K YSELYLOMAKE
Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa
FSD1250 Moraalikysely 2001
Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Q UESTIONNAIRE
This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:
FSD1250 Morality 2001
If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/

Nyt-liitteen moraalikysely
Tämä on Helsingin Sanomien Nyt-liitteen moraalikysely. Tarkoituksena on kartoittaa suomalaisten suhtautumista
arkipäivän oikeaan ja väärään. Kyselyyn vastataan nimettömänä. Voit myös kertoa omista käsityksistäsi ja perustella
vastauksiasi. Kyselyn tulokset julkaistaan Nyt-liitteessä 30. 3. Kiitos osallistumisesta!

PERUSTIEDOT
Ikä
Sukupuoli
mies
nainen
Paikkakunta
Ammatti
Bruttotulot vuodessa
Mitä puoluetta äänestit viime eduskuntavaaleissa
Uskonnollinen vakaumus: uskossa tapakristitty en kuulu kirkkoon

ei vakaumusta

MITÄ KOTONA OPETETTIIN ARKIELÄMÄN OIKEASTA JA VÄÄRÄSTÄ
Älä valehtele
Älä varasta
Omista tekemisistä on otettava itse vastuu, muita ei saa syyttää
Heikompia pitää puolustaa
Jos sinua lyödään, lyö takaisin
Tee mitä teet, kunhan et jää kiinni
Muuta, mitä?
Mitä saamistasi elämänohjeista olet rikkonut?

KOTI
Saako murrosikäinen valehdella vanhemmilleen...
missä oli yötä
SAA
onko läksyt tehty
SAA
paljonko juotiin
SAA
että tarvitsee rahaa koulumenoihin, vaikka laittaa ne huvituksiin
SAA
Perusteluja:

EI SAA
EI SAA
EI SAA
EI SAA

Voiko kotoa ottaa pikkurahaa talouskassasta tai sisaren säästöpossusta
SAA
EI SAA

muu

Saako puhelimeen valehdella, että...
puoliso on kaupassa vaikka hän makaa sohvalla
ei pääse sovittuun menoon, koska on sairas
Perusteluja:

SAA
SAA

EI SAA
EI SAA

Saako puolisolle sanoa, että kaveri pyysi kaljalle, vaikka itse on ehdottanut sitä
SAA

EI SAA

Saako kumppania pettää parisuhteessa
Ei koskaan
Kerran voi antaa anteeksi
Saa jos hänkin pettää
Saa jos ei jää kiinni
Perusteluja:

KAUPPA
Onko myymälävarkaus sallittua, jos on...
varaton
KYLLÄ
työtön
KYLLÄ
opiskelija
KYLLÄ
muulloin, milloin

EI
EI
EI

ei koskaan
Perusteluja:

Pitääkö kaupassa kertoa, jos...
saa rahasta enemmän takaisin kuin pitäisi
sisäfilee on unohtunut maksamatta lastenvaunuihin
näkee näpistyksen
Saako...
lisätä hedelmäpussiin hedelmiä punnitsemisen jälkeen
laittaa eri hedelmiä samaan pussiin ja hintatarrat eri puolelle pussia,
jotta kassa ei näkisi molempia
punnita kalliita omenia halvempien hinnalla
maistella irtokarkkeja tai mansikoita
sanoa että pussissa on kaksi munariisipasteijaa kun siellä on oikeasti kolme
sanoa että pusero oli jo rikki vaikka se oikeasti repesi sovituskopissa
sanoa että uusi videonauhuri oli valmiiksi rikki vaikka se putosi kotona lattialle

KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ

EI
EI
EI

KYLLÄ

EI

KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ

EI
EI
EI
EI
EI
EI

KAHVILAT/HOTELLIT
Saako laskun jättää maksamatta, jos tarjoilija ei sitä tunnu tuovan
Saako ravintoloista, hotellista tai laivalta viedä
vessapaperia
lehtiä
tuhkakuppeja
pyyhkeitä
ruokailuvälineitä
kaikkea mikä irtoaa ilman jakoavainta
saa viedä muutakin, mitä
ei saa viedä mitään
Jos ei löydä ravintolan narikasta sateenvarjoaan, saako ottaa jonkun toisen varjon

