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Miks on sotsiaalteemad
keerulised?

• Sunnime inimesi tegelema ebamugavate 
teemadega

• Inimesed peavad ületama oma hirme ja saama 
jagu mugavusestjagu mugavusest

• Riskid, mille eest hoiatame, ei pruugi 
realiseeruda

• Kasu õigest käitumisest võib ilmneda alles pika 
aja pärast













Muutuste kaks tasandit

• Üksikisiku tasand
• Ühiskondlik tasand



Üksikisiku tasand

• Suurendada teadmisi riskidest ja viisidest, 
kuidas probleeme vältida

• Suurendada motivatsiooni ja oskusi riskide 
vähendamiseksvähendamiseks

• Mõjutada hoiakuid



Ühiskondlik tasand

• Mõjutada ühiskondlikke norme
• Saada teema “päevakorda” 







Ühiskondlik tasand

• Mõjutada ühiskondlikke norme
• Saada teema “päevakorda” 
• Muuta süsteemi: toetavad teenused, 

rahastamine, seadusedrahastamine, seadused
• Muutused füüsilises ja psühhosotsiaalses 

keskkonnas



Kaks mõtlemise tüüpi

Kiire mõtlemine

Automaatne

Aeglane mõtlemine

AnalüütilineAutomaatne
Emotsionaalne
Ebateadlik

Analüütiline
Ratsionaalne
Loogiline



Mike Daube



Mis on kõige olulisem?

• Muudatus võtab aega – järjepidevus on 
võtmeküsimus

• “Kliendi” fookus – peame probleemi nägema 
läbi inimeste silmade, keda tahame mõjutadaläbi inimeste silmade, keda tahame mõjutada

• Sõnumid peavad olema selged ning toetuma 
ühtsele strateegiale ning juhised lihtsad 
järgida













“Kannan peaaegu alati helkurit”
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Kommunikatsiooni planeerimine

• Leia üles täpne probleem
• Leia sihtrühmad, kellele tuleb tegevused 

suunata 
• Sea täpsed eesmärgid iga sihtrühma kohta• Sea täpsed eesmärgid iga sihtrühma kohta
• Mida öelda? – mis on meie sõnum
• Kus ja kuidas seda öelda? - kanalid













Millal võtavad inimesed muutuse 
ette?

• Ohu tunnetuslik suurus:
– Oht viga saada, haigestuda tundub piisavalt suur 





Millal võtavad inimesed muutuse 
ette?

• Tagajärg tundub tundub piisavalt tõsine:
– Haigestumise, viga saamise tõenäosus tundub 

piisavalt suur 
– Haigus või terviseprobleem tundub piisavalt ohtlik  – Haigus või terviseprobleem tundub piisavalt ohtlik  







• Probleemi vältimise meetod tundub piisavalt 
tõhus 



• Probleemi vältimise meetod tundub piisavalt 
tõhus 

• Kui suured tunduvad takistused 



• Kui veenvad on põhjused muutusteks – nii 
sümptomid kui välised ajendid 





• Kui veenvad on ajendid muutusteks – nii 
sümptomid kui välised ajendid 

• Usk, et saan hakkama muutusega hakkama



Kuidas panna sihtrühm end 
kuulama?

1. Tunne sihtrühma
2. Näita, et teema on tema jaoks oluline
3. Pöördu sihtrühma poole talle arusaadavas 

keeleskeeles
4. Räägi temaga seal, kus ta on sõnumi 

vastuvõtmiseks rohkem valmis





Kuidas panna sihtrühm 
tegutsema?

1. Keskendu kasule, mida õige käitumine annab
2. Paku lihtne ja positiivne lahendus, julgusta
3. Paku kohene võimalus tegutseda
4. Tööta selle nimel, et keskkond toetaks 4. Tööta selle nimel, et keskkond toetaks 

tervislikke valikuid







Meediakanalitest

• Tasuline meedia - reklaam
• Väljateenitud meedia – artiklid ajakirjanduses, 

suusõnaline reklaam
• Omatud meedia - veebileht, teenindus• Omatud meedia - veebileht, teenindus
• Jagatud meedia - sotsiaalmeedia



Mida šokeerivam, seda parem?

• Konkureerivad teooriad
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