
•	 Ahlmannin	koulun	säätiö	/Oriveden	
Opisto

•	 Joutsenon	Opisto	
•	 Kauhajoen	evankelinen	opisto
•	 Laajasalon	opisto
•	 Prakticum
•	 AEL	Ammattienedistämislaitossäätiö
•	 Amiedu
•	 HEO	Media	
•	 Kainuun	ammattiopisto
•	 Kouvolan	seudun	ammattiopisto
•	 Lybeckerin	opisto
•	 Omnia
•	 Oulun	seudun	ammattiopisto
•	 Pohjois-Karjalan	koulutuskuntayhtymä,	

Riveria	Outokummun	koulutusyksikkö
•	 Sataedu
•	 Stadin	ammattiopisto
•	 Suupohjan	ammatti-instituutti
•	 Suomen	Liikemiesten	Kauppaopisto
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Pelialan  
koulutusta Suomessa   v.1803

•	 Centria-AMK
•	 Jyväskylän	AMK
•	 Lahden	AMK
•	 Lapin	AMK	&	-Yliopisto
•	 Oulun	AMK
•	 Oulun	AMK	-	Oulu	Game	LAB
•	 Metropolia	AMK
•	 Savonia	AMK
•	 Vaasan	AMK:n	ja	-Yliopiston	

yhteinen	West	Coast	Game	Lab
•	 Haaga-Helia	AMK
•	 Jyväskylän	AMK
•	 Kaakkois-Suomen	AMK	-	XAMK
•	 Kaakkois-Suomen	AMK	-	XAMK
•	 Kajaanin	AMK
•	 Karelia	AMK
•	 Metropolia	AMK
•	 Metropolia	AMK
•	 Tampereen	AMK
•	 Turun	AMK

•	 Jyväskylän	Yliopisto
•	 Lapin	Yliopisto
•	 LUT	Lappeenrannan	-	teknillinen	

yliopisto
•	 Turun	yliopisto
•	 Aalto	-yliopisto	
•	 Jyväskylän	Yliopisto
•	 Tampereen	yliopisto

ei tutkintoon johtava koulutuS. 

aMMattiin valMiStava koulutuS. 

aMMatillinen 
PeruStutkinto

aMk -tutkinto

korkeakoulututkinto

oSana tutkintoon 
valMiStavaa koulutuSta 



loCAtion

Pelialan
KoulutuKsen 

Kesto /  duration 
of Game studies
Pelialan op. / koko 

tutkinnon op.
cr. of Game 

studies / cr. of the 
whole degree

oppilaitosten nettisivut / www sites
Koulutukset yhteyshenkilöt / contact person
ja näiden yhteystiedot / contact

Koulutuskielet	/	Language	in	curriculumHakuajat	/	When	to	Apply

lyhyt kuvaus opintojen 
KesKeisimmistä 

sisällöistä ja 
PainoPistealueista/

description of  Game 
studies and 

focus areas

Onko	koulutus	maksullista
Possible	tuition	fee €

Koulutuksen	painopistealueet:
Focus	in	studies:

teChteCh

art

Muu

BiZZ

Katso	myös:	https://opintopolku.fi
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https://opintopolku.fi


Pelialan
KoulutuKsen 

Kesto:
 1 vuosi 

36 
opintoviikkoa

ahlmannin koulun säätiö/ 
oriveden opisto
Peliteknologian linja & 
viSuaaliSen PeliSuunnittelun linja

Painotus: PelinKehittämisen 
teKnoloGia mm. ohjelmoinnin 

oPisKelua ja keskeisimpien 
PelinKehitys- alustojen 

Käytön oPettelua.

Koulutus	on	maksullista Koulutuskieli:	Suomi

Seuraava	haku:	1.1.2018

www.ahlman.fi/visuaalisen-
pelisuunnittelun-linja
www.ahlman.fi/peliteknologian-linja
yhteyshenkilö: jari yltävä
jari.yltava@ahlman.fi

sijAinti: 
tAmpere 

teChteCh
€

art

Painotus: Pelien suunnittelu 
kokonaisvaltaisesti ja Kuva-

taiteen Perustaidot. 
opetusta ja yhteisiä projekteja 

peliteknologian linjan kanssa.

ei tutkintoon johtava koulutuS. 
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joutsenon opisto 
 kohti Pelialaa

www.joutsenonopisto.fi/
opintolinja/kohti-pelialaa/
yhteyshenkilö: jukka hilvonen
jukka.hilvonen@joutsenonopisto.fi

Painotus; Pääasiassa 
ohjelmoinnin Perusteet 
ja unityllä ohjelmointi.

sivuaineina on 3d- ja 
2d-GrafiiKKa, animaatio 

ja äänisuunnittelu.

Koulutus	on	maksullista Koulutuskieli:	Suomi

Seuraava	haku:	1.3.2018

sijAinti:
lAppeenrAntA

/joutseno
Pelialan

KoulutuKsen 
Kesto:

 9 kk
31 opintopistettä

€
teChteCh

Muu

ei tutkintoon johtava koulutuS. 
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www.joutsenonopisto.fi/opintolinja/kohti-pelialaa/
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kauhajoen 
evankelinen opisto
Mediataide-PeliviSio

www.keo.fi
yhteyshenkilö: jussi luoma
jussi.luoma@opisto.info

Pelialan
KoulutuKsen 

Kesto:
10 kk.  
34/65

opintopistettä

sijAinti: 
KAuhAjoKi

Painotus;   
virtuaalitodellisuuteen 

ja Pelimaailmojen 
suunnitteluun, sekä 

liiKKuvan Kuvan 
tuottamiseen ja välineistön 

hallintaan keskittynyt 
opintosuunta. Koulutus antaa 

virtuaali- ja Pelimaailmojen 
tekemiseen tarvittavat 

luovat perustaidot.

