
SuPer-liiton jäsenistön 
tunteet, käy4äytyminen 
ja sitoutuminen 
Lokakuu 2020

© 2020 NayaDaya Inc.



Tunteiden mi4aus 
SuPerin jäsenkunnassa 
Kysymykset esite*in ja tunnedata kerä*in 
SuPerin 9.10.2020 lähe;ämän kyselyn kau;a. 

Kysymykset ja vastaukset: 
1. Mikä tunne kuvaa kokemustasi päivi;äisestä 

työstäsi juuri nyt? (2356 vastausta) 
2. Mikä tunne kuvaa kokemustasi työpaikan 

henkilöstömitoituksesta juuri nyt? (2447 
vastausta) 

3. Mikä tunne kuvaa kokemustasi Suomen 
terveydenhuollosta juuri nyt? (2417 vastausta) 

4. Mikä tunne kuvaa kokemustasi koronaepidemiaa 
koskevista viranomaisten päätöksistä juuri nyt? 
(2776 vastausta)
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Emo:onal Value Index (EVI) – kaikki kysymykset 
EVI-arvo ennakoi posiNivista, sitoutuvaa ja yhteisöllistä käy;äytymistä
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päätökset 32,5
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Lojaalit ja 
puolestapuhujat 

24,5 %

Passiiviset 
13,2 %

Luopujat 
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1. Käy4äytymisen ennuste – oma työ
Mikä tunne kuvaa kokemustasi päivi0äisestä työstäsi juuri nyt?
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1. Tunteiden vaikutus käy4äytymiseen – oma työ
Mikä tunne kuvaa kokemustasi päivi0äisestä työstäsi juuri nyt?

Posi1ivinen-sitoutuva  
Läsnäolo, vuorovaikutus, 
osallistuminen, uusiin asioihin 
tutustuminen, lojaalius, 
luo;amus, toisten au;aminen, 
suosi;elu

Posi1ivinen-lamaantuva  
Olosuhteiden ylläpitäminen, 
ruNinien toistaminen, ren-
toutuminen, palautuminen, 
jouNlaisuus, nauNskelu

Nega1ivinen-lamaantuva  
Vetäytyminen, väl;äminen, 
luopuminen, eristäytyminen, 
epäsosiaalisuus, korjaava 
käy;äytyminen

Nega1ivinen-sitoutuva  
Syy;äminen, aggressio, 
vihamielinen toiminta, 
hyökkääminen, vahin-
gollisten olosuhteiden 
korjaaminen

Ylpeys
Myötätunto

Pelko

Suu4umus

Häpeä

Suru

Helpotus

Huvi4uneisuus

Pe4ymys

Ilo

Rakkaus

Tyytyväisyys
Mielihyvä

Kiinnostus

Syyllisyys

Katumus

Inho
Halveksunta

Viha



Toiveet, lupaukset ja odotukset 
pe;ävä

Tarpeet ja tavoi;eet rii;ävällä 
tavalla täy;ävä

Vahingon, ei-toivotun Nlanteen ja 
mielipahan välitön aiheu;aja
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1. Yleisimmät tunteet ja merkitykset – oma työ
Mikä tunne kuvaa kokemustasi päivi0äisestä työstäsi juuri nyt?



*EmoNonal Value Index (EVI) ennakoi posiNivista, sitoutuvaa ja yhteisöllistä käy;äytymistä.

Sisäisiä moraalistandardeja rikkova
VaikeasN halli;avia uhkia, huolia ja vaaraNlanteita aiheu;ava

Ei-toivotun Nlanteen välillinen aiheu;aja
Vahingon, ei-toivotun Nlanteen ja mielipahan välitön aiheu;aja

Ulkoisia normeja välillisesN rikkova tai nöyryy;ävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen välitön tai välillinen aiheu;aja
Tuomi;avien tekojen tekijä ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja
Vastenmielisten asioiden tuo;aja tai moraali;omasN toimiva

