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HH Tietojenkäsittelyn koulutus

Päivä 

Monimuoto

Englanninkielinen
Business Information Technology 

Aloituspakkoja per vuosi 
(kevät + syksy)

Tutkinnon laajuus, tavoiteaika valmistumiseen: 3,5 vuotta
(Opinto-oikeus 4,5 v)

120 + 120

100 + 100

50 + 50

Yht. 540

Suuntautumiset:



Uramahdollisuuksia (muutamia esimerkkejä) 

Ohjelmistokehitys
- Programming
- Web and mobile development
- Back-end, Front-end, Full-stack
- HTML/CSS/Java/Frameworks/SQL/Databases/

Javascript/APIs/CMS

ICT-Infra ja pilvipalvelut
- Data networks
- Infrastructure management, Servers and resources
- Cloud technologies
- AWS, Azure, Linux, IoT, Cybersecurity

Järjestelmien hallinta ja IT-tuki
- Customer service
- Troubleshooting, problem-solving
- Microsoft platforms
- Operating systems, Administrations of servers and end-user 

devices
- Windows Server, Linux, Cybersecurity

ICT ja liiketoiminta
- Business processes
- Corporate information systems
- Business Intelligence
- Data analytics and reporting tools
- SAP, ERP, CRM, DB, SQL, AI in business

Digitaalisten palvelujen kehittäminen
- Service design (digital)
- User Experience and UI design
- Customer centered
- Content creation
- Prototyping
- Technology as enablers of new services
- HTML/CSS/Javascript

Digitaalinen liiketoiminta
- Digital business models
- Creation of digital content
- Communication
- Social media, Web analytics, SEO
- Service design
- Technology as enablers of new services
- Sales and consulting

+++ ---
More technical Less technicalTeknistä osaamista

Oppimispolkuja

Digitaalisen palvelun kehittäjä

Palvelumuotoilija

UX/UI suunnittelijaFront end kehittäjä

Järjestelmäasiantuntija Tietoturvaasiantuntija

Pilvipalveluasiantuntija

Full stack kehittäjä
Back end kehittäjä

Tietokantaasiantuntija

ICT Ratkaisukonsultti

Data-analytiikka kehittäjä

Tietohallinnon asiantuntija



Haaga-Heliasta valmistuvien työllistyminen, 1.v Lähde: Opetushallinto, tilastopalvelut (Vipunen)

Päivä Monimuoto

Kansainväliset opiskelijat. Äidinkili muu kuin 
Suomi tai ruotsi



Miten pyritään vastaamaan IT-alan osaajien tarpeista…
• Joustava ja dynaaminen opetussuunnitelma

• Jatkuva oppiminen tarjonta (avoin-amk)

• Yhteistyö yrityksien kanssa
• Partneriyhteistyö (palvelu)

• TKI hankkeita suomessa ja kansainvällisesti

• Uraohjauksen palvelut ja alumnitoiminta
• JobTeaser alusta, rekry-tilaisuuksia

• Yrittäjyysopinnot ja StartUp School

• Opinto-ohjausta ja hyvinvointi-palveluita

• Opettajien osaamisen kehittäminen
• TKI hankkeissa, KV-vaihto ja -yhteistyö

• Työelämäjaksoja

• Työaikaa osaamiseen kehittämiseen ja toiminnan 
kehittämiseen

• Hakijoiden karsinta valintaprosessissa
• Haaga-Helian hyvä brändi ja maine varmistavat hyvää 

vetovoimaa, myös kansainvälisten hakijoiden suhteen

• Huolellisesti suunnittelut ja kohdennetut valintatavat

HUOM: keltaisella, tutkintojohtajan (Antonius Camaran) arviot, missä Haaga-Helia erottuu muista AMKeista, eli Haaga-Helia vahvuudet



Joustava ja dynaaminen opetussuunnitelma
• Opiskelijalähtöinen: 

• Vähemmän pakollisia opintojaksoja

• Muualla hankittua osaamista osana tutkintoa (muilta korkeakouluilta, kv-

vaihdosta, osaamisen näyttöjä)
• Hyödynnetään korkeakoulujen profiloinnista. Kakki korkeakoulut eivät tarvitse opettaa kaikkia 

aiheita. Jokaisessa korkeakoulussa omia vahvuusalueita.

• Runsaasti yritysprojekteja opintojaksoissa

• Opinnollistamisen mahdollisuuksia (ns. Work&Study)

• Kv-vaihto mahdollisuuksia

• Nopeita kehittämissyklejä uusille opintojaksoille. Noin puolessa vuodessa 

pystymme julkaistaman uusi opintojakso
• Työelämän tarpeita tunnistetaan yritysyhteistyön ja TKI-hankkeiden kautta

• Opiskelijoiden ja alumnien palautteet

• Monipuolisia opiskelumuotoja
• CONTACT, ONLINE, VIRTUAL, BLENDED

• NONSTOP, EVENING, INTENSIVE

*

*

* Pakollisia opintojaksoja (osaamisia): 75/210 op, 36%



Mitä voimme tehdä paremmin tai mitä muuta voimme tehdä?
• Opintojaksoissa

• Lisäpanostus oppimisprosessin ohjaukseen ja palautteen anto opiskelijoille koko opintojakson aikana (ns. Formatiivinen arviointi)
• Riman nostaminen arvioinnissa (?)

• Yritysyhteistyössä
• Yhteisopettajuuden yhteistyömallin kehittäminen, jossa yrityksen edustaja osallistuu opintojakson toteuttamisessa ja opetuksessa
• Lisää pitkäjänteisiä yhteistyökuvioita 

• Uraohjauksen palvelut ja alumnitoiminta
• Uraohjauksesta -> Työharjoittelu-, opinnäytetyö- ja työnvälitykseen (?) (Erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden suhteessa)

• Toimenpiteitä, jotka edistävät DEI (Diversity, Equity, Inclusion) käytäntöjä koulutuksessa
• Erityisesti: Naiset IT-alalla

• Kattavammat ja vaikuttavammat kotoutumis- ja integrointipalvelut kansainvälisille opiskelijoille

• Tehokkaampaa yhteistyötä kaikkien AMKien kesken. Orgaanisesti koordinoitua osaamisen tarjonta kansallisella tasolla. AMKien tarjonnat 

täydentäviä keskenään, ”Suomi-AMK” ajatus.  



Pohdintoja ja keskustelua…
• IT-alan osaajapulaa

• Osaamisvajeita koulutukissa yhteisesti katsottuna kansallisella tasolla?
• Valmistuneiden osaamistasoa (liian matalaa) vrt. työnantajien odotuksia (liian korkea)?
• Työmarkkinan rooli valmistuneiden osaamisen kehittämisen työuran alkuvaiheissa?
• Valmistuneiden määrä ei riittää täyttämään avoimia paikkoja?
• Suomalainen työmarkkina tai lainsäädäntöä ei kykene hyödyntämään kansainvälisiä osaajia (suomessa valmistuneita tai ulkomailla jo 

työssä olevia kansainvälisiä osaajia)

• Muita pohdittavia kysymyksiä ?



Kiitos!
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