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KOULUTUSLISTAUS
Suomen käsityö- ja muotoilualojen koulut

Suomen käsityö- ja muotoilualan 
ammattikorkeakoulut ja yliopistot

Suomen muotoilu- ja käsityöalojen 
ammattikoulut ja erikoislukiot

Suomen muotoilu- ja käsityöalojen opistot



Suomen käsityö- ja muotoilualan 
ammattikorkeakoulut ja yliopistot
https://www.studentum.fi/

POHJOIS-SAVO

Savonia-ammattikorkeakoulu

Muotoilijakoulutus, muotoilija (AMK), päivätoteutus

opintojen painotus:

muoti ja koru, sisustusarkkitehtuuri, teollinen muotoilu, palvelumuotoilu

Muotoilijakoulutus, muotoilija (AMK), monimuoto

opintojen painotus: palvelumuotoilu

Savonia-ammattikorkeakoulu

www.savonia.fi

Microkatu 1

70201 Kuopio

p. 017 255 6000

savonia(a)savonia.fi

KANTA-HÄME

Hämeen ammattikorkeakoulu

Muotoilun koulutus, muotoilija (artenomi AMK), päivätoteutus

opintojen painotus: vaatetus, jalkine, lasi ja keramiikka

https://www.studentum.fi/
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Hämeen ammattikorkeakoulu

www.hamk.fi

PL 230

13101 Hämeenlinna

p. 03 646 4501

hamk(a)hamk.fi

KYMENLAAKSO

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Graafinen muotoilu, muotoilija (AMK), päivätoteutus

Puumuotoilu, muotoilija (AMK), monimuotototeutus

Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, muotoilija (AMK), päivätoteutus

Muoti ja puvustus, muotoilija (AMK), päivätoteutus

Palvelumuotoilu, muotoilija (AMK), monimuotototeutus

Palvelumuotoilu (YAMK), monimuotototeutus

Restaurointi, artenomi (AMK), päivätoteutus

Bachelor of Culture and Arts, Game Design, full-time studies

Bachelor of Culture and Arts, Game Design, part-time studies

https://www.hamk.fi/
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Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

www.xamk.fi

Patteristonkatu 3

50100 Mikkeli

(kampus Kouvolassa)

p. 044 702 8891

hakijapalvelut(a)xamk.fi

VARSINAIS-SUOMI

Turun ammattikorkeakoulu

Master´s Programme in Leadership and Service Design, Master of Business Administration 
(YAMK), multi-method studies

Turun ammattikorkeakoulu

www.turkuamk.fi

Joukahaisenkatu 3 A

20520 Turku

p. 02 263 350

kirjaamo(a)turkuamk.fi

Åbo Akademi

Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

Åbo Akademi

www.abo.fi

Tuomiokirkontori 3

20500 Turku

p. 02 215 31

registrator(a)abo.fi
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UUSIMAA

Aalto-yliopisto

Muotoilu, taiteen kandidaatti

Sisustusarkkitehtuuri, taiteen kandidaatti

Muoti, taiteen kandidaatti

Lavastustaiteen maisteriohjelma, pukusuunnittelu, taiteen maisteri

Master´s Programme in Collaborative and Industrial Design, Master of Arts 

Master´s Programme in Contemporary Design, Master of Arts 

Master´s Programme in Fashion, Clothing and Textile Design, Master of Arts 

Master´s Programme in Interior Architecture, Master of Arts 

Aalto-yliopisto

www.studies.aalto.fi

Kemistintie 1

02150 Espoo

p. 09 47001

kirjaamo(a)aalto.fi

https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa
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LAPPI

Lapin yliopisto

Teollinen muotoilu, taiteen kandidaatti, taiteen maisteri

Opintojen painopisteet: tuotemuotoilu, palvelumuotoilu, vuorovaikutussuunnittelu

Graafinen suunnittelu, taiteen kandidaatti, taiteen maisteri

Vaatetussuunnittelu, taiteen kandidaatti, taiteen maisteri

Sisustus- ja tekstiilimuotoilu, taiteen kandidaatti, taiteen maisteri

Lapin yliopisto

www.ulapland.fi

Yliopistonkatu 8

96300 Rovaniemi

p. 016 341 341

https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa
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Suomen muotoilu- ja käsityöalojen 
ammattikoulut ja erikoislukiot
https://www.studentum.fi/

POHJOIS-SAVO

Ingmanedu kulttuurialan ammattiopisto:

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, audiovisuaalinen viestintä

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, graafinen suunnittelu

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, vaatetusala

Taideteollisuusalan tai tekstiili- ja muotialan perustutkinto, tekstiiliala

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, sisustus, restaurointi ja verhoilu