Pitkäkestoista katkeruu;a herä;ävä tai arkisia ikävyyksiä tuo;ava

Toiveet, lupaukset ja odotukset pe;ävä

Läheistä yhtey;ä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luo;amusta rakentava

Odo;ama;omalla tavalla ilahdu;ava tai tavoi;eita voimakkaasN tukeva
Erikoislaatuisia, posiNivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta herä;ävä

HyvinvoinNa, nauNntoa ja viihtyvyy;ä luova
Menestystä, itsetuntoa ja posiNivista sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoi;eet rii;ävällä tavalla täy;ävä
Ahdingossa oleva tai toisten ahdingon paljastava ja sitä helpo;ava

Hauska ja viihdy;ävä tai naure;ava (sarkasmi)
Epämielly;äviä Nlanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lievi;ävä

Rakkaus
Kiinnostus
Ilo
Ihailu
Mielihyvä
Ylpeys
Tyytyväisyys
Myötätunto
Huvi8uneisuus
Helpotus
Syyllisyys
Pelko
Katumus
Suu8umus
Häpeä
Pe8ymys
Suru
Halveksunta
Inho
Viha

TunteetMerkitykset Tunnereak:oiden lukumäärä

Huomiota herä;ävä, puoleensavetävä, kiehtova ja moNvoiva

© 2020 NayaDaya Inc.

EVI* Matriisi

Lojaalit
PassiivisetLuopujat

Vastustajat
1. Tunteet ja merkitykset– oma työ

Mikä tunne kuvaa kokemustasi päivi0äisestä työstäsi juuri nyt?
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Lojaalit ja 
puolestapuhujat 

12,6 %

Passiiviset 
9,0 %

Luopujat 
58,9 %

Vastustajat 
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2. Käy4äytymisen ennuste – henkilöstömitoitus
Mikä tunne kuvaa kokemustasi työpaikan henkilöstömitoituksesta juuri nyt? 
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NEGATIIVINEN POSITIIVINEN
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M
A
A
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TU

VA

Posi1ivinen-sitoutuva  
Läsnäolo, vuorovaikutus, 
osallistuminen, uusiin asioihin 
tutustuminen, lojaalius, 
luo;amus, toisten au;aminen, 
suosi;elu

Posi1ivinen-lamaantuva  
Olosuhteiden ylläpitäminen, 
ruNinien toistaminen, ren-
toutuminen, palautuminen, 
jouNlaisuus, nauNskelu

Nega1ivinen-lamaantuva  
Vetäytyminen, väl;äminen, 
luopuminen, eristäytyminen, 
epäsosiaalisuus, korjaava 
käy;äytyminen

Nega1ivinen-sitoutuva  
Syy;äminen, aggressio, 
vihamielinen toiminta, 
hyökkääminen, vahin-
gollisten olosuhteiden 
korjaaminen

Ylpeys
Myötätunto

Pelko

Suu4umus

Häpeä

Suru

Helpotus

Huvi4uneisuus

Pe4ymys

Ilo

Tyytyväisyys
Mielihyvä

Kiinnostus

Syyllisyys

Inho
Halveksunta

Viha

2. Tunteiden vaikutus käy4äytymiseen – henkilöstömitoitus
Mikä tunne kuvaa kokemustasi työpaikan henkilöstömitoituksesta juuri nyt? 



Vahingon, ei-toivotun Nlanteen ja 
mielipahan välitön aiheu;aja

Tarpeet ja tavoi;eet rii;ävällä 
tavalla täy;ävä

© 2020 NayaDaya Inc.

2. Yleisimmät tunteet ja merkitykset – henkilöstömitoitus
Mikä tunne kuvaa kokemustasi työpaikan henkilöstömitoituksesta juuri nyt? 

Toiveet, lupaukset ja odotukset 
pe;ävä



*EmoNonal Value Index (EVI) ennakoi posiNivista, sitoutuvaa ja yhteisöllistä käy;äytymistä.

