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Tieteellinen viitekehys 
tunteisiin ja käy5äytymiseen 
1. Tieteellinen tunneteoria 

KomponenRteoria (Component Process Model)[1] 
seliEää tunteiden syntyä. 
    

2. Ka9ava tunnevalikoima 
Geneven yliopiston kansainväliseen tutkimukseen[2] 
perustuva monikielinen malli kaEaa tunteet 
kokonaisvaltaises(.  
  

3. Älykäs algoritmi ja tunnusluku 
Emo(onal Value Index (EVI)[3] ennakoi sitoutuvaa, 
posi(ivista ja yhteisöllistä käyEäytymistä.

Suomalainen innovaa7o "NayaDaya® Digital Emo7onal 
and Behavioral Intelligence" yhdistää 7eteelliset kerrokset 
brändejä, ilmiöitä ja uu7sia tutkivaksi, analysoivaksi ja 
ymmärtäväksi digitaaliseksi palveluksi.

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

[2] Pre-exis(ng scien(fic research independently conducted and published 
by the Geneva Emo(on Research Group at the University of Geneva. 

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



Uniikkia dataa ja ymmärrystä 
koronaepidemian vaikutuksista 
tunteisiin ja käy5äytymiseen
Lisä<edot: 
Timo Järvinen, CEO, NayaDaya Oy 
+358 40 505 7745, (mo@nayadaya.com

UuEa (etoa koronaepidemian vaikutuksista 
kansalaisten tunteisiin ja käyEäytymiseen 
julkaistaan viikoiEain osoiEeessa 
www.nayadaya.com/korona

Palvelua kriisin osapuolille

Julkista, maksutonta dataa

2.

Syventävää miEausta, analysoin(a ja 
ymmärrystä val(ovallan, viranomaisten, 
julkisten organisaa(oiden, järjestöjen, 
koulujen, yritysten ja median tarpeisiin

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