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Miten koronaviruspandemia, 
media ja suomalaisten tunteet 
lii4yvät toisiinsa? 
• Pandemia on tuonut alkujaan etäisen ilmiön 

suomalaisten keskelle: merkitykset ovat 
vahvistuneet päivä päivältä. 

• Media arvioi maailman tapahtumia; merki-
tysten voimistuessa uu1soin1 lisääntyy. 

• Kansalaiset arvioivat tapahtumia hallituksen 
ja viranomaisten antamien 1etojen ja 
ohjeiden, median luoman kuvan sekä 
some-keskustelujen perusteella. 

• Median väli5ämät ja ihmisten kokemat 
merkitykset muu5uvat tunteiksi ja 
vaiku5avat voimakkaas1 
käy5äytymiseen.
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Tuhansia näkökulmia korona-
epidemiaan ja tunteisiin 
• Mediatalo Keskisuomalaisen 22 kaupunki- 

ja maakuntamedian koronauu1soinnista 
kerä5ävä tunnedata tuo näkyväksi 
epidemian vaikutuksia suomalaisten 
tunteisiin ja käy5äytymiseen. 

• Koronavirusepidemiaan lii5yviä uu1sia on 
julkaistu viikoilla 8-13 yli 4 000. 

• Tunteiden mi5aamisessa ja tunnedatan 
analysoinnissa hyödynnetään 1eteelliseen 
tunneteoriaan, tutkimukseen ja algoritmiin 
perustuvaa digitaalista tunne- ja 
käy5äytymisälyä (the NayaDaya® Digital 
Emo1onal and Behavioral Intelligence).
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Tieteellinen viitekehys 
tunteisiin ja käy4äytymiseen 
1. Tieteellinen tunneteoria 

KomponenSteoria (Component Process Model)[1] 
seli5ää tunteiden syntyä. 
    

2. Ka4ava tunnevalikoima 
Geneven yliopiston kansainväliseen tutkimukseen[2] 
perustuva monikielinen malli ka5aa tunteet 
kokonaisvaltaises1.  
  

3. Älykäs algoritmi ja tunnusluku 
Emo1onal Value Index (EVI)[3] ennakoi sitoutuvaa, 
posi1ivista ja yhteisöllistä käy5äytymistä.

Suomalainen innovaa*o "NayaDaya® Digital Emo*onal 
and Behavioral Intelligence" yhdistää *eteelliset kerrokset 
brändejä, ilmiöitä ja uu*sia tutkivaksi, analysoivaksi ja 
ymmärtäväksi digitaaliseksi palveluksi.

[1] Scherer, K.R., Fontaine, J.R.J, & Soriano, C. (2013). 
Components of Emo1onal Meaning. Oxford University Press. 

[2] Pre-exis1ng scien1fic research independently conducted and published 
by the Geneva Emo1on Research Group at the University of Geneva. 

[3] The Emo1onal Value Index (EVI) algorithm developed by NayaDaya Inc.© 2020 NayaDaya Inc.



[1] Mediatalo Keskisuomalaisen kaupunki- ja maakuntalehdissä. [2] Emo1onal Value Index (EVI) ennakoi posi1ivista, sitoutuvaa ja yhteisöllistä käy5äytymistä.

Sisäisiä moraalistandardeja rikkova.
Vahingon, ei-toivotun 1lanteen ja mielipahan välitön aiheu5aja.

Vaikeas1 halli5avia uhkia, huolia ja vaara1lanteita aiheu5ava.
Ei-toivotun 1lanteen välillinen aiheu5aja.

Ulkoisia normeja välillises1 rikkova tai nöyryy5ävä.

Pitkäkestoista katkeruu5a herä5ävä tai arkisia ikävyyksiä tuo5ava.
Toiveet, lupaukset ja odotukset pe5ävä.

Tuomi5avia tekoja tekevä ja yhteisöllisiä sääntöjä rikkova.
Arvokkaan ihmisen tai asian menetys.

Vastenmielisiä asioita tuo5ava tai moraali5omas1 toimiva.

Huomiota herä5ävä, puoleensavetävä, kiehtova ja mo1voiva.

