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Wilman käyttöohje opiskelijalle
Valitse alla olevista linkkipainikkeista aihe, josta haluat lisätietoa.

Mikä Wilma on?

Näin kirjaudut Wilmaan koulussa

Näin kirjaudut Wilmaan kotona

Näin pääset viesteihisi

Näin seuraat opintosuorituksiasi

Näin muutat ilmoitus- ja viestiasetuksia

Wilmasta löytyvät tulosteet
Opiskelijan työelämässä oppiminen (paikka, aika, 

tehtävä)

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma 
(HOKS) - opiskelijan tulosteversio

Opintokortti, opiskelijan versio, kaikki suoritetut 
opinnot

Opintokortti, opiskelijan versio, kaikki opinnot, joissa 
jokin merkintä

Miten teen hakemuksen Wilmassa?

Asuntolapaikkahakemus opintojen aikana

Poissaolohakemus

Opintojen väliaikainen keskeyttäminen

Hakemus sisäiseen koulutuskokeiluun

Valmentavan koulutuksen suoritusajan jatkaminen

Hakemus kansainväliseen vaihtoon

Hakemus oppivelvollisuuden keskeyttämiseksi 
määräajaksi

Oppivelvollisen majoituskorvaushakemus

Oppivelvollisten matkakorvaushakemus viikonloppujen 
ja lomien yhteydessä

Wilmasta löytyvät lomakkeet

Jatko-opintovaihtoehdot

Näin lisäät tai muokkaat oman tilinumerosi 
opiskelijatietojärjestelmään 

Lupa- ja suostumustiedot

Opintoja koskevat päätökset 

Opiskelijan lääkehoito-ohje

Opiskelijan perustiedot

Työelämässä oppimisen lounasrahan 
hakeminen

Tuntimerkinnät

Suostumus ja lupatiedot (Youtube-video)

https://luovi.sharepoint.com/sites/Masto/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FMasto%2FJaetut+asiakirjat%2FVideot+ja+tallenteet%2FSuostumus-+ja+lupatiedot+tekstityksill%C3%A4_1.mp4
https://youtu.be/vcWH4GB5t4g
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Mikä Wilma on?

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

– Wilmasta on olemassa puhelimeen ladattava sovellus, mutta sovelluksesta pääset 
käyttämään vain osaa Wilman toiminnoista.
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Näin kirjaudut Wilmaan koulussa

– Kirjaudu Wilmaan osoitteessa 
https://luovi.inschool.fi.

– Valitse ”Opiskelijoiden ja henkilöstön 
kirjautuminen”.

https://luovi.inschool.fi/
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Näin kirjaudut Wilmaan kotona 1/2

Kirjaudu Wilmaan osoitteessa https://luovi.inschool.fi.

1. Valitse ”Opiskelijoiden ja henkilöstön 
kirjautuminen”.

2. Kirjoita tekstikenttään opiskelijasähköpostisi. 
Sähköpostiosoite on muotoa 
etunimesi.sukunimesi@oppi.luovi.fi.

3. Valitse ”Seuraava”.

https://luovi.inschool.fi/
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Näin kirjaudut Wilmaan kotona 2/2

4. Kirjoita ylempään tekstikenttään oma 
käyttäjätunnuksesi. Käyttäjätunnus on muotoa 
etunimesi.sukunimesi@oppi.luovi.fi.

5. Kirjoita alempaan tekstikenttään salasanasi.

6. Valitse ”OK” (Microsoft Edgen käyttäjät) tai 
”Kirjaudu sisään” (Google Chromen käyttäjät).
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Näin pääset viesteihisi

Wilmassa on myös oma viestityökalunsa. Wilma soveltuu opiskelijan ja 
huoltajan sekä opettajan ja oppilaitoksen muun henkilöstön väliseen nopeaan 
ja tietoturvalliseen viestintään.

Viestintätyökaluun pääset Wilman ylävalikon ”Viestit”-linkistä. 



luovi.fi
Palaa aloitus-
näkymään

Näin seuraat opintosuorituksiasi

Opintosuorituksistasi näet kaikki suorituksesi, joista 
on arviointi tai suoritustieto. Voit myös seurata 
opintosuorituksiesi kertymistä.

– Valitse Wilman yläpalkista ”Opinnot”.
– Valitse sitten Suoritukset-välilehti.
– Otsikoiden edessä olevista +/- -painikkeista 

saat laajennettua tai kutistettua kyseisen osion.
– Sivun alareunan ”Näytä kaikki” -linkistä saat 

kaikki osiot laajennettua yhdellä kerralla.
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Näin muutat ilmoitus- ja viestiasetuksiasi

Ilmoitusasetuksissa määrittelet mitä Wilman 
ilmoituksia haluat vastaanottaa ja milloin haluat 
niiden saapuvan opiskelijasähköpostiisi.