Sisäisiä moraalistandardeja rikkova
VaikeasN halli;avia uhkia, huolia ja vaaraNlanteita aiheu;ava

Ei-toivotun Nlanteen välillinen aiheu;aja
Vahingon, ei-toivotun Nlanteen ja mielipahan välitön aiheu;aja

Ulkoisia normeja välillisesN rikkova tai nöyryy;ävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen välitön tai välillinen aiheu;aja
Tuomi;avien tekojen tekijä ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja
Vastenmielisten asioiden tuo;aja tai moraali;omasN toimiva

Pitkäkestoista katkeruu;a herä;ävä tai arkisia ikävyyksiä tuo;ava

Toiveet, lupaukset ja odotukset pe;ävä

Läheistä yhtey;ä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luo;amusta rakentava

Odo;ama;omalla tavalla ilahdu;ava tai tavoi;eita voimakkaasN tukeva
Erikoislaatuisia, posiNivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta herä;ävä

HyvinvoinNa, nauNntoa ja viihtyvyy;ä luova
Menestystä, itsetuntoa ja posiNivista sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoi;eet rii;ävällä tavalla täy;ävä
Ahdingossa oleva tai toisten ahdingon paljastava ja sitä helpo;ava

Hauska ja viihdy;ävä tai naure;ava (sarkasmi)
Epämielly;äviä Nlanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lievi;ävä

Rakkaus
Kiinnostus
Ilo
Ihailu
Mielihyvä
Ylpeys
Tyytyväisyys
Myötätunto
Huvi8uneisuus
Helpotus
Syyllisyys
Pelko
Katumus
Suu8umus
Häpeä
Pe8ymys
Suru
Halveksunta
Inho
Viha

TunteetMerkitykset Tunnereak:oiden lukumäärä

Huomiota herä;ävä, puoleensavetävä, kiehtova ja moNvoiva
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EVI* Matriisi

Lojaalit
PassiivisetLuopujat

Vastustajat

2. Tunteet ja merkitykset– henkilöstömitoitus
Mikä tunne kuvaa kokemustasi työpaikan 

henkilöstömitoituksesta juuri nyt? 
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Osallistujat 
ja au4ajat 

26,9 %

Passiiviset 
13,6 %

Lamaantujat 
53,0 %

Vastustajat 
6,5 %
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3. Käy4äytymisen ennuste – Suomen terveydenhuolto
Mikä tunne kuvaa kokemustasi Suomen terveydenhuollosta juuri nyt?
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3. Tunteiden vaikutus käy4äytymiseen – terveydenhuolto
Mikä tunne kuvaa kokemustasi Suomen terveydenhuollosta juuri nyt?

Posi1ivinen-sitoutuva  
Läsnäolo, vuorovaikutus, 
osallistuminen, uusiin asioihin 
tutustuminen, lojaalius, 
luo;amus, toisten au;aminen, 
suosi;elu

Posi1ivinen-lamaantuva  
Olosuhteiden ylläpitäminen, 
ruNinien toistaminen, ren-
toutuminen, palautuminen, 
jouNlaisuus, nauNskelu

Nega1ivinen-lamaantuva  
Vetäytyminen, väl;äminen, 
luopuminen, eristäytyminen, 
epäsosiaalisuus, korjaava 
käy;äytyminen

Nega1ivinen-sitoutuva  
Syy;äminen, aggressio, 
vihamielinen toiminta, 
hyökkääminen, vahin-
gollisten olosuhteiden 
korjaaminen

YlpeysMyötätunto

Pelko

Suu4umus

Häpeä

Suru

Helpotus

Huvi4uneisuus

Pe4ymys

Ilo

Tyytyväisyys
Mielihyvä

Kiinnostus

Syyllisyys

Inho
Halveksunta

Viha

Ihailu



Ahdingossa oleva tai toisten ahdingon 
paljastava ja sitä helpo;ava

VaikeasN halli;avia uhkia, huolia ja 
vaaraNlanteita aiheu;ava
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3. Yleisimmät tunteet ja merkitykset – terveydenhuolto
Mikä tunne kuvaa kokemustasi Suomen terveydenhuollosta juuri nyt?

