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Mitä sosiaalinen markkinointi
voi tuoda yksilötason
terveyden- ja hyvinvoinnin
edistämiseen?

Miten sosiaalinen markkinointi
taipuu hyvinvoinnin
strategiseen johtamiseen?

http://fi.linkedin.com/in/heinilipiainen


Miten voin olla avuksi?

Tavoitteena käyttäytymiseen 

vaikuttaminen

Ymmärretään yksilöä ja 

kehitetään ratkaisuja jotka 

sopivat heille 



”…12-15 ikävuoden välillä 

paikkaushoitoa tarvitsevien 

nuorten osuus kasvaa selvästi” 

Sosiaalinen markkinointi työkaluna: 

Nuoret ja hampaiden harjaus

Kuva: https://www.caseydentists.com.au/too-much-toothbrush-time-overbrushing-damages-your-teeth/
(Duedecim Käypä Hoito, 2018, Hampaan paikkaushoito, Suomen Hammaslääkärilehti, No 8, s.22).

https://blogi.thl.fi/lasten-ja-nuorten-hampaiden-harjaaminen-on-huolestuttavan-vahaista-nain-muutamme-tilanteen/

https://www.caseydentists.com.au/too-much-toothbrush-time-overbrushing-damages-your-teeth/


Sosiaalisen markkinoinnin näkökulma

Asiakaslähtöisyys Käyttäytymisfokus Asiakasymmärrys Teoriasidonnaisuus

Arvonluonti Kilpailu Segmentointi
Monipuoliset 
menetelmät

• Miten auttaa nuoria 
harjaamaan hampaat 
kahdesti päivässä? 

• 12-15 vuotiaat pesevät 
hampaansa kaksi kertaa 
päivässä

• Kouluterveyskysely
• Haastattelut Kunnan X ylä-aste 

8.luokkalaisia,  9ryhmää (5-6hlö 
per ryhmä) (kevät 2019)

• COM-B
• Tapojen muodostuminen

• Hyötyjen tunnistaminen
• Mitä hampaiden 

peseminen merkitsee
nuorille?

• Kilpailevien tekijöiden 
tunnistaminen?

• Käyttäytymisperustainen 
(muutosvalmius)

• Ratkaisujen tarjoaminen
• Tunnistettujen esteiden 

ylittäminen



Nuoret ja hampaiden harjaus

Alle 1krt pesevät

1krt pesevät

2krt pesevät

Harjaaminen ei ainoa 
haaste…

Skeema hampaiden 
harjaamisesta jo olemassa!

Kehuminen!

*Ruotsi 82,8 % (+23,1 % vrt Suomi)
*Tanska 78,1 %(+18,4 % vrt Suomi)
*Norja 75,3 % (+15,6 % vrt Suomi)

Aikuiset Suomessa 68,1 % (Finsote
2018)

*http://www.hbsc.org/ 2013/14 data

Segmentointi

http://www.hbsc.org/


Nuoret ja harjaus

Motivaatio

Kyky

Mahdollisuus
KUVA: YLEn kuvapalvelu (SKAM) 

Michie S, van Stralen MM, West R. (2011) Behavior change wheel: A new method for characterizing and designing behavior change interventions. Implementation Science,6 
(42). 

http://www.ukkinstituutti.fi/muutospyora
Ks- lisää esim. Aunger, R. (2007) ‘Tooth brushing as routine behaviour’, International Dental Journal, 57(S5), pp. 364–376. 

Judah, G., Gardner, B. and Aunger, R. (2013) ‘Forming a flossing habit: An exploratory study of the psychological determinants of habit formation’, British Journal of Health 
Psychology, 18(2), pp. 338–353.

Dombrowski, S. U. and Webb, T. L. (2016) ‘The Effects of Two Planning Interventions on the Oral Health Behavior of Iranian Adolescents: A Cluster Randomized Controlled 
Trial’,. Annals of Behavioral Medicine, 50(3), pp. 409–418..

Pestäkö ennen vai 
jälkeen aamupalan?

Mitä tapahtuu yöllä?

Hampaiden 
harjaus vähän 
jokaisen oma asia

Harjaus tärkeää mutta ei 
prioriteetti

Rutiini puuttuu

+

+

• Henki ei haise
• Raikas tunne
• Hampaiden ulkonäkö

Pastilli oikotie raikkaaseen 
hengitykseen

Teoriasidonnaisuus

Arvonluonti

Kilpailu

Asiakasymmärrys

http://www.ukkinstituutti.fi/muutospyora


Yhteistyön hyödyt
”KÄYTÄNTÖ”

• Uudet  näkökulmat

• Tieteellinen tieto pureksittuna 
käytännölliseen muotoon

• Tehokkaiden menetelmien 
tunnistaminen

• Nuorten ääni kuuluviin

YLIOPISTO

• Teorian ja aineiston syvällisempi 
ymmärtäminen

• JUFO pisteet (tutkimus)

• Opintopisteet (opetus)

• Tulevaisuuden tutkimushanke? 
(rahoitus)

Mikä on yliopiston 
yhteiskunnallinen rooli ja 
millaisia yhteistyömalleja 

voisi olla relevanttia 
luoda?



Kiitos!
Heini Taiminen

heini.taiminen@jyu.fi
040 805 4556

http://www.researchgate.net/profile/Heini_Taiminen
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