Language	in	studies:	English	&	FinnishTuition	Fee

Jatkuva	haku	/	Continuous	apply

€
art

Muu

ei tutkintoon johtava koulutuS. 
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laajasalon opisto 
Pelituotanto  / gaMe ProduCtion

http://laajasalonopisto.fi/pelituotanto
contact: yrjö Peussa / yrjo.peussa@laajasalonopisto.fi

Game Production focusing: 
Practical, hiGh quality Game 

develoPment in team Projects 
for Pc, mobile and vr platforms. 

basic comPetence in both finnish 
and enGlish is generally required 

to apply, but exceptions are possible. 
school also offers separate finnish 

language for immigrants.

loCAtion: 
helsinKi

duration of 
Game studies:

 1 year
50 cr.

Language	in	studies:	English	&	Finnish

Apply	on	January	2018

Tuition	Fee

€ teChteCh

art

Muu

BiZZ

ei tutkintoon johtava koulutuS. 
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http://laajasalonopisto.fi/pelituotanto


Prakticum 
SPelProduktion 

http://prakticum.fi/unga/
spelproduktion.html
Kontakt: jens brännback
jens.brannback@prakticum.fi

utbildningen innehåller 
undervisning i alla element 

av sPelProduKtion: 
PlanerinG, desiGn, 

GrafiK, ljud och 
ProGrammerinG.

målet med utbildningen är 
att producera unika och 
individuella spel, arbete 

som ger dig färdigheter för 
arbete inom branschen.

Språket:	SvenskaNästa	sökning:	Höst	2018

läge: 
helsingfors

länGden 
i sPel  

utbildninG
 1 år 
60 kp

teChteCh

art

ei tutkintoon johtava koulutuS. ei tutkintoon johtava koulutuS. 
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http://prakticum.fi/unga/spelproduktion.html
http://prakticum.fi/unga/spelproduktion.html


Pelialan
KoulutuKsen 

Kesto:
 1.5 vuotta. 

näyttötutkinto-
järjestelmä

ael ammattienedistämislaitossäätiö
Media-alan aMMattitutkinto
/ PeligraFiikka

http://ael.fi/media
yhteyshenkilö: leena niiva
leena.niiva@ael.fi

Painotus: 2d ja 
3d GrafiiKan 

toteuttaminen

Koulutus	on	maksullista Koulutuskieli:	Suomi

Jatkuva	haku

sijAinti: 
helsinKi

aMMattitutkinto

€
teChteCh
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http://ael.fi/media


amiedu
tieto- ja vieStintätekniikan aMMattitutkinto / 
PeliohjelMoija & 
Media-alan aMMattitutkinto / PeligraFiikka

contact: heidi Paal 
heidi.paal@amiedu.fi

the main objective is to 
develop student into either 

Game ProGrammer or 
Game artist. student can 

achieve vocational secondary 
qualification or vocational 

upper secondary qualification.

Tuition	Fee Language	in	studies:	English	&	Finnish

Jatkuva	haku	/	Continuous	apply

loCAtion: 
helsinKi

€

duration of 
Game studies:

0.5-2 years

teChteCh

art

aMMattitutkintoaMMattitutkintoaMMattitutkinto
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heo Media 
PeliSuunnittelu

http://heo.fi
yhteyshenkilö: raimo ahonen
raimo.ahonen@heo.fi

Painotus; mobiiliPelien 
suunnittelu. lukuvuoden 

aikana käydään läpi 
Pelisuunnittelu 

ideoinnista valmiiden 
Pelien lanseerauKseen. 

lisäksi mukana myös 
unity- ja 3d-kurssit. 

Koulutus	on	maksullista Koulutuskieli:	Suomi

Seuraava	haku:	Tammikuu	2018

€

Pelialan
KoulutuKsen 

Kesto:
9KK.

 n. 60 
opintopistettä

sijAinti: 
helsinKi

aMMattiin valMiStava koulutuS. 

Muu
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http://heo.fi


kainuun ammattiopisto
Media-alan ja kuvalliSen ilMaiSun PeruStutkinto /
audioviSuaaliSen vieStinnän oSaaMiSala 
MediaPalvelujen toteuttaja

www.kao.fi
yhteyshenkilö: jouko Kämäräinen
jouko.kamarainen@kao.fi

Painotus;  audiovisuaalisen viestinnän 
työtehtävät esim. media-, Peli- ja 

viestintätuot-
teiden suunnitteluun, 

valmistamiseen, tuottamiseen ja 
marKKinointiin liittyvissä tehtävissä.

Koulutuskieli:	Suomi

Seuraava	haku:	Yhteishaku	2018

Pelialan
KoulutuKsen 

Kesto:
 3 vuotta. 
30-75/180

osaamispistettä

sijAinti: 
KAjAAni

aMMatillinen 
PeruStutkinto

art
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kouvolan seudun ammattiopisto
tieto- ja vieStintätekniikan 
PeruStutkinto / datanoMi

www.ksao.fi/koulutustarjonta
yhteyshenkilö: mikko Puustelli
mikko.puustelli@ksao.fi

Painotus: Pelituotannon aiheet 
mm. ohjelmointi, KuvanKäsittely, 

mallintaminen ja Pelisuunnittelu. 
Koulutukseen kuuluu myös 

ohjelmoinnin Perusteet, alan 
yleisimpien Pelimoottoreiden 

käyttö ja ProjeKtin- ja version-
hallintamenetelmät.

Koulutuskieli:	Suomi

Seuraava	haku:	Kevät	2018

Pelialan
KoulutuKsen 

Kesto:
 3 vuotta. 

