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TAUSTA

Tavoite

Nuorten ylipaino ja interaktiivinen etäohjaus sosiaali- ja terveyspalveluissa ovat
ajankohtaisia aiheita. Nuorten ylipaino on ollut runsaasti esillä mediassa ja
lasten ylipainosta on kehittymässä suuri kansanterveydellinen ongelma (WHO
2012). Interaktiivinen vertaistukea hyödyntävä ryhmäohjaus tulee olemaan
yksi tulevaisuuden avohoidon käyttämistä keinoista (Richards & Viganò 2013).
Vertaistuen ja verkkotyöskentelyn hyödyntäminen on kustannustehokasta sekä
tavoittaa helpommin avuntarpeessa olevia (Neve, Jones, Morgan & Collins 2009).
Tutkimus toteutettiin osana Jyväskylän ammattikokreakoulun Interaktiivinen
ryhmäohjaus nuorten ylipainon hoidossa ja lihavuuden ennaltaehkäisyssä (IIRO) –
projektia.

Tavoitteena oli kuvata interaktiivisiin elämäntapamuutosryhmiin osallistuneiden
nuorten kokemuksia. Ryhmät toteutettiin yhteistyössä Seututerveyskeskuksen
kouluterveydenhuollon kanssa. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään
interaktiivisuutta hyödyntävän nuorten elämäntapaohjuksen toimintamallin
kehittämisessä.

AINEISTO JA ANALYYSI
Opinnäytetyön aineisto koostuu IIRO –projektin elämäntapamuutosryhmien
päätösvaiheen kontaktitapaamisissa kerätystä ryhmähaastatteluaineistosta,
johon osallistui 7 nuorta kahdessa eri ryhmässä. Ryhmähaastattelut
litteroitiin kokonaisuudessaan ja analysoitiin teorialähtöisen sisällönanalyysin
avulla. Sisällönanalyysiä ohjasi Inhimillisen toiminnan malli, joka tarjoaa
kokonaisvaltaisen näkemykseen toimintaan. (Kielhofner 2008)

TULOKSET
Nuorten kokemuksia interaktiiviseen elämäntaparyhmään osallistumisesta

Tottumus
•

Ruutuaika väheni (n=4)

•

Fyysinen aktiivisuus lisääntyi (n=6)

•

Ruokailutottumukset muuttuivat (n=5)

Suorituskyky

Tahto
• Interaktiivisuus innosti osallistumaan
(n=3)
• Mahdollisuus vaikuttaa ryhmän
sisältöön oli tärkeää

Toiminnan muodot
• Verkkotapaamisten tyyli ja sisältö koettiin selkeäksi
• Kaikki tekivät kotitehtäviä
• Konktaktitapaamisiin suhtauduttiin myönteisesti

Toiminnallinen identiteetti

• Kotitehtävät koettiin ajoittain raskaiksi
• Osallistuminen ryhmään pidensi
koulupäivää

• Kaikki arvioivat saavuttaneensa
vähintään yhden asettamansa tavoitteen
• Aikomus jatkossa liikkua enemmän (n=4)
• Yksi nuorista muisti lopussa
asettamansa tavoitteet

Fyysinen ympäristö
• Useimmilla ongelmia verkkoneuvotteluohjelman
toimivuudessa (n=6)
• Osalla ei tietoa nettisivuista (n=3)

• Kontaktitapaamiset koettiin hyväksi mahdollisuudeksi
tutustua toisiin

Sosiaalinen ympäristö
• Yksi keskusteli kotitehtävistä kotona
• Yleinen tunnelma tapaamisissa hyvä
• Suurin osa tyytyväisiä ryhmään ja sen kokoon (n=5)
• Kaikki ohjautuivat ryhmään kouluterveydenhuollon kautta

• Verkkotapaamisten aiheet tuttuja (n=2)
• Verkkotapaamisten aiheet tukivat elämäntapamuutosta (n=3)

JOHTOPÄÄTÖKSET
• Nuoret kokivat IIRO –ryhmään osallistumisen tukevan elämäntapamuutoksen toteuttamista
• Interaktiivinen etäohjaus on nuoria kiinnostava ja motivoiva ylipainon hoitomenetelmä.
• Jatkossa kiinnitettävä huomiota verkkoneuvotteluyhteyden toimintavarmuuteen.
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