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Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö 
Opintojaksojen laajuus ilmoitetaan opintopisteinä (op). Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin työmäärää, 

joten esimerkiksi 5 op opintojakso, joka suoritetaan 8 viikon aikana vaatii viikoittaista työskentelyä noin 

15 tuntia. Oppiminen perustuu osaamisiin, jolloin opiskeluun käytettävä aika riippuu opiskelijan 

lähtötasosta ja oppimisen taidoista. 

AMKoodari-opintojaksot toteutetaan pääsääntöisesti aikataulutettuina verkko-opintoina 8 viikon 

jaksoissa.  Palautettavia tehtäviä on jokaisella opiskeluviikolla. Opintojaksojen alkamisajat ja kestot 

löydät Haaga-Helian AMKoodari-sivulta. Kuvassa 2 on esimerkki opintojakson Orientaatio digitaalisiin 

palveluihin (5op) sisällön ja tehtävien ajoituksesta 8 viikon ajalle.  

 

Kuva 2. Esimerkki opintojakson ajoituksesta 8 viikon ajalle.  

AMKoodari-opintojen suorittaminen on mahdollista oman työn ohessa. Tämä vaatii kuitenkin oma-

aloitteisuutta ja ajanhallinnan taitoja. On tärkeää valita opintojaksot, mitä haluaa suorittaa oman 

aikataulun puitteissa.  

Aikuiskoulutustuesta löydät lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta. Jos olet työttömänä, selvitä etukäteen 
omasta TE-keskuksesta opintojen vaikutus työttömyyskorvaukseen. 

  

https://www.tyollisyysrahasto.fi/
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Opintojaksoluettelo, linkit opinto-oppaaseen  
 

Alla olevasta opintojaksoluettelosta löydät linkit opintojaksokuvauksiin. Opintojaksokuvaukset ovat 

Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun opinto-oppaassa. Opintojaksokuvaus sisältää seuraavat tiedot: 

opintojakson tavoitteet, sisällön ja osaamiskriteerit. Opintojakson tarkempi toteutusaikataulu selviää 

opintojakson alussa. 

1. Toimi tehokkaasti verkossa  

2. Minustako koodari?  

3. Moderni web- ja mobiilikehitys  

4. Menestyvä liiketoiminta tukeutuu tiedon analysointiin ja tekoälyyn  

 

Opintojaksoluettelo ja suositeltu järjestys poluittain 1 2 3 4 

• Digistartti, 2 op  •     

• Orientaatio digitaalisiin palveluihin, 5 op     

• Orientaatio ohjelmistotuotantoon, 5 op     

• Orientaatio ICT ja liiketoiminta, 5 op     

• Orientaatio ICT-infrastruktuuriin, 5 op     

• ICT-valmiudet, 5 op     

• Business ICT skills, 5 op     

• Digitekniikat, 5 op     

• Käyttäjäkokemus, 5 op     

• Verkkosivujen suunnittelu ja brändäys, 2 op     

• Verkkosivujen luominen yritykselle, 3 op     

• Verkkokaupan tekninen toteutus, 2 op     

• Verkkokaupan asiakaslähtöinen suunnittelu, 3 op     

• Ohjelmointi 1, 5 op     

• Ohjelmointi 2, 5 op     

• Tietokannat ja tiedonhallinta, 5 op     

• ICT arkkitehtuurit, 5 op     

• Basic 3D Design with Blender, 3 op     

• Front-end ohjelmointi, 5 op     

• Mobiiliohjelmointi, 5 op     

• Excel-ohjelmointi VBA:lla, 5 op     

• Analysointia Excelillä, 3 op     

• Data-analytiikka Pythonilla, 5 op     

• Basics of AI, 5 op     

• AI Advanced, 5 op     

• Business Intelligence, 5 op     

 

 

https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/DIG8TA001
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/DIG1TN001
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/SWD1TN001
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/BIG1TA001
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ICT1TA010
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/YHT1PI003
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ICT1LF101
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/DIG4TN021
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/DIG1TN002
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/COM8LH106A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/COM8LH106B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/Cus8lh102A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/Cus8lh102B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/SWD4TN032
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/SWD4TN033
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/SWD1TN003
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/BIG4TA023
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/MUM8TA001
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/SWD4TN026
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/SWD4TN021
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/FIE4LK102A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/TOO8LH106
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/TOO8LH105
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/BIG8TN001
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/BIG8TN002
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/BIG4TA022

