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Keskeisiä havaintoja 
• Yli 60 prosen-a työelämässä olevista suomalaisista 

kokee työtään kohtaan posi/ivisia tunteita 
• Yleisimpiä tunteita ovat tyytyväisyys (18 %), kiinnostus 

(11 %) ja pe;ymys (10 %) 
• Mitä suuremmat tulot, sitä yleisemmin tunteet indikoivat 

posi9ivista sitoutumista ja osallisuu4a työhön 
• Tunteiden perusteella hieman yli kolmannes työelämässä 

olevista on lojaaleja ja osallistujia suhteessa työhönsä 
• Tyytyväisyys, joka on yleisin tunne kaikissa ammaB-

ryhmissä, passivoi kansalaisia: se kertoo olosuhteista, 
jotka täy4ävät odotukset, edelly4ävät vain vähän 
panostusta eivätkä mo9voi ihmisiä osallistumaan 

• Työntekijöiden ja toimihenkilöiden nega9iviset 
kokemukset ilmenevät tyypillises9 pe;ymyksenä, 
yri4äjien pelkona 

• Yri4äjät kokevat muita työssä käyviä useammin 
ylpey;ä ja häpeää 

• Yri4äjien tunteet korostavat yri4ämisen riskejä ja 
epävarmuu4a sekä henkilökohtaista suhde4a 
onnistumiseen tai epäonnistumiseen 

• Häpeä on harvinainen tunne (2 %) työtä kohtaan; 
opiskelijat häpeävät (7 %) työtään muita useammin
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Mistä työelämässä olevien 
yleisimmät tunteet omaa 
työtä kohtaan kertovat?

Tyytyväisyys (18 %) omaa työtä kohtaan 
kertoo odotusten täy4ymisestä sekä tutuista 
ja turvallisista olosuhteista, jotka vaa9vat vain 
vähän panostusta. Tyypillinen vaikutus 
mo9vaa9oon on “älä tee mitään”.

Kiinnostus (11 %) omaa työtä kohtaan kertoo 
puoleensavetävistä, uteliaisuu4a herä4ävistä 
ja omissa käsissä olevista mahdollisuuksista, 
jotka osallistavat ja mo9voivat ihmisiä 
toimintaan ja muutokseen.

Pe;ymys (10 %) omaa työtä kohtaan 
kertoo toiveiden, odotusten tai lupausten 
pe4ämisestä. Pe4ymys syö op9mismin 
ja itseluo4amuksen, lamau4aa sekä 
heikentää työn tuo4avuu4a.
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Posi*iviset ja nega*iviset tunteet omaa työtä kohtaan 
työelämässä olevien suomalaisten keskuudessa

Posi9iviset tunteet
Nega9iviset tunteet
Ei tunteita
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Posi*iviset ja nega*iviset tunteet omaa työtä kohtaan 
työelämässä olevien suomalaisten keskuudessa

Posi9iviset tunteet
Nega9iviset tunteet
Ei tunteita
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Enemmän 
posi*ivisuu?a

Vähemmän 
posi*ivisuu?a

Työelämässä olevien suomalaisten 
posi*iviset tunteet omaa 
työtä kohtaan
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64 %

59 %

62 %

Puoluekanta 
(suurimmat 
puolueet): 
SDP 81 % 
Kok. 64 % 
PS 62 % 
Sit. 60 % 
Kesk. 55 % 
Vihr. 55 % 
Vas. 48 %65 %

63 %

57 %

61 %

Amma-ryhmät: 
Yri4äjät 71 % 
Toimihenkilöt/asiantun9jat 65 % 
Työntekijät 59 % 

Ko/talouden vuositulot: 
Yli 67,5 k€ 66 % 
27-67,5 k€ 65 % 
Alle 27 k€ 51 % 

Ikäryhmät: 
Yli 60-vuo9aat 77 % 
18-29-vuo9aat 63 % 
50-59-vuo9aat 61 % 
49-49-vuo9aat 58 % 
30-39-vuo9aat 56 %



© 2020 NayaDaya Inc.

Suomalaisten käy?äytyminen ja 
osallisuus suhteessa omaan työhön

Lojaalit ja 
osallistujat 

36 %

Passiiviset 
28 %

Lamaantujat 
ja väl?äjät 

19 %

Vastustajat 
3 %
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Työelämässä olevat naiset
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Työelämässä olevat miehet

Lojaalit ja 
osallistujat 

37 %

Passiiviset 
22 %

Lamaantujat 
ja väl?äjät 

21 %

Vastustajat 
6 %

14 % 14 %

Ei merkitystä, 
ei reagoin*a

Ei merkitystä, 
ei reagoin*a

© 2020 NayaDaya Inc. © 2020 NayaDaya Inc.



Omaan työhön posi*ivises* 
sitoutuneet tuloluoki?ain[1]

Alle 27 k€
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27-67,5 k€ Yli 67,5 k€

[1] Työelämässä olevien vastaajien ko9talouden vuositulot



Tunteiden vaikutus työelämässä olevien 
käy?äytymiseen suhteessa omaan työhön
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Pallon koko kuvaa 
tunnereak9oiden 
suhteellista osuu4a
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Sisäisiä moraalistandardeja rikkova
Vaikeas9 halli4avia uhkia, huolia ja vaara9lanteita aiheu4ava

Ei-toivotun 9lanteen aiheu4aja
Vahingon, ei-toivotun 9lanteen ja mielipahan aiheu4aja

Ulkoisia normeja rikkova tai nöyryy4ävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheu4aja
Tuomi4avan toiminnan aiheu4aja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuo4aja tai moraalitonta toimintaa aiheu4ava
Pitkäkestoista katkeruu4a herä4ävä tai arkisia ikävyyksiä tuo4ava