145/180 
osaamispistettä

sijAinti: 
KouvolA

aMMatillinen 
PeruStutkinto

teChteCh
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www.ksao.fi/koulutustarjonta/?ala=2&l=1


lybeckerin opisto 
koulutuSkeSkuS Brahe /
Media-alan PeruStutkinto

www.lybecker.fi
yhteyshenkilö: jari asukas
jari.asukas@raahenedu.fi

Pääpaino opinnoissa on PeliGrafiiKan 
ja -animaation toteuttamisessa sekä  

Pelillisyyden raKentamisessa 
Pelimoottoreiden avulla. 

lisäksi perehdytään animaation 
eri työsKentelytaPoihin, 

KäsiKirjoittamiseen ja 
äänisuunnitteluun. 

Koulutuskieli:	Suomi

Seuraava	haku:	Jatkuva	haku

sijAinti: 
rAAhe Pelialan

KoulutuKsen 
Kesto:

 2-3 vuotta. 
105-115/180 

opintopistettä

teChteCh

art

aMMatillinen 
PeruStutkinto
aMMatillinen 
PeruStutkinto
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omnian ammattiopisto
datanoMi, ohjelMiStotuotannon oSaaMiSala 
aMMatillinen PeruStutkinto

yhteyshenkilö: matti seise
matti.seise@omnia.fi
+35840 1267 481

ohjelmoinnin Perusteet, 
Peliohjelmointi, PeliGrafiiKKa, 

KehitysymPäristön Käyttö 
(unity)

Koulutuskieli:	Suomi

sijAinti: 
espoo Pelialan

KoulutuKsen 
Kesto:

3 vuotta. 
180 

osaamispistettä

teChteCh

aMMatillinen 
PeruStutkinto
aMMatillinen 
PeruStutkinto
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oulun seudun ammattiopisto 
tieto- ja vieStintätekniikan PeruStutkinto
ja -aMMattitutkinto / datanoMi

www.osao.fi/hakijalle/ammatilliset-
perustutkinnot/
yhteyshenkilö: tiina Karvonen
tiina.karvonen@osao.fi

tieto- ja viestintätekniikan 
perustutkintokoulutusta 

ohjelmistotuotannon osaa-
misalalle Pelituotantoon 

painottuen. Koulutuksen 
keskeinen sisältö on 

Peliohjelmoinnissa ja 
3d-mallinnuKsessa. opiskelu 

antaa valmiudet toimimiseen 
myös muissa ohjelmisttuotannon 

työtehtävissä.

Koulutuskieli:	SuomiSeuraava	haku:	Yhteishaku	2018

sijAinti: 
oulu

Pelialan
KoulutuKsen 

Kesto:
 3 vuotta. 

180 
opintopistettä

aMMatillinen PeruStutkinto 
& aMMattitutkinto

teChteCh
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Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä, 

riveria outokummun koulutusyksikkö 
Media-alan PeruStutkinto / Peliala

http://pkky.fi/oppilaitokset/
ammattiopisto/outokumpu
yhteyshenkilö: tone arstila
tone.arstila@riveria.fi

Koulutusohjelma valmentaa 
opiskelijoita hallitsemaan 

alalla yleisimmin 
Käytetyt 3d sovelluKset 

ja Pelieditorit. Pelialan 
koulutuksessa opiskelijat 
ja opettajat ovat aktiivisia 

myös Kansainvälisesti. 
yhteistyötä toteutetaan 

erityisesti aasialaisten yritysten 
ja oppilaitosten kanssa, mm. 

jaPanissa ja Kiinassa.

Koulutuskieli:	Suomi

sijAinti: 
outoKumpu

Pelialan
KoulutuKsen 

Kesto:
2-3 vuotta. 

135/180 
opintopistettä

Seuraava	haku:	Jatkuva	haku	ja	yhteishaku	2018

teChteCh

art

aMMatillinen 
PeruStutkinto
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Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä, 

Sataedu 
Media-alan PeruStutkinto / aniMaatio- ja Peliala

www.sataedu.fi
yhteyshenkilöt: 
saija Ketola saija.ketola@sataedu.fi, 
harri sarri harri.sarri@sataedu.fi

Painotus: PelinKehityKsen 
eri vaiheet ja sisällöt Pc-, 

mobiili- ja vr-alustoille

Koulutuskieli:	Suomi

sijAinti: 
nAKKilA

Pelialan
KoulutuKsen 

Kesto: 2-3 
vuotta, 180 

osaamispistettä

Seuraava	haku:	Jatkuva	haku	ja	yhteishaku	2018

teChteCh

art

aMMatillinen 
PeruStutkinto
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www.sataedu.fi


Stadin ammattiopisto
aMMatillinen PeruStutkinto
a) gaMe art 
B) gaMe develoPMent 

www.mediastadi.fi
contact: jaana vestergren
jaana.vestergren@edu.hel.fi

studies in Game art program contains 
e.g. classical drawinG, 2d diGital 

PaintinG, 2d animation, 
3d-modelinG, texturinG and 

animation, 3d sculPtinG, worKinG 
with Game enGines and Game desiGn.

loCAtion: 
helsinKi

duration of 
Game studies:

 2-3 years. 
60/180 cr.

Game development program contains 
e.g. Game desiGn, Game 

ProGramminG, Game enGines, 
version control, 3d-modelinG, 

texturinG and animation.

Language	in	studies:	English	&	FinnishApply	on	Spring	2018

uPPer SeCondary
qualiFiCation

teChteCh

art
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Suupohjan ammatti-instituutti
tieto- ja vieStintätekniikan PeruStutkinto, 
ohjelMiStotuotannon oSaaMiSala 

www.saiedu.fi
yhteyshenkilö: margit haapamäki
margit.haapamaki@saiedu.fi

sijAinti: 
KAuhAjoKi

Pelialan
KoulutuKsen 

Kesto:
 3-2 vuotta. 

70/180 
opintopistettä

ohjelmistotuotannon osaamisala, 
pelialan näkökulmasta toteutettuna. 

