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Lomake 64 — mies, 43, pastori, RKP, tapakristitty  

Oikean ja väärän rajaa voi venyttää missä vain. On kuitenkin aivan eri asia, 

onko se oikein. Jos tuntee venyttävänsä tuota rajaa, voi olla melko varmaa, 

että on liukumassa ja jo siirtynyt väärän puolelle. Oma kysymyksensä on, mikä 

on yleisesti hyväksyttyä ja mikä ei. Jokin asia voi olla vaikka kuinka 

yleisesti hyväksytty. Esimerkiksi 80% johnkin kyselyyn vastanneista saattaa 

väittää, että pimeän keittöremontin teettäminen on sallittua tai että 

ylinopeuttaa saa aja sen ja sen verran. Sosiologisen tutkimuksen tulos ei 

kuitenkaan vahvista sitä, että asia moraalisesti oikein. Se vahvistaa vain 

jonkin mielipiteen kannatuksen. Enemmistö voi aivan hyvin olla väärässä. 

Ihmisellä on taipumus keksiä verukkeita väärille teoilleen.  

Vastaajan taustatiedot, arkipäivän tilanteita, muuta   

   

Lomake 68 — nainen, 19, opiskelija, kokoomus, ei vakaumusta  

Valkoiset valheet ovat hyväksyttäviä, ne ovat sosiaalista voiteluainetta, 

joka vähentää ihmisten välistä kitkaa. Jos kaikki olisivat rehellisiä kaikkia 

kohtaan,eihän sitä kukaan kestäisi. Periaatteeni on, että sääntöjä voi 

rikkoa, jos siitä ei kukaan kärsi. Esim. ylinopeuden ajaminen täysin autiolla 

tiellä.  

Vastaajan taustatiedot, arkipäivän tilanteita, muuta   

   

Lomake 69 — nainen, 32, opiskelija, vihreät, en kuulu kirkkoon  

Kun ei aiheuta suurempaa vahinkoa kenellekään.  

Vastaajan taustatiedot, arkipäivän tilanteita, muuta   

   

Lomake 71 — nainen, 38, toimihenk., sdp, tapakristitty  

Silloin kun ei loukkaa ketään. Lapsiani kasvatan kyllä tosi tiukasti 

ymmärtämään väärän ja oikean, vaikka itse en aina oikein teekkään. Mutta en 

heidän seurassaan näytä huonoa esimerkkiä vaan toimin sääntöjen mukaan. 

Äitinä olen erinlainen, kuin yksinollessani.  

Vastaajan taustatiedot, arkipäivän tilanteita, muuta   

   

Lomake 72 — nainen, 30, Aineenopettaja, Kokoomus, ei vakaumusta  

Jos sillä keinoin pelastaa tai erittäin paljon edesauttaa jonkun hengen tai 

pelastumista. Tai edes yrittää näitä. Tai jos on erittäin uhkaava tilanne, 

eikä muita keinoja pakoon pääsemikseksi ole.  

Vastaajan taustatiedot, arkipäivän tilanteita, muuta   

   

Lomake 74 — nainen, 40, suunnitteluinsinööri, kokoomus, tapakristitty  

Silloin, kun siitä ei ole merkittävää haittaa tai vaaraa kenellekkään ja itse 

tietää säännöt. Säännöt pitää tunteä ennenkuin niitä voi rikkoa.  

Vastaajan taustatiedot, arkipäivän tilanteita, muuta   

   

Lomake 75 — nainen, 24 v., näyttelijä, vihreitä, en kuulu kirkkoon  

Jos on rahaton, jos on kyseessä iso varakas lafka vastaan pieni ja varaton 

yksilö. Epämiellyttäville ja vieraille, epämääräisille tahoille voi 

valehdella, tutuille ja ystäville ei mielellään koskaan.  

Vastaajan taustatiedot, arkipäivän tilanteita, muuta   

   

Lomake 81 — Mies, 23, Opiskelija, Vihreät, tapakristitty  

Yleisesti hyväksytystä voi aina keskustella ja pyrkiä sitä muuttamaan. 

Ihminen vastaa teoistaan vain itselleen ja poliisille.  

Vastaajan taustatiedot, arkipäivän tilanteita, muuta   

   

 