Toiveet, lupaukset ja odotukset pe4ävä

Läheistä yhtey4ä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luo4amusta rakentava

Odo4ama4omalla tavalla ilahdu4ava tai tavoi4eita voimakkaas9 tukeva
Erikoislaatuisia, posi9ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta herä4ävä

Hyvinvoin9a, nau9ntoa ja viihtyvyy4ä luova
Menestystä, itsetuntoa ja posi9ivista sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoi4eet rii4ävällä tavalla täy4ävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdy4ävä tai naure4ava (sarkasmi)
Epämielly4äviä 9lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lievi4ävä

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

TunteetMerkitykset Tunnereak*ot

Puoleensavetävä, uteliaisuu4a herä4ävä, osallistava ja mo9voiva

Matriisi

Osallistujat
PassiivisetVäl?äjät

Vastustajat
Tunteet ja merkitykset omaa työtä kohtaan 

työelämässä olevien suomalaisten keskuudessa

Merkityksetön Ei tunne8a
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Yri?äjätTyöntekijätToimihenkilöt

Tunteet omaa työtä kohtaan eri ammaYryhmissä
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Ylpeys omaa työtä kohtaan eri ammaYryhmissä
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Häpeä omaa työtä kohtaan eri ammaYryhmissä
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Tutkimuksen faktat 
• Tunnedata keräBin YouGovin online- 

paneelin avulla 25.-27.11.2020 
• Otos kiin9öi9in iän, sukupuolen ja sijainnin 

perusteella vastaamaan yli 18-vuo9aita 
suomalaisia 

• Kokonaistuloksissa (N=1002) keskimääräinen 
virhemarginaali on noin ±2,8 prosenByksikköä 
suuntaansa 95 prosen9n luo4amustasolla 

• Taustamuu4ujia ovat ikä, sukupuoli, sijain9, 
perhe-elämän vaihe, urbanisaa9o, tulotaso, 
ammaBryhmä, koulutus, sosiaalisen median 
käy4ö, esimiesasema ja puoluekanta 

• Data analysoi9in NayaDaya Oy:n kehi4ämällä 
empa9a-analy9ikalla, joka perustuu 9eteelliseen 
tunneteoriaan[1], tutkimukseen[2] ja algoritmiin[3]
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[1] Scherer, K.R., Fontaine, J.R.J, & Soriano, C. (2013). Components of 
Emo9onal Meaning. Oxford University Press. 
[2] Pre-exis9ng scien9fic research independently conducted and published 
by the Geneva Emo9on Research Group at the University of Geneva. 
[3] The Emo9onal Value Index (EVI) algorithm developed by NayaDaya Inc.
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Kyselymetodi 
Vastaajille esite4y kysymys: “Mitä tunne4a oma 
työsi sinussa herä4ää?” 

Emo9onaalisia kokemuksia kuvaava 20 tunne4a 
sisältävä malli perustuu Geneven yliopiston 
kansainväliseen tutkimukseen ja monikieliseen 
tunteiden tutkimisen menetelmään (Geneva 
Emo9on Wheel)[1].

[1] Pre-exis9ng scien9fic research independently conducted 
and published by the Geneva Emo9on Research Group at 
the University of Geneva.



Tutkimussarja – Suomi 
empa*an silmin 
Tutkimussarjan tavoi4eena on keskellä globaalia kriisiä 
vahvistaa empa9aa, myötätuntoa ja osallisuu4a 
kansalaisten ymmärtämiseksi. 
Osa 1: Suomi – julkaistu 4.12.2020 
• Suomen itsenäisyys 
• Suomen tulevaisuus 
Osa 2: Oman elämän peruspilarit 
• Oma työ 30.12.2020 
• Oma talous – tammikuu 2020 
• Oma terveys – tammikuu 2020 
Osa 3: Globaalit kriisit 
• Suomen toimenpiteet koronapandemian 

torjumiseksi – tammikuu 2020 
• Suomen toimenpiteet ilmastonmuutoksen 

torjumiseksi – tammi-helmikuu 2020 
Ennakoimme kansalaisten käy4äytymistä ja yhteisöllistä 
osallistumista 9eteellisen empa9a-analy9ikan avulla. 
Tuotamme tutki4ua 9etoa julkisen keskustelun, 
yhteiskunnallisen vaiku4amisen ja kestävän 
muutoksen edistämiseksi.
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Tutkimussarjan tekijät 
NayaDaya: Suomalainen empa9a-analy9ikkayh9ö, 
joka tutkii tunteita, käy4äytymistä ja osallisuu4a 
ilmiöiden ja brändien yhteydessä. 
YouGov: BriBläinen tutkimus- ja datayh9ö, jonka 
paneeleissa on maailmanlaajuises9 yli kymmenen 
miljoonaa rekisteröityny4ä henkilöä. 
Sta/sta: Saksalainen datayh9ö, joka julkaisee ja 
jakelee tuloksiamme globaaleissa kanavissaan. 
S-ryhmä tukee tutkimuksen toteutusta.
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Vahvistetaan yhdessä empa*aa, 
myötätuntoa ja osallisuu?a 
Timo Järvinen, CEO, Co-founder, NayaDaya Inc. 
9mo@nayadaya.com, tel. +358 40 505 7745 

Timo Salomäki, Head of Global Growth, NayaDaya Inc. 
9mos@nayadaya.com, tel. +358 40 709 2399

© 2020 NayaDaya Inc. www.nayadaya.com

Yhteistyössä

We empower global community to see and 
engage people through the eyes of empathy.

© 2020 NayaDaya Inc.

mailto:timo@nayadaya.com
mailto:timos@nayadaya.com
https://www.nayadaya.com