Koulutus sisältää Pelialan 
Perusteet, 3d-mallinnus, 

Peliohjelmoinnin ja 
Pelimoottorin käytön (unity).

Koulutuskieli:	SuomiSeuraava	haku:	Yhteishaku	2018

teChteCh

aMMatillinen 
PeruStutkinto
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Suomen liikemiesten 
kauppaopisto
PeliohjelMoija 

whttps://www.businesscollege.fi/
yhteyshenkilö: miikka merikanto
044 775 6438
miikka.merikanto@businesscollege.fi

sijAinti: 
helsinKi

Pelialan
KoulutuKsen 

Kesto:
 3-2 vuotta. 

180 
opintopistettä

taitoja, joiden avulla voidaan 
Kehittää Pelejä erityisesti 

mobiililaitteisiin. Pelejä 
toteutetaan html5 

canvas -tekniikan avulla ja 
pääohjelmointikielenä käytetään 

javascriptiä. valinnaisena 
tutkinnon osana voit lisäksi valita 

Pelituotannon, jossa opitaan 
unity3d ja c#-peliohjelmointia, 

valinnaisen tutkinnon osan 
opetuksen laajuus 7 h / viikko 

puolen vuoden ajan.

Koulutuskieli:	SuomiSeuraava	haku:	Yhteishaku	2018

teChteCh

aMMatillinen 
PeruStutkinto
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Muu
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Centria-aMk
Centria gaMe laB

https://web.centria.fi/hakijalle/
yhteyshenkilö: ville autio
ville.autio@centria.fi

Pelikoulutuksessa käytetään 
hyväksi lab-mallia. Painotus on 

liiKetoiminnassa, opetusta on 
lisäksi mm. marKKinoinnista, 

GrafiiKasta, 
tiimityösKentelystä, 

ohjelmoinnista ja 
Pelisuunnittelusta. 

Seuraava	haku:	Tammikuu	2018

sijAinti: 
YliviesKA

Pelialan
KoulutuKsen 

Kesto:
10 KK 
30-75 

opintopistettä

Language	in	studies:	English	&	Finnish

teChteCh

BiZZ

ei tutkintoon johtava 
koulutuS 
tai avoiMen aMMatti-
korkeakoulun oPintoja

art
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jyväskylän aMk
tieto- ja vieStintäteknikka / iCt 
inSinööri / engineer

Game development module 
consists of basics of Game 

develoPment (5ect) and 
Game develoPment Project 

(10op). in the basics course 
student will learn Game 

develoPment theory and 
in the project course students 

form development groups and 
develop a working 

Game PrototyPe.

loCAtion:
jYväsKYlä

duration of 
Game studies:

0.5 years. 
18/240 cr.

https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/tekniikan-
ala/insinoori-tieto-ja-viestintatekniikka/
contact: mika Karjalainen
mika.karjalainen@jamk.fi

Language	in	studies:	English	&	FinnishApply	on	Spring	2018

teChteCh

oSana tutkintoon 
valMiStavaa koulutuSta 

BiZZ

art
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lahden aMk
tieto- ja vieStintätekniikka /
inSinööri

courses: Game ProGramminG 
essentials, Game 

ProGramminG advanced, 
Game enGines, Game 

desiGn, worKshoP course, 
mathematics and Physics in 

Game ProGramminG. 

loCAtion: 
lAhti

duration of 
Game studies

4 years. 
35/240 cr.

http://www.lamk.fi/hakijalle/amk-tutkinnot/
contact: matti welin
matti.welin@lamk.fi

Language	in	studies:	English	&	FinnishApply	on	Spring	2018

teChteCh

oSana tutkintoon 
valMiStavaa koulutuSta 
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lapin aMk & yliopisto
keSäPelioPinnot / 
tieto- ja vieStintätekniikka

www.lapinamk.fi
yhteyshenkilö: Petri hannula
petri.hannula@lapinamk.fi

KesäPelioPinnot on n.20op kokonaisuus, 
johon pystyy hakemaan avoimen amK:n 

kautta, tai jos on lapinamK:n, tai lapin 
yliopiston opiskelija, niin suoraan 

konserniopintojen kautta.

Seuraava	haku:	Talvi	2017

sijAinti: 
rovAniemi

Pelialan
KoulutuKsen 

Kesto:
3.5 kk. 

20 
opintopistettä

PelituotantoProjeKti 
- virtual reality, 

teollisuuden ja 
luonnonvarojen 

osaamisalan kesäopinnot.

Language	in	studies:	English	&	Finnish

teChteCh

art

https://www.ulapland.fi/en
yhteyshenkilö: tomi Knuutila
tomi.knuutila@ulapland.fi

oSana tutkintoon 
valMiStavaa koulutuSta 

institutes for Game education in finland |  conducted by neoGames finland

www.lapinamk.fi
https://www.ulapland.fi/EN


oulun aMk
tietojenkäSittely / 
tradenoMi

it-tradenomin opinnoissa 
on pakollinen 15op 

KoKonaisuus Pelialasta.  
tämän jatkoksi opiskelijalla 

on mahdollista suorittaa 
15op PeliProjeKti, jonka 

jälkeen opiskelijat lähtevät 
yrityksiin tekemään 

15op yrityslähtöisen 
ProjeKtin, 30op harjoittelun 

ja 15op opinnäytetyön.

Seuraava	haku:	14.–28.3.2018

sijAinti: 
oulu

Pelialan
KoulutuKsen 

Kesto:
1 vuotta. 