Taideteollisuusalan tai puuteollisuuden perustutkinto, puusepänalan 

Ingmanedu kulttuurialan ammattiopisto

www.ingmanedu.fi

Toivalantie 51

70900 Toivala

p. 044 464 6260

info(a)ingmanedu.fi
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Ylä-Savon ammattiopisto

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, sisustus, restaurointi ja verhoilu

Ylä-Savon ammattiopisto

www.ysao.fi

Asevelikatu 4

74100 Iisalmi

p. 0400 827 251

Lapinlahden Kuvataidelukio

Kuvataiteen erikoislukio

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio

www.lapinlahdenlukio.fi

Kivistöntie 2

73100 Lapinlahti

p. 040 488 3252

ETELÄ-SAVO

Savonlinnan taidelukio

Kuvataiteen erikoislukio

Savonlinnan taidelukio

http://www.ysao.fi
http://www.ysao.fi
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Sotilaspojankatu 3

57100 Savonlinna

www.taidelukio.fi

p. 0444174551

taidelukio.kanslia(a)savonlinna.fi

POHJOIS-POHJANMAA

Koulutuskeskus Jedu

Puuteollisuuden ammattitutkinto

Puuteollisuuden ammattitutkinto, puuseppä

Puuteollisuuden perustutkinto, puuseppä

Puuteollisuuden perustutkinto, teollisuuspuurakentaja

Taideteollisuusalan ammattitutkinto

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, ompelija, mittatilausompelija, sisutustekstiili-ompelija

Koulutuskeskus Jedu

www.jedu.fi

Teollisuustie 2

86600 Haapavesi

toimisto.haapavesi(a)jedu.fi

/

Opintie 2

http://www.taidelukio.fi
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85100 Kalajoki

p. 040 1428 600

/

Keskustie 29

92620 Piippola

p. 0447692336

piippola(a)jedu.fi

/

Maliskyläntie 2

85500 Nivala

p. 040 1428 600

Oulun seudun ammattiopisto

Puuteollisuuden perustutkinto, puuseppä

Puuteollisuuden perustutkinto, sahaprosessinhoitaja

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, puusepänala

Taideteollisuusalan ammattitutkinto, restauroija

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, sisustusala

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, restaurointiala

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, jalometalliala

Taideteollisuusalan ammattitutkinto, kultaseppä

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, designtekstiilien valmistaja

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, mittatilausompelija



Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, muotiassistentti

Oulun seudun ammattiopisto

www.osao.fi

Kiviharjuntie 8

90220 Oulu

p. 040 1415 140

ovi(a)osao.fi

/

Asemakyläntie 5

90840 Haukipudas

ETELÄ-POHJANMAA

Sedu

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun toteuttaja

Puuteollisuuden perustutkinto, puuseppä, teollisuuspuurakentaja

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, restaurointialan osaamisala

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, sisustusalan osaamisala

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, mittatilausompelija

Sedu

http://www.osao.fi
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http://www.osao.fi


www.sedu.fi

Koulukatu 41

60100 Seinäjoki

p. 020 124 5000

hakijapalvelut(a)sedu.fi

Suomen Yrittäjäopisto

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, puuseppä

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, sisustaja-remontoija

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, verhoilija

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, sisustustekstiilien valmistaja

Suomen Yrittäjäopisto

www.syo.fi

Viipurintie 4

13100 Hämeenlinna

p. 010 841 4000

KESKI-POHJANMAA

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, kpedu

Media-alan ammattitutkinto

Puuteollisuuden perustutkinto, puuseppä

http://www.sedu.fi
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Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, kpedu

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, kpedu

www.kpedu.fi

Närvilänkatu 8

67100 Kokkola

p. 06 825 0000

hakijapalvelut(a)kpedu.fi

LAPPI

Saamelaisalueen koulutuskeskus

Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto

Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani

Saamelaisalueen koulutuskeskus

www.sogsakk.fi

Menesjärventie 4

99870 Inari

p. 040 723 7309

opintotoimisto(a)sogsakk.fi

http://www.kpedu.fi
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KANTA-HÄME

Ammattiopisto Tavastia

Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, lasi

Sisustusalan ammattitutkinto

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, verhoilu

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, designtekstiilien valmistaja

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, sisustustekstiilien valmistaja

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, kudonta

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, mittatilausompelija

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, modisti

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, suutari

Ammattiopisto Tavastia

www.kktavastia.fi

Hattelmalantie 8

13101 Hämeenlinna

p. 03 6581 500

ohjauspiste(a)kktavastia.fi
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PIRKANMAA

Ikaalisen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, IKATA

Graafinen suunnittelu, kuvallisen ilmaisun toteuttaja, media-alan ja kuvallisen ilmaisun 
perustutkinto