– Valitse Wilman ylävalikosta henkilökuvake ja 
siitä aukeavasta valikosta Ilmoitusasetukset.

– Valitse ”Välittömät ilmoitukset” jos haluat saada 
ilmoitukset henkilökohtaiseen sähköpostiisi heti, 
kun Wilmassa on tehty uusi tuntimerkintä tai 
olet saanut Wilmassa viestin. 

– Valitse ”Kootut ilmoitukset” jos haluat 
määritetyn ajan välein koosteen saamistasi 
ilmoituksista. 



luovi.fi
Palaa aloitus-
näkymään

Miten teen hakemuksen Wilmassa?

1. Hakemuksia pääset täyttämään painamalla 
yläpalkista kolmea pistettä ja siitä avautuvasta 
valikosta ”Hakemukset ja päätökset”.

2. Valitse näkymän oikeasta yläreunasta ”Tee uusi 
hakemus”.

3. Valitse sitten hakemus minkä haluat täyttää.

Voit täyttää Wilmassa seuraavia hakemuksia:

Asuntolapaikkahakemus opintojen aikana. Hakemuksen täyttöohje.

Poissaolohakemus. Hakemuksen täyttöohje.

Opintojen väliaikainen keskeyttäminen. Hakemuksen täyttöohje.

Hakemus sisäiseen koulutuskokeiluun. Hakemuksen täyttöohje.

Valmentavan koulutuksen suoritusajan jatkaminen. Hakemuksen 
täyttöohje.

Hakemus kansainväliseen vaihtoon

Hakemus oppivelvollisuuden keskeyttämiseksi määräajaksi

Oppivelvollisen majoituskorvaushakemus

Oppivelvollisten matkakorvaushakemus viikonloppujen ja lomien 
yhteydessä

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen toistaiseksi (pysyvästi)

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-opintojen-valiaikainen-keskeyttaminen.pdf
https://luovi.fi/wp-content/uploads/2020/11/opiskelijan-ohje-asuntolapaikkahakemus-opintojen-aikana-1.pdf
https://luovi.fi/wp-content/uploads/2021/09/opiskelijan-ohje-valmentavan-koulutuksen-suoritusajan-jatkaminen.pdf
https://luovi.fi/wp-content/uploads/2021/09/opiskelijan-ohje-valmentavan-koulutuksen-suoritusajan-jatkaminen.pdf
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Tulosteet, 
Opiskelijan työelämässä oppiminen (paikka, aika, tehtävä)

Tästä tulosteesta näet työpaikat, joissa olet ollut 
työelämässä oppimassa. 

– Valitse Wilman ylävalikosta kolme pistettä ja 
aukeavasta valikosta ”Tulosteet”. 

– Valitse sitten tuloste ”Opiskelijan työelämässä 
oppiminen (paikka, aika, tehtävä)”. Tuloste 
aukeaa erilliseen ikkunaan pdf-muodossa. Voit 
halutessasi myös tulostaa sen paperille tai 
tallentaa tiedostona itsellesi. 
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Tulosteet
Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) -
opiskelijan tulosteversio

– Valitse Wilman ylävalikosta kolme pistettä ja 
aukeavasta valikosta ”Tulosteet”. 

– Valitse sitten tuloste ”Henkilökohtainen 
osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) -
opiskelijan tulosteversio”. Tuloste aukeaa 
erilliseen ikkunaan pdf-muodossa. Voit 
halutessasi myös tulostaa sen paperille tai 
tallentaa tiedostona itsellesi. 
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Tulosteet
Opintokortti, opiskelijan versio, kaikki suoritetut opinnot

Opintokortista näet suoritetut tutkinnon osat ja osa-
alueet. Mikäli tarvitset virallisen version 
opintokortistasi, saat sen opintotoimistosta. 

– Valitse Wilman ylävalikosta kolme pistettä ja 
aukeavasta valikosta ”Tulosteet”. 

– Valitse sitten tuloste ”Opintokortti, opiskelijan 
versio, kaikki suoritetut opinnot (WILMA)”. 
Tuloste aukeaa erilliseen ikkunaan pdf-
muodossa. Voit halutessasi myös tulostaa sen 
paperille tai tallentaa tiedostona itsellesi. 
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Tulosteet
Opintokortti, opiskelijan versio, kaikki opinnot, joissa jokin merkintä

Tähän opintokorttiin tulostuvat sekä arvioidut 
opinnot, että keskeneräiset opinnot, joihin on 
annettu palaute osaamisen hankkimisesta. Mikäli 
tarvitset virallisen version opintokortistasi, saat sen 
opintotoimistosta. 