30 + 30
 opintopistettä

http://www.oamk.fi/opinto-opas/
opintojen-sisalto/
yhteyshenkilö: teppo räisänen
teppo.raisanen@oamk.fi

Koulutuskieli:	Suomi

teChteCh

oSana tutkintoon 
valMiStavaa koulutuSta 

institutes for Game education in finland |  conducted by neoGames finland

http://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuunnitelmat?koulutus=tik2017s&lk=s2017
http://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuunnitelmat?koulutus=tik2017s&lk=s2017


oulun aMk

oulu game laB

www.oulugamelab.net
contact: anna salomaa 
anna.salomaa@oamk.fi

oulu Game lab is an unique 
traininG and develoPment 

ProGram tailored to 
meet the needs of Game 

industry. oulu Game lab 
supports the develoPment 

of Game PrototyPes/
Products and start-uPs.

loCAtion: 
oulu

duration of 
Game studies

 1-2 semesters + 
possible summer 

studies
30/210cr.

Language	in	studies:	English	&	FinnishApply	on	January	2018

oSana tutkintoon 
valMiStavaa koulutuSta 
tai avoiMen aMMatti-
korkeakoulun oPintoja

Muu

institutes for Game education in finland |  conducted by neoGames finland

www.oulugamelab.net


Metropolia aMk
avoin Pelialan koulutuS

1) artisteille: avoimen amK:n 
Peliartisti 30op. 

2) PeliliiKetalous: avoimen 
amK:n PeliliiKetalous 30op on 
6kk-12kk kestävä tiivis Pelialan 

Koulutus alan ammattilaisten 
oPettamana. ProjeKtioPinnot 
metroPolian Pelisovellus - ja 

art oPisKelijoiden Kanssa. 
yhteistyössä PK seudun muiden 

PelioPPilaitosten Kanssa.

sijAinti: 
espoo

Pelialan
KoulutuKsen 

Kesto:
5-12KK 

30
 opintopistettä

www.metropolia.fi
http://games.metropolia.fi
yhteyshenkilö: juha huhtakallio
juha.huhtakallio@metropolia.fi

Language	in	studies:	English	&	FinnishSeuraava	haku:	Tammikuu	2018

art

oSana tutkintoon 
valMiStavaa koulutuSta
tai avoin aMk 

BiZZ

institutes for Game education in finland |  conducted by neoGames finland

http://games.metropolia.fi


Savonia aMk
tietotekniikka / 
inSinööri

Peliohjelmoinnin perusteissa opetellaan 
tekemään Pelejä PelinKehittimellä 
(unity) ja jatkokursseissa laajennetaan 

osaamista erilaisiin ohjaimiin (mm. 
virtuaalitodellisuus) sekä 
taustajärjestelmien kanssa 

KommuniKointiin. tavoitteena ei 
ole viihdePelit vaan enemmän 

Pelillisyys ja sen huomioiminen 
sovelluKsissa. Peliohjelmoinnissa 

Perehdytään työKaluihin ja opetellaan 
niiden käyttöä osana kehitysprosessia.

Seuraava	haku:	Kevät	2018

sijAinti: 
Kuopio

Pelialan
KoulutuKsen 

Kesto:
1.5 vuotta. 
10-20/240

 opintopistettä

http://portal.savonia.fi/amk/fi/
opiskelijalle/
yhteyshenkilö: veijo Pitkänen
veijo.pitkanen@savonia.fi

Language	in	studies:	English	&	Finnish

teChteCh

oSana tutkintoon 
valMiStavaa koulutuSta 

institutes for Game education in finland |  conducted by neoGames finland

http://portal.savonia.fi/amk/fi/opiskelijalle/opetussuunnitelmat?yks=KT&krtid=948&tab=6
http://portal.savonia.fi/amk/fi/opiskelijalle/opetussuunnitelmat?yks=KT&krtid=948&tab=6


vaasan aMk:n ja -yliopiston yhteinen

West Coast game lab

http://westcoastgamelab.fi/
yhteyshenkilö: jussi loukiainen
jussi.loukiainen@vamk.fi

Seuraava	haku:	Kevät	2018

sijAinti: 
vAAsA

Pelialan
KoulutuKsen 

Kesto:
 10 viiKKoa

2-5 
opintopistettä

west coast Game lab järjestää 
PeliKehityKsen Perusteet 

-opintokokonaisuutta. 
Kurssilla käydään läpi 

pelikehityksen kaikki osa-alueet, 
ja kurssin aikana muodostetut 

tiimit toteuttavat kurssin 
aikana Pelin. Kurssin opettajat 

tulevat pelialan yrityksistä.

Language	in	studies:	English	&	Finnish

oSana tutkintoon 
valMiStavaa koulutuSta 

teChteCh

art

BiZZ

institutes for Game education in finland |  conducted by neoGames finland

http://westcoastgamelab.fi/


https://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/
yhteyshenkilö: minna Kivihalme
minna.kivihalme@haaga-helia.fi

haaga-helia aMk
tietojenkäSittelyn ko / 
tradenoMi

tarjoaa ohjelmistotuotannon koulutusta 
=> pelikoodareita ja digitaalisten palvelun 

koulutusta => pelisuunnittelijoita. ohjelma ei 
ole keskittynyt yksinomaan pelialaan, vaan 

palvelee laaja-alaisesti kaikkia toimialoja 
keskittyen elämystalouteen ja liiketoimintaan 

ja näiden tukemiseen tietotekniikan keinoin. 

Seuraava	haku:	Yhteishaku	2018

sijAinti: 
helsinKi

Pelialan
KoulutuKsen 

Kesto:
 3.5 vuotta. 

