Pelialan

Ei tutkintoon johtava koulutus.

koulutusta Suomessa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMMATTIIN VALMISTAVA koulutus.
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

i n st i t u te s fo r Game Education in F inland
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AMMATillinen
perustutkinto

AMK -tutkinto
koRkeakoulututkinto
OSANA tutkintoon
valmistavaa koulutusta
•
•
•
•
•
•
•

Jyväskylän Yliopisto
Lapin Yliopisto
LUT Lappeenrannan - teknillinen
yliopisto
Turun yliopisto
Aalto -yliopisto
Jyväskylän Yliopisto
Tampereen yliopisto

conducted by Neogames F i n l a n d

Onko koulutus maksullista
Possible tuition fee

€

Koulutuksen painopistealueet:
Focus in studies:

TECH
Lyhyt kuvaus opintojen
keskeisimmistä
sisällöistä ja
painopistealueista/
Description of Game
Studies and
focus areas

ART

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

BIZZ
MUU

Katso myös: https://opintopolku.fi

Koulutuskielet / Language in curriculum

Hakuajat / When to Apply
i n st i t u te s fo r Game Education in F inland

|

conducted by Neogames F i n l a n d

Jyväskylän yliopisto

OSANA tutkintoon
valmistavaa koulutusta

Pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opintokokonaisuus, Musiikin, taiteen ja kulttuurin
tutkimuksen laitos
Yhteinen osuus (10 op): Pelin lumo
-kurssilla perehdytään digitaalisten
pelien tutkimuksen tärkeimpiin
suuntauksiin ja Pelisuunnittelukurssilla 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

MUU

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

Koulutuskieli: Suomi

Seuraava haku: Kevään 2018 yhteishaku
i n st i t u te s fo r Game E ducation in F inland

Pelialan
koulutuksen
kesto:
1-2 vuotta.
25
opintopistettä.

|

conducted by Neogames F i n l a n d

Lapin Yliopisto

OSANA tutkintoon
valmistavaa koulutusta

Pelisuunnittelu ja - teknologia - sivuainekokonaisuus

ART
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

Contact: Tomi Knuutila
tomi.knuutila@ulapland.fi

Language in studies: English & Finnish

Haku: Kevät 2018
i n st i t u te s fo r Game Education in F inland

Opintojen
kesto:
3-5 vuotta.
25
opintopistettä

|

conducted by Neogames F i n l a n d

LUT Lappeenrannan

Part of the degree
studies

teknillinen yliopisto

TECH

M.Sc. in Software Engineering / Tietotekniikan DI
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.

Duration of
game studies:
1 years.
5-40 cr.

location:
lappeenranta

www.lut.fi
Contact: Jari Porras
jari.porras@lut.fi

Language in studies: English & Finnish

Apply on: Spring 2018
i n st i t u te s fo r Game Education in F inland

|

conducted by Neogames F i n l a n d

Turun yliopisto

OSANA tutkintoon
valmistavaa koulutusta

Tulevaisuuden teknologioiden laitos /
Vuorovaikutusmuotoilun oppiaine /
filosofian maisteri
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.

TECH
ART
Duration
of game
studies:
2 Years.
50/120 cr.

Location:
Turku

http://tech.utu.fi
Contact: Jouni Smed
jouni.smed@utu.fi

Language in studies: English & Finnish

Apply on Spring 2018
i n st i t u te s fo r Game Education in F inland

|

conducted by Neogames F i n l a n d

Aalto -yliopisto

Academic Degree

Game Design and Production /
Master of Arts in New Media /
Taiteen maisteri
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

TECH
ART

Location:
otaniemi
/espoo

http://medialab.aalto.fi/studies
Contact: Miikka Junnila
miikka.junnila@aalto.fi

Language in studies: English & Finnish

Apply on: Dec. 2017-Jan. 2018
i n st i t u te s fo r Game Education in F inland

DURATION of
game studies:
2-3 Years.
120 cr.

|

conducted by Neogames F i n l a n d

Jyväskylän yliopisto

akateeminen tutkinto

IT-TIEDEKUNTA / TIETOTEKNIIKAN
MAISTERIOHJELMA / FILOSOFIAN MAISTERI
Pelien ja pelinomaisten järjestelmien
kehitykseen suuntautunut maisteri osaa
määritellä ja rakentaa laajoja ja vaativia
tietoteknisiä järjestelmiä asiakastarpeiden 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.

