Opintososiaalisten etuuksien hakeminen Wilmassa
Voit hakea opintososiaalisia etuuksia Wilmassa, mikäli olet oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin.
Huomioi, että opintososiaalisia etuuksia voi hakea vasta toteutuneiden lähipäivien jälkeen.
Näin haet etuuksia:
1. Kirjaudu Wilmaan https://wilma.omnia.fi/ (www.omnia.fi > Opiskelijalle > Wilma)
tunnuksellasi.
Jos et vielä ole aktivoinut tunnustasi, tulee sinun ensin aktivoida se. Saat tunnuksen
aktivointikirjeen opintojen alkaessa. Jos tarvitset apua aktivoinnissa, ole yhteydessä
wilmahelp@omnia.fi.
Kun teet hakemusta ensimmäistä kertaa tai jos tilinumerosi on muuttunut:
Mene kohtaan ”Lomakkeet” > ”Yhteystietojen päivitys” (Wilman sininen yläpalkki tai sen
oikean reunan kolmen pisteen takaa avautuva valikko). Tarkista/muokkaa yhteystietojasi ja
lisää/muokkaa IBAN-tilinumerosi. Muista painaa ”Tallenna tiedot”.
2. Mene kohtaan ”Hakemukset ja päätökset” (Wilman sininen yläpalkki tai sen oikean reunan
kolmen pisteen takaa avautuva valikko).
3. Paina ”Tee uusi hakemus”.
4. Täytä hakemus. Täyttämisohjeita löytyy kenttien sinisten infopalleroiden alta. Kun
hakemus on täytetty, paina ”Tallenna tiedot”.
Lomakkeen tallentaminen lähettää tiedot Omnian maksujen käsittelijälle. Hakemuksen
tietoja on mahdollista muokata tallentamisen jälkeen. Muutosten teko ei kuitenkaan ole
mahdollista enää sen jälkeen, kun maksujen käsittelijä on tehnyt etuuksien
maksamispäätöksen.
Tiistaihin klo 12 mennessä tehtyihin hakemuksiin pyritään tekemään päätökset niin, että
maksut saapuvat tilille seuraavalla viikolla. Huomioi kuitenkin, että joitakin poikkeuksia voi
olla (esim. loma-aikaan).

OPINTOSOSIAALISET EDUT
Opiskelijan toimeentulo turvataan tietopuolisen opetuksen aikana. Opintososiaaliset edut
maksetaan myös tutkintotilaisuuksien ajalta.
Opintososiaalisia etuja suositellaan haettavaksi kuluvan kalenterivuoden aikana.

Päiväraha
Maksetaan, jos työnantaja ei maksa tietopuolisen opetuksen ajalta palkkaa. Päiväraha on 15
€/opetuspäivä.
Jos tietopuoliseen opetukseen osallistuminen ei aiheuta palkanmenetyksiä (esim. opetuspäivä on
lauantai tai ilta-aikaan), päivärahaa ei makseta.

Perheavustus
Maksetaan, jos työnantaja ei maksa tietopuolisen opetuksen ajalta palkkaa ja opiskelijalla on alle
18-vuotiaita huollettavia lapsia. Perheavustus on 17 €/opetuspäivä.

Matkakorvaus ja majoituskorvaus
Matkakorvaus maksetaan koti- tai työpaikkakunnalta opetuspaikkakunnalle, jos yhdensuuntainen
matka on yli 10 km. Matkat korvataan edullisimman kulkuneuvon mukaan (0,20 €/km),
käytämme matkakorvausten tarkistamiseen Fonectan reittihakua.
Matkat korvataan yksi edestakainen matka opetusjaksoa kohden (esim. yksi viikko). Jos opetus
tapahtuu peräkkäisinä päivinä, maksetaan yhden meno-paluukorvauksen lisäksi
majoituskorvausta 8 €/opetuspäivä. Majoituskorvausta ei makseta, kun koti ja oppilaitos ovat
pääkaupunkiseudulla (Espoo, Kauniainen, Helsinki, Vantaa). Pääkaupunkiseudulla matkat
korvataan jokaiselta päivältä edullisimman kulkuneuvon mukaan (0,20 €/km).

Opiskelijan tietopuolisen opetuksen aikana saamat edut ovat verottomia.
Oppikirjat ja ruokailut opiskelija kustantaa itse.

