
Olet saanut valintakirjeen yhteydessä Wilma-tunnukset, kirjaudu niillä Luksian Wilmaan osoitteessa 

https://luksia.inschool.fi/  

Kun kirjaudut Wilmaan ensimmäistä kertaa, tee se tietokoneella. Jos tietokoneelle ei ole pääsyä, käytä 

mobiililaitteesi www-selainta. Wilman lomakkeet eivät toimi Wilma -mobiilisovelluksella. 

 

 

 

 

Ensimmäisen kirjautumiskerran yhteydessä on vaihdettava salasana. Ota salasanasi talteen, sillä samat tunnukset 

toimivat myös opintojesi alettua! 

 

  

https://luksia.inschool.fi/


Kun olet päässyt Wilman etusivulle, seuraa sivun oikealta Tiedotteet -osion polkua. 

Tiedotteen avaamalla löydän ohjeet jokaiselle eri vaiheelle.  

 

 

 

Tiedotteesta löydät linkit suoraan lomakkeille, jotka sinun on täytettävä. Linkit avautuvat automaattisesti samaan 

selainikkunaan, joten suosittelemme avaamaan kaikki linkit uuteen välilehteen ja pitämään tiedotteen auki toisessa. 

Mikäli avaat linkit samaan selainikkunaan, pääset takaisin tiedotteisiin ylävalikon kautta. 

 

 

 

 

 

  



Ensimmäisenä on kuitattava opiskelupaikka vastaanotetuksi. Tästä näet tutkinnon, johon sinut on valittu, 

koulutuksenarvioitu kesto sekä paikan vahvistusvalinta.  

Huomioithan sen, että muut lomakkeet aukeavat sinulle vasta kun olet kuitannut opiskelupaikkasi vastaanotetuksi! 

 

 

 

 

Tämän jälkeen siirry opiskelijatietolomakkeelle, joka löytyy ylhäältä kohdasta tiedotteet (kohta 2. Täytä 

opiskelijatietolomake). 

 

 

Täytä opiskelijatietolomake. Tässä pääset täydentämään ja tarvittaessa korjaamaan omat henkilötietosi. Mikäli olet 

hakeutunut tutkintoon, jossa osaamisalavalinta kysytään jo opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä, näkyy sinulle 

myös kenttä osaamisalatoive. 

Suoritettava laajuus -kenttään valitaan suoritettavan tutkinnon laajuus. Mikäli olet hakeutunut suorittamaan koko 

tutkintoa, valitse listalta perustutkinnon-, ammattitutkinnon-, tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen (eli koko 

tutkinnon suorittaminen) 



 

 

 

Kun olet saanut opiskelijatietolomakkeen täytettyä, voit jatkaa liitteiden lisäykseen. Eli siirry välilehdelle tiedotteet ja 

kohtaan 3.  Liitä opiskelu- ja työtodistukset. 

 

Liitä todistukset mielellään pdf-muodossa. Liitä todistukset erikseen ja nimeä ne alla olevan käytännön mukaan:  

Nimeä liitteet: 

Opiskelutodistukset 

Työtodistukset 

Kielikokeiden todistukset 



 

 

 

Kun avaat valikosta liitteet -> lisää uusi avautuu sinulle tämän ikkuna.  

Mikäli huomaat lisänneesi väärän liitteen, voit poistaa sen täältä. 

 

  



Tämän jälkeen palaa takaisin tiedotteisiin ja siirry tiedotteeseen 2. Täytä kyselyt ennen opintojen alkua. 

 

Täältä löydän OmaHOKS sekä Alkukysely -lomakkeet, jotka täytetään ennen opintojen aloitusta. OmaHOKS on 

pohjana opintojesi alussa tehtävälle HOKS:illa ja alkukyselyllä kartoitetaan nykytilannettasi sekä pääset täältä 

myöskin ilmoittamaan, mikäli olet kiinnostunut esimerkiksi tapaamaan opinto-ohjaajaa tai kuraattoria opintojesi 

alkaessa.  

 

 

Kun olet täyttänyt nämä lomakkeet, olet valmis. Tiedotteista löytyy lisäksi myös Opiskelija- ja tukipalveluiden infot 

sekä pikaopas uudelle opiskelijalle.  

Kun olet täyttänyt kaikki lomakkeet ja lisännyt liitteesi, voidaan oppilaitoksessa lähteä käsittelemään opintojesi 

alkuun liittyviä toimenpiteitä ja esimerkiksi opinto-ohjaaja pääsee tekemään tarvittavat opintojen tunnustamiset- 

sekä tunnistamiset jo opintoihisi.  