– Valitse Wilman ylävalikosta kolme pistettä ja 
aukeavasta valikosta ”Tulosteet”. 

– Valitse sitten tuloste ”Opintokortti, opiskelijan 
versio, kaikki opinnot, joissa jokin merkintä 
(WILMA)”. Tuloste aukeaa erilliseen ikkunaan 
pdf-muodossa. Voit halutessasi myös tulostaa 
sen paperille tai tallentaa tiedostona itsellesi. 
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Wilmasta löytyvät lomakkeet 

Lomakkeista voit:  
• lisätä tai muokata tilinumeroasi 

opiskelijatietojärjestelmään  
• tarkastella oppilaitoksen kirjaamia 

opiskelua koskevia päätöksiä 
• tarkastella perustietojasi  
• tarkastella lupatietojasi
• tarkastella opiskelijan lääkehoito-

ohjeita
• vahvistaa sisäisen haun 

opiskelupaikan ja asuntopaikan 
vastaanoton 

Löydät lomakkeet valitsemalla Wilman 
yläpalkista kolme pistettä ja siitä aukeavasta 
valikosta ”Lomakkeet”. 
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Jatko-opintovaihtoehdot

Jatko-opintovaihtoehdot ovat näkyvillä vain TUVA-
ja TELMA-opiskelijoille jatko-opintojen suunnittelua 
varten. 

– Valitse Wilman ylävalikosta kolme pistettä ja 
siitä aukeavasta valikosta ”Lomakkeet”. 

– Valitse avautumasta näkymästä ”Jatko-
opintovaihtoehdot”.
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Lisää tai muokkaa oma tilinumerosi 
opiskelijatietojärjestelmään 
Tilinumeroasi tarvitaan lounasrahan maksamista 
varten, mikäli työelämässä oppimisen aikana et ole 
pystynyt ruokailemaan oppilaitoksessa tai 
sopimusravintolassa. 

– Valitse Wilman ylävalikostakolme pistettä ja 
siitä aukeavasta valikosta ”Lomakkeet”. 

– Valitse ”Lisää / muokkaa oma tilinumerosi 
opiskelijatietojärjestelmään”.
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Lupa- ja suostumustiedot

Lupatiedoista pääset muokkaamaan nimen ja kuvan 
julkaisulupia, sekä lupaa päätösasiakirjojen 
sähköiseen tiedoksiantoon.

– Valitse Wilman ylävalikosta kolme pistettä ja siitä 
aukeavasta valikosta ”Lomakkeet”. 

– Klikkaa tekstiä Lupa- ja suostumustiedot.
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Opintoja koskevat päätökset 

Opintoja koskevista päätöksistä näet oppilaitoksen 
kirjaamat opiskeluasi koskevat päätökset. 

– Valitse Wilman yläpalkista kolme pistettä ja siitä 
aukeavasta valikosta ”Lomakkeet”. 

– Valitse ”Opintoja koskevat päätökset”.
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Opiskelijan lääkehoito-ohje

Lääkehoito-ohjelomake täytetään jos opiskelijan 
lääkehoidon ohjaukseen tai käytännön 
toteutukseen osallistuu Ammattiopisto Luovin 
henkilöstö. Opiskelija tai hänen huoltaja esitäyttää
lomakkeen. 

– Valitse Wilman ylävalikosta kolme pistettä ja 
siitä aukeavasta valikosta ”Lomakkeet”. 

– Valitse ”Opiskelijan lääkehoito-ohje”. 
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Opiskelijan perustiedot

Perustiedoistasi voit tarkistaa, että omat 
perustietosi kuten puhelinnumerosi ja osoitteesi 
ovat ajan tasalla. Opiskelijan perustietojen 
muokkaaminen onnistuu vastuuopettajan ja 
opintotoimiston kautta.

– Valitse Wilman ylävalikosta kolme pistettä ja 
siitä aukeavasta valikosta ”Lomakkeet”. 

– Valitse sitten ”Opiskelijan perustiedot”.
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Työelämässä oppimisen lounasrahan hakeminen

Ohje työelämässä oppimisen lounasrahan hakemiseen (pdf).

Löydät ohjeen myös Wilman linkit-osiosta.

https://luovi.fi/wp-content/uploads/2022/02/ammattiopisto-luovi-tyoelamassa-oppimisen-lounasrahan-hakemisen-ohje.pdf
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Tuntimerkinnät

Sivun ensimmäisellä välilehdellä näet selvitystä vaativat poissaolot mikäli niitä on. 
Kaikki merkinnät –välilehdeltä näet kaikki poissaolomerkintäsi.

Pääset tuntimerkintöihin valitsemalla Wilman 
ylävalikosta kolme pistettä ja siitä aukeavasta 
valikosta ”Tuntimerkinnät”.
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