Toisille ihmisille ahdinkoa tai kärsimystä aiheu5ava.
Menestystä, itsetuntoa ja posi1ivista sosiaalista arvoa rakentava.

Odo5ama5omalla tavalla ilahdu5ava tai tavoi5eita voimakkaas1 tukeva.
Erikoislaatuisia, posi1ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta herä5ävä.

Hyvinvoin1a, nau1ntoa ja viihtyvyy5ä luova.
Tarpeet ja tavoi5eet rii5ävällä tavalla täy5ävä.
Hauska ja viihdy5ävä tai naure5ava (sarkasmi).

Epämielly5äviä 1lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lievi5ävä.
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Läheistä yhtey5ä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luo5amusta rakentava.
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Kansalaisten kokemat merkitykset ja tunteet korona-
virusepidemiaan lii4yvissä uu*sissa[1] viikoilla 8-13

Korkea EVI* 
28,3 %

Matala EVI* 
54,4 %

Keskiverto EVI* 
17,3 %

© 2020 NayaDaya Inc.



© 2020 NayaDaya Inc.

Pelon tunteet koronavirus- 
epidemiaan lii4yvissä uu*sissa[1] 

Viikot 8-13
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[1] Mediatalo Keskisuomalaisen kaupunki- ja maakuntalehdissä. © 2020 NayaDaya Inc.

Tartuntojen määrät Suomessa ja pelon tunteet 
koronaviruspidemiaan lii4yvissä uu*sissa[1] 

Viikot 8-13
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Pörssikurssit ja pelon tunteet korona- 
virusepidemiaan lii4yvissä uu*sissa[1] 

Viikot 8-13
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[1] Mediatalo Keskisuomalaisen kaupunki- ja maakuntalehdissä.
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Myötätunto koronavirus- 
epidemiaan lii4yvissä uu*sissa[1] 

Viikot 8-13
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[1] Mediatalo Keskisuomalaisen kaupunki- ja maakuntalehdissä.
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Kolme yleisintä tunne4a koronavirus- 
epidemiaan lii4yvissä uu*sissa[1] 

Viikot 8-13
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[1] Mediatalo Keskisuomalaisen kaupunki- ja maakuntalehdissä.
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Tunteiden määrä koronavirus- 
epidemiaan lii4yvissä uu*sissa[1] 

Viikot 8-13
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Tieteellinen algoritmi[1] ennakoi kansalaisten 
käy4äytymistä koronavirusepidemian aikana
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[1] Emo1onal Value Index (EVI) ennakoi posi1ivista, sitoutuvaa ja yhteisöllistä käy5äytymistä asteikolla 0-100.



OSALLISTUMINEN
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© 2020 NayaDaya Inc.[1] Mediatalo Keskisuomalaisen kaupunki- ja maakuntalehdissä.
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Koronavirusuu*sten[1] aiheu4amien 
tunteiden* seurauksia

Korkea EVI[2] 
28,3 %

Keskiverto EVI[2] 
17,3 %

Matala EVI[2] 
54,4 %
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Tunteet viikoilla 8-12

[1] Mediatalo Keskisuomalaisen kaupunki- ja maakuntalehdissä. [2] Emo1onal Value Index (EVI) ennakoi posi1ivista, sitoutuvaa ja yhteisöllistä käy5äytymistä.



Uniikkia dataa ja ymmärrystä 
koronaepidemian vaikutuksista 
tunteisiin ja käy4äytymiseen
Lisä9edot: 
Timo Järvinen, CEO, NayaDaya Oy 
+358 40 505 7745, 1mo@nayadaya.com

Uu5a 1etoa koronaepidemian vaikutuksista 
kansalaisten tunteisiin ja käy5äytymiseen 
julkaistaan viikoi5ain osoi5eessa 
www.nayadaya.com/korona

Palvelua kriisin osapuolille

Julkista, maksutonta dataa

2.

Syventävää mi5austa, analysoin1a ja 
ymmärrystä val1ovallan, viranomaisten, 
julkisten organisaa1oiden, järjestöjen, 
koulujen, yritysten ja median tarpeisiin

Julkisen, maksu5oman Big Datan rikastamista 
kaikkien osapuolten ja koko yhteiskunnan 
hyödyksi
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