Toiveet, lupaukset ja odotukset 
pe;ävä



*EmoNonal Value Index (EVI) ennakoi posiNivista, sitoutuvaa ja yhteisöllistä käy;äytymistä.

Sisäisiä moraalistandardeja rikkova
VaikeasN halli;avia uhkia, huolia ja vaaraNlanteita aiheu;ava

Ei-toivotun Nlanteen välillinen aiheu;aja
Vahingon, ei-toivotun Nlanteen ja mielipahan välitön aiheu;aja

Ulkoisia normeja välillisesN rikkova tai nöyryy;ävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen välitön tai välillinen aiheu;aja
Tuomi;avien tekojen tekijä ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja
Vastenmielisten asioiden tuo;aja tai moraali;omasN toimiva

Pitkäkestoista katkeruu;a herä;ävä tai arkisia ikävyyksiä tuo;ava

Toiveet, lupaukset ja odotukset pe;ävä

Läheistä yhtey;ä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luo;amusta rakentava

Odo;ama;omalla tavalla ilahdu;ava tai tavoi;eita voimakkaasN tukeva
Erikoislaatuisia, posiNivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta herä;ävä

HyvinvoinNa, nauNntoa ja viihtyvyy;ä luova
Menestystä, itsetuntoa ja posiNivista sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoi;eet rii;ävällä tavalla täy;ävä
Ahdingossa oleva tai toisten ahdingon paljastava ja sitä helpo;ava

Hauska ja viihdy;ävä tai naure;ava (sarkasmi)
Epämielly;äviä Nlanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lievi;ävä

Rakkaus
Kiinnostus
Ilo
Ihailu
Mielihyvä
Ylpeys
Tyytyväisyys
Myötätunto
Huvi8uneisuus
Helpotus
Syyllisyys
Pelko
Katumus
Suu8umus
Häpeä
Pe8ymys
Suru
Halveksunta
Inho
Viha

TunteetMerkitykset Tunnereak:oiden lukumäärä

Huomiota herä;ävä, puoleensavetävä, kiehtova ja moNvoiva
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EVI* Matriisi

Lojaalit
PassiivisetLuopujat

Vastustajat

3. Tunteet ja merkitykset– terveydenhuolto
Mikä tunne kuvaa kokemustasi Suomen 

terveydenhuollosta juuri nyt?
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Osallistujat 
ja au4ajat 

29,1 %

Passiiviset 
16,1 %

Lamaantujat 
46,2 %

Vastustajat 
8,6 %
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4. Käy4äytymisen ennuste – viranomaisten päätökset
Mikä tunne kuvaa kokemustasi koronaepidemiaa 
koskevista viranomaisten päätöksistä juuri nyt?



NEGATIIVINEN POSITIIVINEN

SI
TO

U
TU

VA

© 2020 NayaDaya Inc.

LA
M
A
A
N
TU

VA

Posi1ivinen-sitoutuva  
Läsnäolo, vuorovaikutus, 
osallistuminen, uusiin asioihin 
tutustuminen, lojaalius, 
luo;amus, toisten au;aminen, 
suosi;elu

Posi1ivinen-lamaantuva  
Olosuhteiden ylläpitäminen, 
ruNinien toistaminen, ren-
toutuminen, palautuminen, 
jouNlaisuus, nauNskelu

Nega1ivinen-lamaantuva  
Vetäytyminen, väl;äminen, 
luopuminen, eristäytyminen, 
epäsosiaalisuus, korjaava 
käy;äytyminen

Nega1ivinen-sitoutuva  
Syy;äminen, aggressio, 
vihamielinen toiminta, 
hyökkääminen, vahin-
gollisten olosuhteiden 
korjaaminen

YlpeysMyötätunto

Pelko

Suu4umus

Häpeä

Suru

Helpotus

Huvi4uneisuus

Pe4ymys

Tyytyväisyys

Mielihyvä

Kiinnostus

Inho
Halveksunta

Viha

Ihailu

4. Tunteiden vaikutus käy4äytymiseen 
– viranomaisten päätökset

Mikä tunne kuvaa kokemustasi koronaepidemiaa 
koskevista viranomaisten päätöksistä juuri nyt?