KYLLÄ

EI

KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ

EI
El
EI
EI
EI
EI

KYLLÄ

EN

TYÖPAIKKA
Saako ottaa vapaata väittämällä, että on sairas tai että lapsi on sairaana, vaikkei näin ole
ei koskaan
joskus väsyneenä
joskus krapulassa
jos töissä on menossa vastenmielinen projekti
muulloin, milloin
Perusteluja:
Saako työpaikalta viedä kotiin...
kyniä
paristoja
kopiopaperia
saa viedä muutakin, mitä
ei saa viedä mitään
Perusteluja:
Saako työajalla surffata internetissä, vaikka se ei liity töihin
Saako työpaikalla puhua yksityisiä ulkomaanpuheluita
Saako merkitä ylimääräisiä tunteja ylityöilmoitukseen
Jos työpaikallasi kiusataan jotain ihmistä, puututko tilanteeseen

SAA
SAA
SAA

EI SAA
EI SAA
EI SAA

KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ

EI
EI
EI
EN

KYLLÄ
KYLLÄ

EI
EI

VIRANOMAISET/YHTEISKUNTA
Saako veroilmoitukseen laittaa ylimääräisiä kuitteja
Saako veroilmoituksessa olevan itselleen edullisen
virheen jättää ilmoittamatta
Perusteluja:

Saako vakuutusyhtiölle väittää, että kamera on kadonnut, vaikkei se oikeasti ole
merkitä oikeasti kadonneen esineen hinnan korkeammaksi kuin se oikeasti on
Perusteluja:

KYLLÄ
KYLLÄ

EI
EI

KYLLÄ
KYLLÄ

EI
EI

Saako teettää pimeän keittiöremontin
Saako tehdä pimeän keittiöremontin
Perusteluja:

KYLLÄ
KYLLÄ

EI
EI

Saako televisiota katsoa, jos ei ole maksanut televisiolupaa
Perusteluja:

KYLLÄ

EI

Saako kalastaa, jos ei ole maksanut kalastuslupaa
Perusteluja:

KYLLÄ

EI

KYLLÄ
KYLLÄ

EI
EI

KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ

EI
EI
EN

Saako asua sukulaisten asunnossa, väittää maksavansa vuokraa
ja saada siksi asumistukea
Saako valehdella, että asuu eri osoitteessa kuin puoliso ja saada siksi asumistukea
Perusteluja:

LIIKENNE
Saako ajaa keltaisia päin
ei koskaan
jos ei ole muuta liikennettä
jos on kiire
Saako ajaa autoa juotuaan kaksi tuoppia olutta
saa aina
saa maalla
ei saa
ei saa koskaan ajaa, kun on nauttinut alkoholia
Saako alaikäinen harjoitella mopolla ajoa maalla
Saako 18-vuotias kulkea lastenlipulla
Saako raitiovaunulla matkustaa liputta
yhden pysäkinvälin
koko matkan
ei koskaan
Perusteluja:

JULKISET PAIKAT
Saako museossa keplotella itselleen perusteettoman
opiskelija- tai eläkeläisalennuksen
Saako museoon livahtaa sisälle, jos ketään ei näy
Jos lasta pahoinpidellään bussissa, puututko tilanteeseen

Jos tummaihoista ihmistä haukutaan, puututko tilanteeseen
Perusteluja:

KYLLÄ

EN

Jos löydät kadulta lompakon, vietkö sen löytötavaratoimistoon

KYLLÄ

EN

KERRO arkipäivän tilanteita, joissa venytit oikean ja väärän rajaa.

Milloin yleisesti hyväksytyn oikean ja väärän rajaa voi venyttää?

Onko mielessäsi jotakin muuta kyselyn aihepiiriin liittyvää? Kerro meille:

