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Asikkalan vastuullisuuskokemukset – 
empa1atutkimuksen rapor1n lyhennelmä



Tutkimuksen faktat 
• Asikkalan vastuullisuu-a koskeva tunnedata kerä3in 

online-kyselyllä 5.5.-23.5.2022 
• Linkkiä jae3in kuntalaisille sosiaalisen median kau-a  
• Kyselyyn vastasi 149 henkilöä, joista naisia oli 110, 

miehiä 33 ja muita 1; 5 vastaajaa ei halunnut 
kertoa sukupuoltaan 

• Asuinpaikat: Asikkala 125, muu / vapaa-ajan asukas 
Asikkalassa 13, muu 11 

• Ikäjakauma: alle 18-vuoKaita 1, 18-29-vuoKaita 3, 
30-39-vuoKaita 15, 40-49-vuoKaita 37, 50-59- 
vuoKaita 45, yli 60-vuoKaita 48 

• Amma3ryhmät: En ole työelämässä 40, opiskelija 2, 
toimihenkilö / asiantunKja 51, työntekijä 32, 
yri-äjä 14, muu 10 

• Data analysoiKin NayaDaya Oy:n kehi-ämällä empaKa-
analyKikalla, joka perustuu Keteelliseen tunne-
teoriaan[1], tutkimukseen[2] ja algoritmiin[3]
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[1] Scherer, K.R., Fontaine, J.R.J, & Soriano, C. (2013). Components of 
EmoKonal Meaning. Oxford University Press. 
[2] Pre-exisKng scienKfic research independently conducted and published 
by the Geneva EmoKon Research Group at the University of Geneva. 
[3] ScienKfic algorithm that predicts behavior, developed by NayaDaya Inc.



Naiset
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Kaikki Miehet

Asikkalan vastuullisuuden 
herä<ämät tunteet

Vain posiKivisia tunteita kokevat
Vain negaKivisia tunteita kokevat
PolarisaaKo (pos. ja neg. tunteita kokevat)
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Ei tunne-a, ei merkitystä

Muu tai 
en halua 

sanoa



Asikkalan vastuullisuuden herä<ämät tunteet

Sisäisiä moraalistandardeja välillisesK rikkova
VaikeasK halli-avia uhkia, huolia ja vaaraKlanteita aiheu-ava

Ei-toivotun Klanteen välillinen aiheu-aja
Vahingon, ei-toivotun Klanteen ja mielipahan aiheu-aja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivo-ua huomiota keräävä tai nöyryy-ävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheu-aja
Tuomi-avan toiminnan aiheu-aja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuo-aja tai moraalitonta toimintaa aiheu-ava
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 voimakkaasK tukeva
Erikoislaatuisia, posiKivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta herä-ävä

HyvinvoinKa, nauKntoa ja viihtyvyy-ä luova
Odotukset yli-ävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoi-eet rii-ävällä tavalla täy-ävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdy-ävä
Epämielly-äviä Klanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lievi-ävä

TunteetMerkitykset Tunnereak1ot

Puoleensavetävä, uteliaisuu-a herä-ävä, osallistava ja moKvoiva
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Ei omakohtaista merkitystä
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NEGATIIVINEN POSITIIVINEN

POLARISAATIO

Asikkalan vastuullisuuskokemusten 
osatekijät, vaikutukset ja toimenpiteet
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Korjaa tai uudista

Pallon koko = Merkityksellisyys | Pallon sijain5 = Käy7äytyminen

Vahvista tai ylläpidä

Vahvat signaalit
1. Johtaminen ja päätöks. (39,00) 
2. Luonto (17,33) 
3. Palvelut (16,33) 
4. Asuinpaikka (11,00) 
5. Hyvinvoin1 (10,00) 
6. Liikuntapalvelut (7,00) 
7. Rakentaminen (6,67) 
8. Kunnossapito (5,33) 
9. Asukkaat (5,33) 
10. Yhdenvertaisuus (5,00) 
11. Talous (4,67) 
12. Terveydenhuolto (4,33)

Merkitykset (painokerroin)

Ekologinen

Sosiaalinen

Taloudellinen



1. Johtaminen ja päätöksenteko: pe-ymys (21 %), ylpeys (20 %), kiinnostus (13 %) 

2. Luonto: ylpeys (27 %), pe-ymys (25 %), tyytyväisyys (13 %) 

3. Palvelut tyytyväisyys (45 %), ylpeys (22 %), pe-ymys (8 %) 

4. Asuinpaikka: tyytyväisyys (30 %), kiinnostus (15 %), rakkaus (9 %), ylpeys (9 %), katumus (9 %), pe-ymys (9 %) 

5. Hyvinvoin1: kiinnostus (33 %), tyytyväisyys (27 %), pe-ymys (20 %) 

6. Liikuntapalvelut: tyytyväisyys (43 %), ylpeys (38 %), kiinnostus (10 %) 

7. Rakentaminen: pe-ymys (40 %), häpeä (30 %), ylpeys (10 %), tyytyväisyys (10 %), helpotus 10 %) 

8. Kunnossapito: suu-umus (31 %), pe-ymys (31 %), ylpeys (19 %), tyytyväisyys (19 %) 

9. Asukkaat: kiinnostus (38 %), ilo (19 %), ylpeys (19 %) 

10. Yhdenvertaisuus: pe-ymys (73 %), pelko (13 %), halveksunta (13 %) 

11. Talous: tyytyväisyys (43 %), ilo (21 %), mielihyvä (21 %) 

12. Terveydenhuolto: pe-ymys (77 %), tyytyväisyys (23 %)

PosiKiviset tunteet

NegaKiviset tunteet

Tunteet vastuullisuuden vahvojen signaalien takana
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Ekologinen

Sosiaalinen

Taloudellinen



Lisä1edot 
Rinna Ikola-Norrbacka 
kunnanjohtaja, Asikkala 
rinna.ikola-norrbacka@asikkala.fi 
puh. 044 778 0210 

Timo Järvinen 
toimitusjohtaja, NayaDaya Oy 
Kmo.jarvinen@nayadaya.com 
puh. 040 505 7745
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