OHJE OPISKELIJALLE: Opintososiaalisten etujen hakeminen Wilmassa https://hyria.inschool.fi
Kun opiskelijalle on tehty oppisopimus ja se on kaikkien osalta allekirjoitettu, opiskelija voi hakea
opintososiaalisia etuja omassa Wilmassa. Etuuksia haetaan opetuspäivän jälkeen – ei tulevaisuudessa
olevista päivistä.
1. Valitse Hakemukset ja päätökset  Tee uusi hakemus  Opintososiaalisten etuuksien hakemus

2. Jos et ole vielä kertaakaan hakenut etuuksia, Wilma pyytää täyttämään tilinumeron, johon tulevat etuudet
maksetaan. Klikkaa TÄLLÄ LOMAKKEELLA –linkkiä.

3. Päivitä oma tilinumerosi kenttään ja paina Tallenna tiedot –painiketta.

Jos tilinumerossa on virhe, saat tällaisen ilmoituksen. Korjaa tilinumero ja tallenna uudelleen.

4. Nyt voit tehdä uuden hakemuksen  Valitse Hakemukset ja päätökset  Tee uusi hakemus 
Opintososiaalisten etuuksien hakemus

Sivun yläosasta löydät omat tietosi.

Ohjeistusta hakemuksen täyttämiseen. Jos et tiedä mitkä etuudet sinulle kuuluvat, ota yhteys omaan
vastuuvalmentajaan tai oman alan opintosihteeriin.

5. Hakemuksen täyttäminen: Kirjoita riveille selkeästi, miltä lähiopetuspäiviltä haet etuuksia.
Lähiopetuspäivä tarkoittaa oppilaitoksessa suoritettua lähiopetusta tai Teamsin välitykselllä tapahtunutta
opetuspäivää – ei oppisopimuksen koko voimassaoloaikaa (alkaa – päättyy).
o Jos sinulla on yksittäinen lähiopetuspäivä, kirjoita sama päivä sekä taulukon vasempaan
että oikeaan sarakkeeseen (= 1 päivä esim. 1.9.2020 ja 1.9.2020)
o Jos samalla viikolla on kaksi eri päivää – ei peräkkäisiä päiviä (= 1.9.2020 ja 4.9.2020) –
tee molemmista päivistä oma rivi taulukkoon ensimmäisessä kohdassa kerrotulla
tavalla). + merkillä saa lisättyä rivejä taulukkoon.
o Jos sinulla on samalla viikolla useampi peräkkäinen päivä (= 1. – 3.9.2020), kirjoita
vasempaan sarakkeeseen 1.9.2020 ja oikeaan sarakkeeseen 3.9.2020. Viikonloppu
katkaisee aina opetusjakson eli et voi merkata yhdelle riville opetusta torstai-maanantai
välille vaan seuraavan viikon maanantai tulee merkata taas omalle rivilleen.

2 päivää peräkkäin samalla viikolla
1 yksittäinen päivä

Lisärivejä saa taulukon vasemmassa reunassa olevasta + merkistä.
Jos vahingossa merkkaat virheellisen rivin, sen voi poistaa rivin oikeassa reunassa olevasta - merkistä.

6. Kun olet täyttänyt riveille tarvittavat lähipäivät, täytä alaosan taulukkoon vielä päivien lukumäärä sekä
matkakorvauksen kohdalle se oppilaitoksen yksikkö osoitetietoineen, jossa lähiopetus on suoritettu.
o Päivien lukumäärä yhteensä = laske yhteen kaikki päivät, joilta haet etuutta
o Mahdolliset lisätiedot = tähän oppilaitoksen yksikkö, käyntiosoite ja paikkakunta. Jos olet
eri päivinä ollut eri yksiköissä, erottele kaikki päivät päivämäärän mukaan oikeaan
yksikköön. Näin varmistat, että sinulle mahdollisesti kuuluva matkakorvaus maksetaan
oikean yksikön mukaan.
7. Kun lomake on kaikilta osin täydennetty, Tallenna lomake.

Jos haet etuuksia tulevaisuudessa olevilta päiviltä, saat alla kuvatun ilmoituksen. Korjaa hakemus ja
tallenna uudelleen.

Palaa Wilman etusivulle.

Hakemuksen käsittelyn etenemistä voi seurata omassa Wilmassa.

Jos päätöspvm –kohdassa ei ole vielä päivämäärää, hakemustasi ei ole käsitelty.

Opintososiaalisia etuja maksetaan kerran viikossa tiistaisin.
Ohjevideon hakulomakkeen täyttämisestä löydät täältä:
https://www.hyria.fi/oppisopimus/opiskelu/lomakkeet_ja_materiaalia
HUOM! Mikäli ohjevideo on epätarkka, voit muuttaa kuvan tarkkuutta videokuvan oikeasta alalaidasta
valitsemalla pikselimääräksi 1080p.

