
OHJE: Opintososiaalisten etuuksien hakeminen Wilmassa 
 

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaan opiskelijalla on oikeus saada 

oppisopimuskoulutuksen lähipäivien osalta opintososiaalisina etuuksina matkakorvausta, 

majoituskorvausta, päivärahaa ja perheavustusta. Etuuksien saamiseen vaikuttavat mm. matkan 

pituus, opiskelupaikkakunnan sijainti, saako opiskelija palkkaa lähipäiviltä, onko opiskelijalla alle 

18-vuotiaita huollettavia.  

Opintososiaaliset etuudet haetaan takautuvasti Wilmassa. 

 

Kirjaudu Wilmaan omilla Luksian opiskelijatunnuksillasi 

(etunimi.sukunimi.vuosinumero@edu.luksia.fi) osoitteessa https://wilma.luksia.fi 

Wilmassa klikkaa rekisteriä ”Menu” (…) ja valitse valikosta ”Hakemukset ja päätökset” 

 

 

 

Näet näkymässä mahdolliset aiemmin tehdyt ja vielä käsittelyssä olevat hakemuksesi. Klikkaa 

oikeasta yläkulmasta linkkiä ”Tee uusi hakemus” ja valitse ”Opintososiaalisten etuuksien 

hakemus”. 

 

  

 

 

 

mailto:etunimi.sukunimi.vuosinumero@edu.luksia.fi
https://wilma.luksia.fi/


Jos haet etuuksia ensimmäistä kertaa, sinun tulee ensin tallentaa tilinumerosi ohjeiden mukaan. 

Klikkaa näytössä olevaa linkkiä ja tallenna sen tilin tilinumero, jolle haluat etuudet maksettavaksi. 

 

 

Kun olet tallentanut tilinumerosi, avaa hakemuksen tekeminen uudelleen edellä olevan ohjeen 

mukaisesti. Nyt aukeaa itse hakemus. 

Täytä päivämääräväli (”Alkamispvm”, ”Päättymispvm”) sen mukaan, mille aikavälille sijoittuvat ne 

lähipäivät, joilta olet korvauksia hakemassa. 

Täytä rivit niiden etuuksien kohdalta, joita olet hakemassa. Hakiessasi päivärahaa tai 

perheavustusta, täytä ”Päivien lkm/Kilometrit” -sarakkeeseen lähipäivien lukumäärä. 

Majoituskorvausta hakiessasi laske mukaan vain ne päivät, jotka ovat olleet peräkkäisiä. 

Matkakorvausta hakiessasi laita sarakkeeseen matkan kokonaispituus (meno-paluu) kilometreinä. 

Lisäohjeita löydät klikkaamalla sinistä kysymysmerkkiä. 

 

Tarkemmat lähipäivien päivämäärät täytetään viimeiseen sarakkeeseen. Lisäohjeita löydät 

klikkaamalla sinistä kysymysmerkkiä. 

 

Hakiessasi matkakorvausta, muista täyttää alla olevaan kenttään selvitys ”mistä – mihin”. Tähän 

kenttään voit kirjoittaa myös hakemukseen liittyvää muuta lisätietoa.  

 

 



Hakemukselle täytyy valita käsittelijä, jotta sen tallennus ja lähettäminen onnistuu. Klikkaa 

”Käsittelijät”-kenttää ja valitse kuvan mukainen vaihtoehto: 

 

 

Tarvittaessa voit lisätä hakemukseesi sähköisen liitetiedoston hakemuksen oikeassa yläkulmassa 

olevan ”Liitteet”-linkin kautta. 

 

 

Kun olet tallentanut hakemuksesi, näytölle tulee kuvan mukainen tallennusilmoitus: 

 

 

Voit muokata hakemuksesi tietoja siihen asti, kun sitä ei ole vielä käsitelty. ”Hakemukset ja 

päätökset” -rekisterissä näet lähettämäsi hakemuksen/hakemukset. Klikkaa auki muokattava 

hakemuksesi ja tee siihen tarvittavat muutokset/korjaukset. 

Kun hakemuksesi on käsitelty, ”Päätös”-sarakkeeseen tulee näkyviin päätös, jota klikkaamalla 

pääset näkemään tarkemmat tiedot hakemuksesi käsittelystä. 

 

 

 