TECH

sijainti:
Jyväskylä

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

Koulutuskieli: Suomi

Seuraava haku: Kevään 2018 yhteishaku
i n st i t u te s fo r Game Education in F inland

Pelialan
koulutuksen
kesto:
2-3 vuotta.
120
opintopistettä.

|

conducted by Neogames F i n l a n d

Tampereen yliopisto

Academic Degree

MDP in Internet and Game Studies /
Filosofian maisteri / Master of Science
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.

MUU

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

Language in studies: English & Finnish

Apply on: Apply on: 1.12.2017 – 17.1.2018
i n st i t u te s fo r Game Education in F inland

|

conducted by Neogames F i n l a n d

Jyväskylän AMK

OSANA tutkintoon
valmistavaa koulutusta

TECH

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.

ART
LoCATION:
jyväskylä

dURATION of
game studies:
0.5 YEARS.
18/240 cr.

BIZZ

https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/tekniikanala/insinoori-tieto-ja-viestintatekniikka/
Contact: Mika Karjalainen
mika.karjalainen@jamk.fi

Language in studies: English & Finnish

Apply on Spring 2018
i n st i t u te s fo r Game Education in F inland

|

conducted by Neogames F i n l a n d

Lahden AMK

OSANA tutkintoon
valmistavaa koulutusta

TECH

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 & Finnish

Apply on Spring 2018
i n st i t u te s fo r Game Education in F inland

|

conducted by Neogames F i n l a n d

Oulun AMK

OSANA tutkintoon
valmistavaa koulutusta

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.

TECH
pelialan
Koulutuksen
kesto:
1 vuotta.
30 + 30
Opintopistettä

sijainti:
OULU

http://www.oamk.fi/opinto-opas/
opintojen-sisalto/
Yhteyshenkilö: Teppo Räisänen
teppo.raisanen@oamk.fi

Koulutuskieli: Suomi

Seuraava haku: 14.–28.3.2018
i n st i t u te s fo r Game Education in F inland

|

conducted by Neogames F i n l a n d

OSANA tutkintoon
valmistavaa koulutusta
tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoja

Oulun AMK

Oulu Game LAB
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.

MUU

www.oulugamelab.net
Contact: Anna Salomaa
anna.salomaa@oamk.fi

Language in studies: English & Finnish

Apply on January 2018
i n st i t u te s fo r Game Education in F inland

|

conducted by Neogames F i n l a n d

Metropolia AMK

OSANA tutkintoon
valmistavaa koulutusta
tai avoin amk

avoin pelialan koulutus

ART
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

BIZZ

www.metropolia.fi
http://games.metropolia.fi
Yhteyshenkilö: Juha Huhtakallio
juha.huhtakallio@metropolia.fi

Language in studies: English & Finnish

Seuraava haku: Tammikuu 2018
i n st i t u te s fo r Game Education in F inland

|

conducted by Neogames F i n l a n d

Savonia AMK

OSANA tutkintoon
valmistavaa koulutusta

TECH

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.

sijainti:
Kuopio

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

Language in studies: English & Finnish

Seuraava haku: Kevät 2018
i n st i t u te s fo r Game Education in F inland

pelialan
Koulutuksen
kesto:
1.5 vuotta.
10-20/240
Opintopistettä

|

conducted by Neogames F i n l a n d

OSANA tutkintoon
valmistavaa koulutusta

Vaasan AMK:n ja -Yliopiston yhteinen

West Coast Game Lab

TECH
ART

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.

pelialan
Koulutuksen
kesto:
10 VIIKKOA
2-5
Opintopistettä

sijainti:
VAASA

BIZZ

http://westcoastgamelab.fi/
Yhteyshenkilö: Jussi Loukiainen
jussi.loukiainen@vamk.fi

Language in studies: English & Finnish

Seuraava haku: Kevät 2018
i n st i t u te s fo r Game Education in F inland

|

conducted by Neogames F i n l a n d

Haaga-Helia AMK

AMK -tutkinto

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.