-/210
opintopistettä

Language	in	studies:	English	&	Finnish

teChteCh

BiZZ

aMk -tutkinto

institutes for Game education in finland |  conducted by neoGames finland

https://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/koulutusohjelmat/tietojenkasittelyn-koulutusohjelma-helsinki-nuoret-182015-jalkeen?userLang=fi


jyväskylän aMk
tietojenkäSittelyn ko. / 
tradenoMi

www.jamk.fi/fi/Koulutus/liiketalouden-
ala/tradenomi-tietojenkasittely/
yhteyshenkilö: mika Karhulahti
mika.karhulahti@jamk.fi

ensimmäisenä vuonna on 
mahdollista opiskella Perusteet 

teKnoloGiasta ja sisällön-
tuotannosta ja hakea pelialan 

projektiopintoihin. PeliProjeK-
teissa voi olla useissa eri

 rooleissa. opintojen lopussa 
voi panostaa syntyneiden pelien 
jatkokehitykseen ja kaupallista-

miseen. lisäksi sekä harjoittelun 
että oPinnäytetyön voi tehdä 

Pelialaan liittyen.

Seuraava	haku:	Yhteishaku	2018

sijAinti: 
jYväsKYlä

Pelialan
KoulutuKsen 

Kesto:
 3.5 vuotta. 

136/210 
opintopistettä

Language	in	studies:	English	&	Finnish

teChteCh

art

aMk -tutkintoaMk -tutkinto

institutes for Game education in finland |  conducted by neoGames finland

www.jamk.fi/fi/Koulutus/Liiketalouden-ala/tradenomi-tietojenkasittely/
www.jamk.fi/fi/Koulutus/Liiketalouden-ala/tradenomi-tietojenkasittely/


kaakkois-Suomen aMk 
XaMk
tieto- ja vieStintätekniikka / inSinööri

Gamelab on peliohjelmoinnin 
oppimisympäristö, jossa on nykyaikaiset 

välineet Pelien ohjelmointiin 
monille eri alustoille. mahdollista 

kehittää pelejä mobiililaitteille (ios, 
android, windows Phone), Konsoleille 

ja Pc:lle sekä nettiymPäristöön.
opintojen pääpaino on 

Peliohjelmoinnin käytännön 
opiskelussa eri ohjelmointikieliä 

(pääpaino c++) ja moderneja 
pelikehitysympäristöjä käyttäen.

Seuraava	haku:	Yhteishaku	2018

sijAinti: 
KotKA

Pelialan
KoulutuKsen 

Kesto:
4 vuotta. 

240
 opintopistettä

https://www.ictlab.fi/index.php/fi/
peliohjelmointi/etusivu
yhteyshenkilö: marko oras
marko.oras@xamk.fi

Language	in	studies:	English	&	Finnish

teChteCh

aMk -tutkinto

institutes for Game education in finland |  conducted by neoGames finland

https://www.ictlab.fi/index.php/fi/peliohjelmointi/etusivu
https://www.ictlab.fi/index.php/fi/peliohjelmointi/etusivu


kaakkois-Suomen aMk 
XaMk
BaChelor oF Culture and artS, gaMe deSign

Game design studies cover arts and 
design skills, design methods and 
professional tools. the education 

centres around, 3d and 2d graphics, 
animation, concept art, script writing 

and game mechanics. the education is 
project-oriented, combining practice 

with theory.

sijAinti: 
KouvolA

duration of 
Game studies:

3.5-4 years. 
240 cr.

https://www.xamk.fi/koulutukset/
bachelor-of-culture-and-arts-dp-in-
contact: marko siitonen
marko.siitonen@xamk.fi

Language	in	studies:	English	&	Finnish

aMk -tutkinto

art

teChteCh

Apply	on	Spring	2018

institutes for Game education in finland |  conducted by neoGames finland

https://www.xamk.fi/koulutukset/bachelor-of-culture-and-arts-dp-in-game-design/
https://www.xamk.fi/koulutukset/bachelor-of-culture-and-arts-dp-in-game-design/


kajaanin aMk
tietojenkäSittely / tradenoMi
tieto- ja vieStintätekniikka / inSinööri

Painotus:  
Pelinkehityksen alueet: 

Peliohjelmointi, 
PeliGrafiiKKa, 

Pelituottaminen sekä 
PeliteKnoloGia. 

erinomaiset yhteydet 
yrityksiin. Käytössä 

viimeisin teknologia. 
sonyn Playstation first 

academic Partner sekä 
vr first yhteistyöKumPPani.

Seuraava	haku:	Kevät	2018

sijAinti: 
KAjAAni

Pelialan
KoulutuKsen 

Kesto:
3,5-4 vuotta. 

156-160/210-240
 opintopistettä

www.kajakgamedev.fi/games.html
yhteyshenkilö: tanja Korhonen
tanja.korhonen@kamk.fi

Language	in	studies:	English	&	Finnish

teChteCh

art

BiZZ

aMk -tutkinto

institutes for Game education in finland |  conducted by neoGames finland

www.kajakgamedev.fi/games.html


karelia aMk
tietojenkäSittely /
tradenoMi

Koulutus sisältää mm. Pelien 
teKoälyä, PeliKehityKsen 

Perusteet, c++ ohjelmointi, 
syventävä PeliKehitys, 

PeliGrafiiKan Perusteet, 
efeKtiohjelmointi, lisätty- ja 

virtuaalitodellisuus, 
Ketterät KehitysProjeKtit, 
(peliprojektit toimeksiantona) 

ohjelmistotuotanto 
it-projektit,  

ict-toimeKsianto-ProjeKtit

Seuraava	haku:	Kevät	2018

sijAinti: 
joensuu

Pelialan
KoulutuKsen 

Kesto:
3,5 vuotta. 

