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Data-analytiikan koulutus 
Kouvola 
   

TERVETULOA OPISKELEMAAN DATA-ANALYTIIKKAA! 

Onnea opiskelupaikasta alalle, jonka merkitys on kovassa nosteessa! Kaakkois-Suomen 
Ammattikorkeakoulussa Kouvolan kampuksella on data-analytiikan koulutus ollut omana 
hakukohteenaan vuodesta 2018 lähtien. Vuoteen 2022 saakka koulutus on toteutettu 
päiväopintoina. 2022 syksyllä aloittaa monimuotoryhmä DAKV22SM (DA=data-analytiikka, 
KV=Kouvola, 22=aloitusvuosi, S=syksy, M=monimuoto). 

Monimuoto-opiskelu tarkoittaa, että lähiopetustunteja on vain vähän: DAKV22SM-ryhmällä noin 
kolmena perjantaina kuukaudessa aamuyhdeksästä lähtien. Tämä tarkoittaa, että opiskelijalla on 
paljon itsenäistä opiskelua (opintojaksoihin kuuluvien materiaalien omatoimista opiskelua ja 
tehtävien tekemistä omatoimisesti tai etäryhmissä).  

Voit tutustua opintoihin opinto-oppaan avulla: Data-analytiikka, monimuotototeutus - Opinto-opas 
(xamk.fi) 

Toteutukset aikataulutetaan lukujärjestyksiin aina edellisen lukukauden aikana (eli nyt kevään aikana 
on julkaistu syksyn lukujärjestykset ja loppusyksystä julkaistaan kevään lukujärjestys – muutokset 
toki ovat mahdollisia). Saat työjärjestykset näkyviin Tuudo-sovellukseen (jonka otat haltuun 
mielellään jo kesän aikana Digitaalisen ympäristön -kurssilla, josta kohta lisää), tai voit katsella 
lukujärjestyksiä lukkarikoneen kautta: Lukkarikone 4 (xamk.fi). Valitse sieltä ”Hae ryhmiä” ja kirjoita 
hakukenttään DAKV22SM. 

Kaikki Uusi opiskelija - Xamk -sivun tiedot kannattaa tietysti lukea läpi ja poimia sieltä itsellesi tärkeät 
asiat, mutta ennakkotehtävinä ennen koulutuksen aloitusta seuraavat: 

• Ota opiskelupaikka vastaan (kolme vaihetta): Uusi opiskelija - Xamk 
• Hae itsellesi verkkotunnukset: Uusi opiskelija - Xamk 
• Suorita Digitaalinen ympäristö -opintojakso: https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=9074 
• Suorita Orientaatio-opintojakso: https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=9418  
• Liity Xamkin Teamsissa DA-tiimiin (liittyminen koodilla (Join a team with a code): i03px7p) 

o Tiedotan täällä ainakin etänä suoritettavasta kielten tasotestistä jo ennen 
koulutuksen alkua 

o Julkistan täällä myös 25. ja 26.8. päivien ohjelman 
• Liity DA:n yhteiselle Learn-alustalle: Opintojakso: Data-analytiikka (xamk.fi) (Avain: DA) 

Koulutus alkaa kahden päivän intensiivijaksolla torstaina 25.8. klo 9 Kouvolan kampuksella 
(Paraatikenttä 7) luokassa 357. Suosittelemme vahvasti osallistumista näille päiville, jotta opiskelu 
lähtisi kunnolla liikkeelle ja pääsisimme kaikki samalle kartan sivulle. 

 

Mukavaa kesää ja lämpimästi tervetuloa siis Kasarminmäelle (Kassulle) 25.8. 

  Jarkko Ansamäki ja muut DA-opet 

https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/30/fi/221834/DAKV22SM/year/2022
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/30/fi/221834/DAKV22SM/year/2022
https://lukkarikone.xamk.fi/#/schedule
https://www.xamk.fi/koulutus/uusi-opiskelija/
https://www.xamk.fi/koulutus/uusi-opiskelija/#vastaanottaminen
https://www.xamk.fi/koulutus/uusi-opiskelija/#verkkotunnukset
https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=9074&_ga=2.122541515.1356654810.1652781329-1088784047.1648467623
https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=9418&_ga=2.93232861.1356654810.1652781329-1088784047.1648467623
https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=3941

