
Highway 2 Code

Yritykset tarvitsevat ICT-osaajia

HALUATKO WEB-KEHITTÄJÄKSI?

Oulun ammattikorkeakoulu tarjoaa ohjelmistokehityksen koulutuksen, jossa opit suunnittelemaan ja 
toteuttamaan eri päätelaitteille mukautuvien selainsovellusten ulkoasuja ja toimintoja. Opinnot keskit-
tyvät selainsovellusten käyttöliittymäohjelmointiin, jota kutsutaan front-end-ohjelmoinniksi.  Highway 
2 Code -koulutus on korkeakoulutasoinen, ilmainen ja kestää 6 kk.

Mitä
Front-end-ohjelmoinnin ja projektitoimin-
nan perusteet, 10 op
Opintojaksolla perehdytään front-end-teknii-
koiden perusteisiin. Näihin kuuluvat html-, css- ja 
JavaScript-opinnot. Projektitoiminnan perusteissa 
opiskellaan ketteriä menetelmiä sekä projektihal-
linnan työkaluja.

Edistynyt front-end-ohjelmointi, 10 op 
Opintojakso koostuu front-end-kehyksien (esi- 
merkiksi Bootstrap, Foundation) ja JavaScript-kir-
jastojen (esimerkiksi jQuery, Ajax, React) hyö-
dyntämisestä verkkopalveluiden kehittämisessä. 
Opintojaksoon sisältyvät myös tietokantojen 
perusteet ja niiden hyödyntäminen verkkopalvelui-
den kehittämisessä.  

Verkkopalveluiden suunnittelu ja toteutus, 10 op 
Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan verk-
kopalveluita julkaisu- ja verkkokauppajärjestel-
mien avulla.  Palvelumuotoilua opiskellaan palvelun 
sunnittelussa asiakaskokemuksen ymmärtämiseksi. 
Lisäksi perehdytään digitaalisen materiaalin käyt-
töoikeuksiin ja lisensseihin sekä GDPR-asetukseen. 

Kenelle
Hakijalta edellytetään ohjelmoinnin perusraken-
teiden hallintaa sekä halukkuutta ja innokkuutta 
kehittää omaa web-ohjelmoinnin osaamista. 

 
Miksi
Koulutuksen jälkeen henkilö on valmis ohjelmisto-
alan töihin. Yritykset saavat tarvitsemiaan ohjelmis-
to-osaajia.

Aikataulu
Koulutus alkaa syyskuussa 2019 ja kesto on koko-
naisuudessa 6 kk. 

Koulutuksen toteutus
Oppimateriaali on pääosin englanninkielistä. 
Opiskelijalla tulee olla oma kannettava tietokone.
Opetus toteutetaan pääosin lähiopetuksena, mutta 
luentotilanteet nauhoitetaan itsenäistä opiskelua 
varten. Opintoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä 
sekä tiimityöskentelyä.

Haku ja lisätietoja
Haku koulutukseen tapahtuu netin osoitteessa: 
https://h2c.fi  Jos haluat lisätietoja koulutuksesta, 
niin ota yhteyttä. 
 
Projektipäällikkö Liisa Auer  
Puh. 040 141 5338
Sähköposti: liisa.auer@oamk.fi  

H2C-koulutusta ovat toteuttamassa paikkakunnit-
tain seuraavat ammattikorkeakoulut: Oulu, Vaasa, 
Kokkola, Turku, Jyväskylä ja Kajaani.

Hankkeen hallinnointi: Projektipäällikkö Jari Isohanni, 040 669 0690, jari.isohanni@centria.fi
Centria-ammattikorkeakoulu, Talonpojankatu 2, 67100 KOKKOLA,

Highway 2 Code

https://h2c.fi/
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Front-end-ohjelmoinnin ja projektitoiminnan perusteet, 10 op

Opiskelija osaa selainpohjaisen sovelluksen front-end-kehityksessä tarvittavien ohjelmointikielien ja projekti-
toiminnan perusteet. 

Opiskelija osaa toteuttaa web-sivun rakenteen ja sisällön sekä muotoilla sivun ulkoasun käyttäen html- ja 
css-kieliä. Opiskelija ymmärtää nykyaikaisen ohjelmoinnin peruskäsitteet ja ohjausrakenteet sekä osaa to-
teuttaa selainpohjaiselle ohjelmalle käyttöliittymän. Hän osaa toteuttaa pienimuotoisia selainpohjaisia ohjel-
mia JavaScript-kielellä. 

Opiskelija tietää ketterien menetelmien perusteet ja käytön projektitoiminnassa. Hän osaa käyttää projekti-
hallinnan työkaluja. 

Edistynyt front-end-ohjelmointi, 10 op

Opiskelija perehtyy erilaisiin verkkopalveluiden toteutuksessa käytettäviin front-end-kirjastoihin ja -sovel-
luskehyksiin. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa responsiivisen verkkopalvelun käyttäen esimerkiksi 
Bootstrap-, Foundation- tai muuta vastaavaa sovelluskehystä. Opiskelija osaa hyödyntää JavaScript-kirjastoja 
ja -tekniikoita, esimerkiksi jQuery, Ajax ja React, verkkopalveluiden kehittämisessä. 

Opiskelija perehtyy myös relaatiotietokantoihin ja niiden hyödyntämiseen verkkopalveluissa. Opiskelija osaa 
selittää tietokannan ja erilaisten tietovarantojen merkityksen osana verkkopalvelua. Opiskelija osaa nimetä ja 
selittää relaatiotietokantojen peruskäsitteet sekä osaa tulkita tietomallia. Opiskelija osaa ylläpitää tietokan-
nan rakennetta ja tietosisältöä ja tehdä tietokantaan tiedonhakuja.

Osallistuvalla opiskelijalla tulee olla suoritettuna Front-end-ohjelmoinnin ja projektitoiminnan perusteet 
-opinnot tai muutoin hallita vastaavat tiedot ja taidot.

Verkkopalveluiden suunnittelu ja toteutus, 10 op

Opiskelija osaa hyödyntää sisällönhallintajärjestelmiä kuten julkaisujärjestelmiä ja verkkokauppa-alustoja 
verkkopalvelun toteuttamisessa. Opiskelija perehtyy erilaisiin ja eri käyttötarkoituksiin suunnattujen sisällön-
hallintajärjestelmien käyttöön. Opiskelija osaa muokata sisällönhallintajärjestelmällä toteutetun verkkopalve-
lun ulkoasua ja toiminnallisuutta.

Opiskelija osaa käyttää palvelumuotoilua verkkopalvelun palvelukokemuksen suunnittelussa sekä asia-
kaskokemuksen ymmärtämiseksi. 

Opiskelija tietää, mitä kolmannen osapuolen digitaalista materiaalia verkkopalvelussa voi käyttää ja miten 
digitaalisen materiaalin lisenssejä käytetään. Opiskelija tietää GDPR-asetuksen vaikutukset verkkopalveluille.
Osallistuvalla opiskelijalla tulee olla suoritettuna Front-end-ohjelmoinnin ja projektitoiminnan perusteet 
-opinnot tai muutoin hallita vastaavat tiedot ja taidot.

Työssäoppiminen (6 viikkoa), 10 op

Alustava aikataulu
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