63
 opintopistettä

www.karelia.fi
yhteyshenkilö: mervi heikkinen
mervi.heikkinen@karelia.fi

Language	in	studies:	English	&	Finnish

teChteCh

BiZZ

aMk -tutkinto

institutes for Game education in finland |  conducted by neoGames finland

www.karelia.fi


Metropolia aMk
tieto- ja vieStintätekniikka / PeliSovellukSet 
inSinööri

sijAinti: 
espoo

Pelialan
KoulutuKsen 

Kesto:
4 vuotta
159/240

 opintopistettä

www.metropolia.fi
http://games.metropolia.fi
yhteyshenkilö: antti laiho
antti.laiho@metropolia.fi

Seuraava	haku:	Yhteishaku	2018 Koulutuskieli:	Suomi

teCh

Painotus: insinööriKoulutus, 
joka Pohjautuu matemaattis-

luonnontieteelliseen osaamiseen. 
PelisovelluKsissa tähdätään 
ohjelmistotuotantoon joka 

suuntautuu Peleihin. Kurssisisällöt 
käsittelevät mm. c++, c#, Pelimoottorit, 

Pelisuunnittelu ja teKöälyt, 
bacKend- ja GrafiiKKaohjelmointi, 
yrittäjyyttä unohtamatta. Koulutus 

tukeutuu vahvasti ProjeKtityöhön, 
opiskelijat tekevät paljon pelejä.

aMk -tutkinto

institutes for Game education in finland |  conducted by neoGames finland

www.metropolia.fi
http://games.metropolia.fi 


Metropolia aMk
MetroPolia aMk Media / 
3d-aniMointi ja -viSualiSointi

Painotus: 3d-artistin Koulutus, 
jossa opitaan tuottamaan teKnisesti 

ja visuaalisesti laadukasta sisältöä 
Peleihin ja muihin 3d-alan 

sovellusKohtaisiin. Koulutus sisältää 
mm. PeliGrafiiKan KonsePtointia, 

mallintamista eri KäyttötarKoituK-
siin ja -alustoihin, sekä ProjeKti- 

ja tiimitaitoja. Pelien lisäKsi 
3d-taitoja sovelletaan oPintojen 

aiKana mm. eloKuvaefeKtien ja 
animaatioProjeKtien toteuttamisessa.  

sijAinti: 
helsinKi

Pelialan
KoulutuKsen 

Kesto:
4 vuotta. 
100/240

 opintopistettä

www.metropolia.fi
yhteyshenkilö: Kristian simolin
kristian.simolin@metropolia.fi

Seuraava	haku:	Yhteishaku	2018 Koulutuskieli:	Suomi

aMk -tutkinto

art

institutes for Game education in finland |  conducted by neoGames finland

www.metropolia.fi


tampereen aMk
tietojenkäSittely / 
tradenoMi
MedianoMi

tamK is providing Game studies 
in business information 

systems (bis) and media 
studies. bis is focusing on 
ProGramminG and media 

studies on Game art. 
tamK Games academy is for 
students wanting to become 

Games artists or Games 
ProGrammers to enable both 

groups of students to work 
together.

loCAtion: 
tAmpere

duration of 
Game studies:

3.5-4 years. 
150/210-240 cr.

www.gamesacademy.fi
contact: toni Pippola
toni.pippola@tamk.fi

Language	in	studies:	English	&	FinnishApply	on	Spring	2018

teChteCh

aMk -tutkinto

art

institutes for Game education in finland |  conducted by neoGames finland

www.gamesacademy.fi


turun aMk
tieto- ja vieStintätekniikka / iCt
inSinööri / engineer

an enGineer specialized in Game 
develoPment has the ability to create 

technoloGy and art interfaces 
ranging from Playful  user interface 

desiGn and Gamification to hiGh-end 
entertainment Games. the graduates 

are able to develoP Game aPP-
lications using state-of-the-art 

Platforms, and to efficiently work 
as members of a Game Production 

team or other teams that emPloy Game 
technoloGy exPertise in their product.

Apply	on:	14	−28.3.	2018

loCAtion: 
turKu

duration of 
Game studies:

4 years. 
140 cr.

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot
contact: janne ahtinen
janne.ahtinen@turkuamk.fi

Language	in	studies:	English	&	Finnish

teChteCh

aMk -tutkinto

art

institutes for Game education in finland |  conducted by neoGames finland

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/Tietojaviestintatekniikka/


jyväskylän yliopisto 
PelitutkiMukSen ja PeliSuunnittelun oPin-
tokokonaiSuuS, MuSiikin, taiteen ja kulttuurin 
tutkiMukSen laitoS

http://r.jyu.fi/rcv
yhteyshenkilö: raine Koskimaa, 
raine.koskimaa@jyu.fi

yhteinen osuus (10 op): Pelin lumo 
-kurssilla perehdytään diGitaalisten 

Pelien tutKimuKsen tärKeimPiin 
suuntauKsiin ja Pelisuunnittelu-
Kurssilla suunnitteluProsessiin 

ja -menetelmiin. valinnaisilla 
kursseilla (15 op) opiskelija voi esim. 
tehdä Käytännön PeliProjeKtin 

monialaisessa tiimissä, Perehtyä 
3d-GrafiiKan luomiseen tai 

syventyä Pelillisyyteen ja 
oPPimisPeleihin.

sijAinti: 
jYväsKYlä

Pelialan 
KoulutuKsen 

Kesto:
1-2 vuotta. 

25 
opintopistettä.

Koulutuskieli:	SuomiSeuraava	haku:	Kevään	2018	yhteishaku

institutes for Game education in finland |  conducted by neoGames finland

Muu

oSana tutkintoon 
valMiStavaa koulutuSta 

http://r.jyu.fi/rcv


lapin yliopisto 
PeliSuunnittelu ja - teknologia - SivuainekokonaiSuuS

contact: tomi Knuutila
tomi.knuutila@ulapland.fi

opinnot koostuu taiteden tiedekunnan graafisen 
suunnittelun ja audiovisuaalisen mediakulttuurin 

sekä lapin ammattikorkeakoulun tieto 
- ja viestintätekniikan koulutusohjelman 
järjestämästä opetuksesta. opinnoissa 

tarkastellaan PeliKoKemuKsen muotoilua 
sekä Pelien ja Pelillisiä elementtejä 

hyödyntävien sovellusten taideteollista 
tuottamista mediatieteen, Graafisen 

suunnittelun seKä ohjelmistoteKniiKan 
ja teKnoloGian näKöKulmista. 