TECH

sijainti:
Helsinki
pelialan
Koulutuksen
kesto:
3.5 vuotta.
-/210
Opintopistettä

https://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/
Yhteyshenkilö: Minna Kivihalme
Minna.kivihalme@haaga-helia.fi

Language in studies: English & Finnish

Seuraava haku: Yhteishaku 2018
i n st i t u te s fo r Game Education in F inland

BIZZ

|

conducted by Neogames F i n l a n d

Jyväskylän AMK

AMK -tutkinto

Tietojenkäsittelyn ko. /
Tradenomi

TECH

Ensimmäisenä vuonna on

mahdollista opiskella perusteet
teknologiasta ja sisällöntuotannosta ja hakea pelialan
projektiopintoihin. Peliprojekteissa voi olla useissa eri
rooleissa. Opintojen lopussa
voi panostaa syntyneiden pelien
jatkokehitykseen ja kaupallistamiseen. Lisäksi sekä harjoittelun
että opinnäytetyön voi tehdä
pelialaan liittyen.

sijainti:
jyväskylä

pelialan
Koulutuksen
kesto:
3.5 vuotta.
136/210
Opintopistettä

ART

www.jamk.fi/fi/Koulutus/Liiketaloudenala/tradenomi-tietojenkasittely/
Yhteyshenkilö: Mika Karhulahti
mika.karhulahti@jamk.fi

Language in studies: English & Finnish

Seuraava haku: Yhteishaku 2018
i n st i t u te s fo r Game Education in F inland

|

conducted by Neogames F i n l a n d

Kaakkois-Suomen AMK

AMK -tutkinto

XAMK

TECH

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.

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

Seuraava haku: Yhteishaku 2018
i n st i t u te s fo r Game Education in F inland

|

conducted by Neogames F i n l a n d

Kaakkois-Suomen AMK

AMK -tutkinto

XAMK

TECH

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

ART
duration of
game studies:
3.5-4 years.
240 cr.

https://www.xamk.fi/koulutukset/
bachelor-of-culture-and-arts-dp-inContact: Marko Siitonen
marko.siitonen@xamk.fi
Apply on Spring 2018
i n st i t u te s fo r Game E ducation in F inland

Language in studies: English & Finnish

|

conducted by Neogames F i n l a n d

Kajaanin AMK

AMK -tutkinto

TECH

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.

pelialan
Koulutuksen
kesto:
3,5-4 vuotta.
156-160/210-240
Opintopistettä

sijainti:
kajaani

ART
BIZZ

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

Language in studies: English & Finnish

Seuraava haku: Kevät 2018
i n st i t u te s fo r Game Education in F inland

|

conducted by Neogames F i n l a n d

Karelia AMK

AMK -tutkinto

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

TECH

sijainti:
Joensuu

pelialan
Koulutuksen
kesto:
3,5 vuotta.
63
Opintopistettä

BIZZ

www.karelia.fi
Yhteyshenkilö: Mervi Heikkinen
mervi.heikkinen@karelia.fi

Language in studies: English & Finnish

Seuraava haku: Kevät 2018
i n st i t u te s fo r Game Education in F inland

|

conducted by Neogames F i n l a n d

Metropolia AMK

AMK -tutkinto

Tieto- ja viestintätekniikka / Pelisovellukset
insinööri

Painotus: insinöörikoulutus,
joka pohjautuu matemaattisluonnontieteelliseen 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.

sijainti:
espoo

TECH

www.metropolia.fi
http://games.metropolia.fi
Yhteyshenkilö: Antti Laiho
antti.laiho@metropolia.fi

Koulutuskieli: Suomi

Seuraava haku: Yhteishaku 2018
i n st i t u te s fo r Game Education in F inland

pelialan
Koulutuksen
kesto:
4 vuotta
159/240
Opintopistettä

|

conducted by Neogames F i n l a n d

Metropolia AMK

AMK -tutkinto

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 käyttötarkoituksiin ja -alustoihin, sekä projektija tiimitaitoja. Pelien lisäksi
3d-taitoja sovelletaan opintojen
aikana mm. elokuvaefektien ja
animaatioprojektien toteuttamisessa.

sijainti:
helsinki

ART

www.metropolia.fi
Yhteyshenkilö: Kristian Simolin
kristian.simolin@metropolia.fi

Koulutuskieli: Suomi

Seuraava haku: Yhteishaku 2018
i n st i t u te s fo r Game Education in F inland

pelialan
Koulutuksen
kesto:
4 vuotta.
100/240
Opintopistettä

|

conducted by Neogames F i n l a n d

Tampereen AMK

AMK -tutkinto

TECH

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.

ART
duration of
game studies:
3.5-4 years.
150/210-240 cr.

Location:
TAmpere

www.gamesacademy.fi
Contact: Toni Pippola
toni.pippola@tamk.fi

Language in studies: English & Finnish

Apply on Spring 2018
i n st i t u te s fo r Game Education in F inland

|

conducted by Neogames F i n l a n d

Turun AMK

AMK -tutkinto

Tieto- ja viestintätekniikka / ict
insinööri / engineer

TECH
ART

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 applications 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.

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
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