Tapahtuma- ja messurakentaminen, mediapalvelujen toteuttaja, media-alan ja kuvallisen 
ilmaisun perustutkinto

3D-tulostus ja mallintaminen, artesaani, taideteollisuusalan perustutkinto

Pienoismallirakennus, artesaani, taideteollisuusalan perustutkinto

Kitaranrakennus, artesaani, taideteollisuusalan perustutkinto

Erikoismetalli, artesaani, taideteollisuusalan perustutkinto

Asesepäntyö, artesaani, taideteollisuusalan perustutkinto

Hienopuuseppä, artesaani, taideteollisuusalan perustutkinto

Rakennusrestaurointi, artesaani, taideteollisuusalan perustutkinto

Huonekalujen entisöinti ja verhoilu, artesaani, taideteollisuusalan perustutkinto

Lasinpuhallus, artesaani, taideteollisuusalan perustutkinto

Sisustuslasi, artesaani, taideteollisuusalan perustutkinto

Korusuunnittelu- ja valmistus, artesaani, taideteollisuusalan perustutkinto



Kädentaitojen ohjaus, artesaani, taideteollisuusalan perustutkinto

Sisustus- ja tekstiilituotteiden valmistus, artesaani, taideteollisuusalan perustutkinto

Pukeutuminen ja vaatetus, artesaani, taideteollisuusalan perustutkinto

Ikaalisen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, IKATA

www.sasky.fi

Eino Salmelaisen katu 20

39500 Ikaalinen

p. 03 450 9327

ikata(a)sasky.fi

Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

Kultasepän ammattitutkinto, kultaseppä

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, kaivertaja

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, lavasterakentaminen

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, sisustusala

Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

www.sasky.fi

Sastamalankatu 2

38210 Sastamala

p. 040 1819051

kirjaamo(at)sasky.fi

http://www.sasky.fi
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Koulutus-Center

Styling academy -stylistikoulu

Koulutus-Center

www.koulutuscenter.com

Satakunnankatu 29

33210 Tampere

p. 03 211 05 11

koulutushelsinki(a)gmail.com

Valkeakosken ammattiopisto

Taideteollisuusalan ammattitutkinto, sisustaja

Valkeakosken ammattiopisto

www.vaao.fi

Vanhankyläntie 2

37601 Valkeakoski

p. 03 574 21

info(a)vaao.fi

Vammalan ammattikoulu

Puuteollisuuden perustutkinto, puusepänteollisuuden osaamisala, puuseppä

Rakennusalan perustutkinto, kivialan osaamisala, kivirakentaja

Vammalan ammattikoulu

http://www.koulutuscenter.com
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www.sasky.fi

Ratakatu 36

38210 Sastamala

p. 03 52121

kirjaamo(a)sasky.fi

SATAKUNTA

Kankaanpään opisto

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, käsityön ohjaustoiminta

Kankaanpään opisto

www.kankaanpaanopisto.fi

Opistonkatu 5

38700 Kankaanpää

p. 044 772 9238

VARSINAIS-SUOMI

Raseko Raision seudun koulutusyhtymä

Taideteolllisuusalan perustutkinto, muinaistekniikan ammattiala

Taideteollisuusalan ammattitutkinto, savirakentaja

Taideteolllisuusalan perustutkinto, metalliseppä

http://www.sasky.fi
http://www.sasky.fi
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Taideteollisuusalan perustutkinto, puusepänalan osaamisala

Taideteollisuusalan perustutkinto, restauroinnin osaamisala

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, designtekstiilien valmistaja

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, mittatilausompelija

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, muotiasissitentti

Raseko Raision seudun koulutusyhtymä

www.raseko.fi

Purokatu 1

21200 Raisio

p. 02 437 7500

info(at)raseko.fi

/

Kuivelantie 20

23100 Mynämäki

Salon seudun ammattiopisto

Taideteollisuusalan perustutkinto, puuseppä

Taideteollisuusalan perustutkinto, sisustussuunnittelu

Taideteollisuusalan perustutkinto, visualisti

https://www.raseko.fi/
https://www.raseko.fi/
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Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, design- tai sisustustekstiilien valmistaja

Salon seudun ammattiopisto

www.sskky.fi

Taitajankatu 2-6

24240 Salo

p. 044 7704 300

sskky(a)sskky.fi

Novida - ammattiopisto ja lukio

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, designtekstiilien valmistaja, mittatilausompelija, 
sisustustekstiilien valmistaja

Novida - ammattiopisto ja lukio

www.novida.fi

Myllykyläntie 8

32201 Loimaa

p. 02 760 810

UUSIMAA

Vantaan ammattiopisto Varia

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun toteuttaja

Taideteollisuusalan ammattitutkinto, sisustaja

http://www.sskky.fi
http://www.sskky.fi
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Vantaan ammattiopisto Varia
www.sivistysvantaa.fi