loCAtion: 
rovAniemi

oPintojen 
Kesto:

3-5 vuotta.
 25 

opintopistettä

Language	in	studies:	English	&	FinnishHaku:	Kevät	2018

oSana tutkintoon 
valMiStavaa koulutuSta 

art

institutes for Game education in finland |  conducted by neoGames finland



lut lappeenrannan 
teknillinen yliopisto 
M.SC. in SoFtWare engineering / tietotekniikan di

www.lut.fi
contact: jari Porras
jari.porras@lut.fi

this is a master’s degree program 
in software enGineerinG with 

lappeenranta university of technology. 
the game development is not a focus in 

this program, but if you are interested 
in games, and already going to some 

other degree program at lut, lamK or 
samK, this program includes modules 

and electives, which focus on the games 
industry and entertainment software 

engineering, allowing you to gain course 
credits from such topics.

loCAtion: 
lAppeen-

rAntA

duration of 
Game studies:

 1 years. 
5-40 cr.

Language	in	studies:	English	&	FinnishApply	on:	Spring	2018

teChteCh

Part oF the degree
StudieS

institutes for Game education in finland |  conducted by neoGames finland

www.lut.fi


turun yliopisto 
tulevaiSuuden teknologioiden laitoS /
vuorovaikutuSMuotoilun oPPiaine / 
FiloSoFian MaiSteri

http://tech.utu.fi
contact: jouni smed
jouni.smed@utu.fi

department of future technologies 
in university of turku offers studies 

in Game develoPment. apart from 
learning technical and Project 

manaGement sKills needed 
in Practical Game Projects, 

the curriculum offers specializing 
courses in Game desiGn, 

Gamification, Game testinG, 
interactive storytellinG, Game 

art and mixed reality
 leading to msc deGree.

loCAtion: 
turKu

duration
of Game 
studies:
 2 years. 
50/120 cr.

Language	in	studies:	English	&	FinnishApply	on	Spring	2018

oSana tutkintoon 
valMiStavaa koulutuSta 

teChteCh

art

institutes for Game education in finland |  conducted by neoGames finland

 http://tech.utu.fi


aalto -yliopisto 
gaMe deSign and ProduCtion /
MaSter oF artS in neW Media / 
taiteen MaiSteri

http://medialab.aalto.fi/studies
contact: miikka junnila
miikka.junnila@aalto.fi

studies focus on desiGn for 
interactive diGital media. the 
education is Project-oriented, 

combininG Practice with theory. 
the major includes Game desiGn 

sKills while buildinG theoretical 
and concePtual understandinG 

on Games. maKinG Games in 
multidisciPlinary GrouPs is a big part 
of the studies. students can take courses 

from related fields i.e. 3d animation, 
interactive storytellinG, and 

interaction desiGn in media lab

loCAtion: 
otAniemi
/espoo

duration of 
Game studies:

 2-3 years. 
120 cr.

Language	in	studies:	English	&	FinnishApply	on:	Dec.	2017-Jan.	2018

teChteCh

art

aCadeMiC degree

institutes for Game education in finland |  conducted by neoGames finland

http://medialab.aalto.fi/studies/ma-study-programmes/games/


jyväskylän yliopisto 
it-tiedekunta / tietotekniikan
MaiSteriohjelMa / FiloSoFian MaiSteri

https://www.jyu.fi/ops/fi/it/
yhteyshenkilö: Paavo nieminen
paavo.nieminen@jyu.fi

Pelien ja Pelinomaisten järjestelmien 
KehityKseen suuntautunut maisteri osaa 

määritellä ja raKentaa laajoja ja vaativia 
tietoteKnisiä järjestelmiä asiaKas-

tarPeiden Perusteella sekä hallitsee 
diGitaalisten Pelien toteutuKsessa 

Käytettävän ohjelmisto- ja 
tietoliiKenneteKniiKan. lisäksi hän 

ymmärtää Pelien raKenteellista, 
KoKemuKsellista ja Kulttuurista tasoa 

ja osaa hyödyntää tietojaan Pelien 
suunnittelussa, toteutuKsessa, 

Pelillistämisessä sekä tutKimuKsessa.

sijAinti: 
jYväsKYlä

Pelialan 
KoulutuKsen 

Kesto:
 2-3 vuotta. 

120 
opintopistettä.

akateeMinen tutkinto

Koulutuskieli:	SuomiSeuraava	haku:	Kevään	2018	yhteishaku

teChteCh

institutes for Game education in finland |  conducted by neoGames finland

https://www.jyu.fi/ops/fi/it/tietotekniikan-maisteriohjelma-ohjelmisto-ja-tietoliikennetekniikan-opintosuunta 


tampereen yliopisto 
MdP in internet and gaMe StudieS /
FiloSoFian MaiSteri / MaSter oF SCienCe

http://www.uta.fi/sis/en/iti/
mastersprogramme/igs.html
http://gameresearchlab.uta.fi/
contact: olli sotamaa
olli.sotamaa@uta.fi

the programme provides an in-dePth 
view to the fundamental character 

and develoPment of Games and 
internet. the programme is targeted 

at the questions of analysis, desiGn 
and aPPlication of online services 

and diGital Games from user- and 
culturally focused PersPectives. 

uta has hiGh Profile research 
GrouPs focused on Game studies. 
in 2018-2025, the university hosts an 
academy of finland funded centre of 

excellence in Game culture studies.  

loCAtion: 
tAmpere

duration of 
Game studies:

 2-3 years. 
120 cr.

aCadeMiC degree

Language	in	studies:	English	&	FinnishApply	on:	Apply	on:	1.12.2017	–	17.1.2018
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