumeroasi opiskelijatietojärjestelmään  
- tarkastella oppilaitoksen kirjaamia opiskelua koskevia päätöksiä 
- tarkastella perustietojasi  
- suostumukset ja lupatiedot 
- vahvistaa sisäisen haun opiskelupaikan ja asuntopaikan vastaanoton 
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Ensi-HOKSin väliaikainen hyväksyminen  

Ensi-HOKSin väliäikainen hyväksyminen dellyttää, että opettaja on kirjannut HOKSin 
ensihyväksynnän.  

Täällä voit käydä merkkaamassa, että olet tutustunut HOKS-asiakirjaan ja hyväksyt sen 
sisällön. Lähiopetuksen yhteydessä allekirjoitetaan arkistoitava HOKS. 

Arkistointia varten tarvitaan käsin allekirjoitettu versio tai vahvan tunnistautumisen kautta 
sähköisesti allekirjoitettu versio. 

HOKS-asiakirja on luettavissa Wilmassa kohdassa Tulosteet > Henkilökohtainen 
osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) opiskelijan tulosteversio.  

 

 

Päättö-HOKSin hyväksyminen (päättö-HOJKS/HOKS)  

Päättö-HOKSin tai -HOJKSin hyväksyminen edellyttää että opettaja on kirjannut päättö-
HOKSin. 

Täällä voit käydä merkkaamassa, että olet tutustunut Päättö-HOKS-asiakirjaan ja hyväksyt 
sen sisällön. Kyseessä on Päättö-HOKS, eli viimeinen HOKS-hyväksyntä.  

Arkistointia varten tarvitaan käsin allekirjoitettu versio tai vahvan tunnistautumisen kautta 
sähköisesti allekirjoitettu versio. 

HOKS-asiakirja on luettavissa Wilmassa kohdassa Tulosteet > Henkilökohtainen 
osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) opiskelijan tulosteversio.  
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Jatko-opintovaihtoehdot 

Jatko-opintovaihtoehdot ovat näkyvillä vain VALMA opiskelijoille jatko-opintojen 
suunnittelua varten. 

Lisää tai muokkaa oma tilinumerosi opiskelijatietojärjestelmään 

Tilinumeroasi tarvitaan lounasrahan maksamista varten, mikäli työelämässä oppimisen 
aikana et ole pystynyt ruokailemaan oppilaitoksessa tai sopimusravintolassa. 
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Opintoja koskevat päätökset 

Oppilaitoksen kirjaamat opiskelua koskevat päätökset. 

Opiskelijan perustiedot 

Täältä voit tarkistaa, että omat perustietosi, kuten puhelinnumerosi ja osoitteesi ovat ajan 
tasalla.  

Opiskelijan perustietojen muokkaus onnistuu vastuuopettajan ja opintotoimiston kautta. 
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Suostumus tietojen luovuttamiseen sekä muut annetut lupatiedot 

Tästä voi tarkastella opintojen alussa tekemääsi suostumusta koskien tietojesi 
luovuttamista ja myöntämistäsi luvista. 

Muutokset tehdään vastuuopettajan ja opintotoimiston kautta. 

 

 

 

Vahvistamislomake, sisäinen haku, opiskelupaikan ja asuntolapaikan vastaanotto 
Lomake koskee vain Luovin omia opiskelijoita. Sitä käytetään silloin kun olet hakenut 
sisäisen haun kautta opiskelu- tai asuntolapaikkaa ja olet tullut valituksi. Täällä voit käydä 
vahvistamassa, että olet vastaanottanut paikan. 
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