Tennistie 1

01370 Vantaa

p. 043 825 0927

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, mediapalvelujen tuottaja

Puuteollisuuden ammattitutkinto, puuseppä

Sisustusalan ammattitutkinto

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, verhoilu

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, sisustus

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, sisustustekstiilien valmistaja

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto, mittatilausompelija

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, mittatilausompelija

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, modisti

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, muotiassistentti

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, vaatturi

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

www.hel.fi

http://www.sivistysvantaa.fi
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Hattulantie 2

00550 Helsinki

p. 09 310 8600

hakutoimisto(at)edu.hel.fi

Amiedu

Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari

Amiedu

Valimotie 8

00380 Helsinki

p. 010 80 80 90

asiakaspalvelu(a)amiedu.fi

Koulutus-Center

Styling academy -stylistikoulu

Koulutus-Center

www.koulutuscenter.com

Kalevankatu 12

00100 Helsinki

p. 09 685 6110

koulutushelsinki(a)gmail.com

Luksia

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani

http://www.koulutuscenter.com
http://www.koulutuscenter.com
http://www.koulutuscenter.com
http://www.koulutuscenter.com
http://www.koulutuscenter.com


Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, designtekstiilien valmistaja

Luksia

www.luksia.fi

Nummentie 6

08100 Lohja

p. 019 36961

hakupalvelut(a)luksia.fi

/

Ojakkalantie 2

03100 Nummela

http://www.luksia.fi
http://www.luksia.fi
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http://www.luksia.fi
http://www.luksia.fi


Suomen muotoilu- ja käsityöalojen 
opistot

https://www.studentum.fi/

Sisustussuunnittelulinja
www.psko.fi

Pohjois-Savon opisto

Kansanopistotie 32

70800 Kuopio

p. 040 1460200

opisto(a)psko.fi

Graafinen suunnittelu

Taidekoulu Art-Line
Kauhajoen opisto

www.keo.fi

Järvikyläntie 92

61850 Kauhajoki

p. 020 765 9230

keo(a)keo.fi

Käsityöilmaisun linja

Muotoilun ABC-linja
Karstulan Evankelinen opisto

www.keokarstula.fi

Kokkolantie 12
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43500 Karstula

p. 014 525 2200

kansanopisto(a)keokarstula.fi

Graafisen suunnittelun koulutus

Sisustussuunnittelun koulutus
Jyväskylän kristillinen opisto

www.jko.fi

Sulkulantie 28

40520 Jyväskylä

p. 014 3348 000

toimisto(a)jko.fi

Graafisen suunnittelun linja

Sarjakuva ja digitaalisen kuvittamisen linja

XR & game design

Valokuvauslinja

Kuvataidelinja
Kymenlaakson Opisto

www.kyme.fi

Marintie 9

46900 Kouvola

p. 020 7118 530

toimisto(a)kyme.fi

Pelialan koulutus, visuaalisen pelisuunnittelun linja
Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

www.ahlman.fi

Hallilantie 24

33820 Tampere

p. 050 995 0099

opintotoimisto(a)ahlman.fi
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Kuvituksen ja graafisen suunnittelun linja
Vapaa Akatemia

www.lahdenkansanopisto.fi

Sammonkatu 8

15140 Lahti

p. 03 878 10

toimisto(a)lahdenkansanopisto.fi

Veneenrakennuslinja
Eurajoen kristillinen opisto

www.eko.fi

Koulutie 4

27100 Eurajoki

p. 044 721 4802

opisto(a)eko.fi

Kädentaitojen ohjaaja
Kankaanpään opisto

www.kankaanpaanopisto.fi

Opistonkatu 5

38700 Kankaanpää

p. 044 772 9238

Sisustussuunnittelun opintolinja

Graafisen suunnittelun opintolinja
HEO Kansanopisto

www.heo.fi

Kirstinkatu1

00530 Helsinki
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p. 09 7742 420

heoinfo(a)heo.fi

Veneenveistokurssi/Träbåtsbygge
Borgå folkakademi

www.akan.fi

Runebergsgatan 16–18

06100 Borgå

p. 0195769500

info(a)akan.fi

Kuvallinen viestintä ja graafinen suunnittelu
Laajasalon opisto

www.laajasalonopisto.fi

Kuukiventie 6

00840 Helsinki

p. 09 621 9000

Create EYE
Västra Nylands folkhögskola

www.vnf.fi

Pumpviken 3

10300 Karis

p. 019 222 600

info(a)vnf.fi
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