Tarpeet ja tavoi;eet rii;ävällä 
tavalla täy;ävä

VaikeasN halli;avia uhkia, huolia ja 
vaaraNlanteita aiheu;ava
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4. Yleisimmät tunteet ja merkitykset 
– viranomaisten päätökset

Mikä tunne kuvaa kokemustasi koronaepidemiaa 
koskevista viranomaisten päätöksistä juuri nyt?

Toiveet, lupaukset ja odotukset 
pe;ävä



*EmoNonal Value Index (EVI) ennakoi posiNivista, sitoutuvaa ja yhteisöllistä käy;äytymistä.

Sisäisiä moraalistandardeja rikkova
VaikeasN halli;avia uhkia, huolia ja vaaraNlanteita aiheu;ava

Ei-toivotun Nlanteen välillinen aiheu;aja
Vahingon, ei-toivotun Nlanteen ja mielipahan välitön aiheu;aja

Ulkoisia normeja välillisesN rikkova tai nöyryy;ävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen välitön tai välillinen aiheu;aja
Tuomi;avien tekojen tekijä ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja
Vastenmielisten asioiden tuo;aja tai moraali;omasN toimiva

Pitkäkestoista katkeruu;a herä;ävä tai arkisia ikävyyksiä tuo;ava

Toiveet, lupaukset ja odotukset pe;ävä

Läheistä yhtey;ä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luo;amusta rakentava

Odo;ama;omalla tavalla ilahdu;ava tai tavoi;eita voimakkaasN tukeva
Erikoislaatuisia, posiNivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta herä;ävä

HyvinvoinNa, nauNntoa ja viihtyvyy;ä luova
Menestystä, itsetuntoa ja posiNivista sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoi;eet rii;ävällä tavalla täy;ävä
Ahdingossa oleva tai toisten ahdingon paljastava ja sitä helpo;ava

Hauska ja viihdy;ävä tai naure;ava (sarkasmi)
Epämielly;äviä Nlanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lievi;ävä

Rakkaus
Kiinnostus
Ilo
Ihailu
Mielihyvä
Ylpeys
Tyytyväisyys
Myötätunto
Huvi8uneisuus
Helpotus
Syyllisyys
Pelko
Katumus
Suu8umus
Häpeä
Pe8ymys
Suru
Halveksunta
Inho
Viha

TunteetMerkitykset Tunnereak:oiden lukumäärä

Huomiota herä;ävä, puoleensavetävä, kiehtova ja moNvoiva
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EVI* Matriisi

Lojaalit
PassiivisetLuopujat

Vastustajat

4. Tunteet ja merkitykset– viranomaisten päätökset
Mikä tunne kuvaa kokemustasi koronaepidemiaa 
koskevista viranomaisten päätöksistä juuri nyt?



Tieteellinen metodi tunteiden 
ja käy4äytymisen tutkimiseen 
ja analysoin:in 
Tutkimuksessa hyödynne*in NayaDaya Oy:n 
kehi;ämää menetelmää ja ennakoivaa analyNikkaa, 
jotka perustuvat Neteelliseen tunneteoriaan[1], 
tutkimukseen[2] ja algoritmiin[3].

[1] Scherer, K.R., Fontaine, J.R.J, & Soriano, C. (2013). 
Components of EmoNonal Meaning. Oxford University Press. 

[2] Pre-exisNng scienNfic research independently conducted and published 
by the Geneva EmoNon Research Group at the University of Geneva. 

[3] The EmoNonal Value Index (EVI) algorithm developed by NayaDaya Inc.© 2020 NayaDaya Inc.
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Päivi Jokimäki, viesNntäjohtaja, SuPer 
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