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VauvaPolku-oppimispelin tausta ja tarve 

Vanhemmuuteen siirtyminen epävarmuuden 

ja muutoksen leimaavassa yhteiskunnassa

Syntyvyys alentunut, lapsiluku pienentynyt 

ja vanhemmaksi tullaan yhä myöhemmin.

Perhevalmennus kaipaa uusia 

työmenetelmiä, erityisesti joustavia ja 

itseohjautuvia

Voitaisiinko pelillisen oppimisen keinoin 

monipuolistaa perhevalmennusta ?
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VauvaPolku-oppimispelin kehittäminen ja 

tutkimus 

 Tutkittua tietoa ja tukea välitetään perheille ja 
ammattilaisille pelillisen oppimisen keinoin

– rahoitus Tieteen tiedotus ry

 VauvaPolku-oppimispelin hyötyjä vanhemmille ja 
työntekijöille tutkitaan paraikaa 12 kunnassa osana 
perhevalmennusta  näyttöön perustuvuus

– rahoitus Kunnallisalan kehittämissäätiö

 Oppimispelien juurruttaminen käytäntöön 

– yhteistyössä LAPE-hankkeen ja yhteistyökumppanien 
kanssa

 Oppimispeli perheille ja kunnille ilmainen
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Oppimispelin idea ja elementit

 Sisältö tutkimusperustainen ja voimavaralähtöinen

 Perustuu pelilliseen oppimiseen: leikkisyys, 

haastavuus, tarinallisuus

 Pelissä ratkotaan erilaisia kysymyksiä, tehdään 

harjoitteita, saadaan vinkkejä sekä palautteita ja 

vastataan visailuihin

 Ei vain tiedon jakoa: keskeistä on vauvaperhe-

elämään liittyvien asioiden pohdinta ja niistä 

keskustelu

 Sopii kaikenlaisille perheille, isille ja äideille
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Tukea odotusajasta vauvavuoteen

 Viisi tasoa- eteneminen 

haastavampiin 

tilanteisiin ja aiheisiin

 Voi pelata yksin, 

puolison tai ystävän 

kanssa, ryhmässä, 

ohjatusti tai itsenäisesti

 Vauvaperhearjen 

haasteiden normalisointi, 

vaikeidenkin asioiden 

puheeksi ottaminen ja  

avun hakeminen
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Pelin tienviitat eli teemat 

tutkimusperustaisia
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1. Vauvapuisto - Myönteinen vanhempi-

lapsi suhde ja vanhemmuus

2. Vanhemmuustaipale - Perheen 

perustaminen ja omannäköinen 

vanhemmuus erilaisissa perheissä                    

3. Kumppanuuspolku -

Yhteisvanhemmuus ja parisuhde

4. Verkostokuja - Perheiden sosiaaliset 

verkostot ja ennaltaehkäisevän tuen 

saatavuus

5. Työraitti -Työn ja perheen 

yhteensovittaminen ja perheen 

toimeentulo
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Tekninen toteutus

- Peli on kehitetty käyttäen HTML5 – pohjaista 

Construct 2 pelimoottoria.

- Pelimoottori mahdollisti oppimispelin prototyypin 

nopean kokoamisen ja jatkuvien muutosten 

testauksen ja implimentoinnin.

- HTML5 - muodossa peliä pystyy pelaamaan lähes 

millä tahansa laitteella, jossa on verkkoselain.
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Pelillisyys

- Peli käyttää hyödykseen kaikista pohjimmaisia 

pelisuunnittelun periaatteita.

- Pelaaja käy läpi syklejä, joissa tämä palkitaan 

tasaisin väliajoin.

- Tämä takaa pelaajan kiinnostuksen ja tarjoaa 

onnistumisen tunteita tarjotun sisällön oppimisesta.
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Vauvapolku-oppimispelin kehittämisprosessi yhteistyönä

Tarpeiden ja 

ideoiden 

kerääminen

Oppimis-

pelin 

prototyyppi

Pelin 

testaaminen 

ja pilotointi-

kierrokset

Mallittaminen 

tutkimukseen
Tutkimus Juurruttaminen

Vanhemmat

Ammattilaiset

Caffeine

Overdose

Family 

Support

House

Jyväskylän

yliopisto

Vanhemmat

Opiskelijat 

JYU

JAMK 

Cafo, Fasu

Tutkimus-tiimi

Ammattilaiset

LAPE

Vanhemmat

Ammatti-

laiset

Tutkimus-

tiimi

Päätöksen-

tekijät

Ammattilaiset

Kunnat

Järjestöt

JY, Cafo, Fasu

Sisällön tuottaminen, teknologian kehittäminen 

ja käyttäjäpalaute vuorovaikutuksessa
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Opiskelijat

5/25/2018

Ammattilaiset
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Ideoita ja palautetta 

perheiltä 
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VauvaPolku-peli työvälineenä 

perhepalveluissa

- Ryhmämuotoinen pelaaminen/peli-illat matalan 

kynnyksen kohtaamispaikoissa

- Perhevalmennukseen/neuvolatyöhön upotettuna tai  

itsenäisenä työskentelynä neuvolasta ohjeistettuna

- Perhetyön/ohjauksen työvälineenä erityistä tukea 

tarvitsevien perheiden kanssa

- Uusi idea: VauvaPolku-valmentajat 

(vertaistukiohjaajat)
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Esimerkki oppimispelin käytöstä 

perhevalmennuksessa1: pelin polut 

(teemat) aiheina eri tapaamiskerroilla
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• 1.kerta

Vauvapolku

• 2. kerta

Vanhemmuus-
taipale

• 3.kerta

Kumppanuus-

polku

• 4.kerta

Verkostokuja

• 5. kerta

Työraitti
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Esimerkki oppimispelin käytöstä 

perhevalmennuksessa2: eteneminen 

tasolta toiselle 
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• 1.kerta

Odotus/taso1

• 2.kerta

Odotus/taso2

• 3.kerta

Vauvavuosi/

taso1

• 4.kerta

Vauvavuosi

/taso2

• 5.kerta

Vauvavuosi/

taso3
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Seuraavat stepit

 Tutkimustulosten saaminen pelin näyttöön 

perustuvuudesta ja hyödyistä vanhemmille

 Oppimispelin juurruttaminen käytäntöön 

yhteistyökumppanien kanssa

- Tarvittavat tukimateriaalit ja työntekijöiden 

kouluttaminen

- Levityskanavat, markkinointi

 Kieliversiot?
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VauvaPolun kehittäjätiimi

 Toimijat:

• Jyväskylän yliopisto; anna.k.ronka@jyu.fi; eija.sevon@jyu.fi

• Family Support House Oy;  http://fasuhouse.com/

• Caffeine Overdose Oy;  http://caffeineoverdose.fi/ 

 Yhteistyökumppanit:

• Mannerheimin Lastensuojeluliitto

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

• Games For Health Finland

• LAPE-hankkeet Keski- ja Pohjois-Suomessa sekä Pohjois-
Savossa

 Rahoitus: Tieteen tiedotus ry ja Kunnallisalan kehittämissäätiö

 http://babytrail.fi/
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