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Haastattelututkimus jokaisenoikeuksista 

Kenelle: 

Yläkoulu 

Missä: 

Sisällä tai ulkona 

Eräpassin osio: 

Jokaisenoikeudet (ennen jokamiehenoikeudet) 

Milloin:  

Kaikkina vuodenaikoina 

Oppimistavoitteet: 

Tutkitaan, kuinka hyvin koulun oppilaat/opiske-

lijat/opettajat tuntevat jokaisenoikeudet ja har-

joitellaan aineiston keräämistä sekä esittämistä. 

Tarvikkeet:  

Muistiinpanovälineet 

Kesto: 

30–75 min (riippuu loppuanalyysien 

syvällisyydestä) 

Henkilöresurssit: 

1 

OHJEET 

Oppilaiden tehtävänä on selvittää haastattelututkimuksen avulla, kuinka hyvin koulun muut oppi-

laat, opettajat tai vaikkapa ohikulkijat tuntevat jokaisenoikeudet. Tulosta tehtävämoniste, johon op-

pilaat keräävät tietoja haastattelemiltaan ihmisiltä! Tiedoista voidaan koostaa taulukkolaskentaoh-

jelmalla tai käsin ruutupaperille piirtäen graafisia esityksiä. Tarkoitus on luokan kanssa yhdessä sel-

vittää, mitkä jokaisenoikeudet olivat parhaiten tunnettuja ja mitkä taas vähiten. Pohtikaa 

myös, mistä tämä voisi johtua! 

Jokaisenoikeudet on lueteltu Eräpassissa. Ne löytyvät myös esimerkiksi osoitteesta: 

http://www.luontoon.fi/jokamiehenoikeudet  

TAUSTAA 

Jokaisenoikeudet ovat pohjoismaalainen erikoisuus. Ne tunnettiin ennen nimellä jokamiehenoikeu-

det. Niiden nojalla kuka tahansa voi liikkua metsässä huolimatta siitä, kuka maan omistaa. Jokaisen-

oikeudet eivät maksa mitään ja koskevat kaikkia Suomessa oleskelevia. Jokaisenoikeudella toimimi-

nen ei kuitenkaan saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa luonnolle! 

http://www.luontoon.fi/jokamiehenoikeudet
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TEHTÄVÄ 

Tutkimus jokaisenoikeuksien tuntemisesta  

Tutkija(t) ______________________________________________________________________________________________  

 

Laita taulukkoon rasteja oikealle kohdalle sen mukaan, mitä haastattelemasi henkilöt vastaavat! 

Tarvitset haastattelukierrokselle mukaasi listan jokaisenoikeuksista.  

 

Kysymykset 

1. Oletko kuullut jokaisenoikeuksista?  

2. Keitä jokaisenoikeudet koskevat? (Kerro vastauksen saatuasi, että oikea vastaus on C.) 

a) Suomen kansalaisia  

b) Suomessa pysyvästi asuvia  

c) Kaikkia Suomessa oleskelevia  

3. Mainitse asia, jota luonnossa SAA jokaisenoikeuksien nojalla tehdä.  

Jos haastateltava muisti jonkun, kirjoita se muistiin!  

4. Mainitse asia, jota luonnossa EI SAA jokaisenoikeuksien nojalla tehdä.  

Jos haastateltava muisti jonkun, kirjoita se muistiin! 

 

1. On kuullut jokaisenoi-

keuksista? 

2. Keitä jokaisenoikeu-

det koskevat? 

3. Tunsi jonkin jokaisen-

oikeudella sallitun asian? 

4. Tunsi jonkin asian, 

joka ei ole sallittu  

jokaisenoikeudella? 

KYLLÄ EI A) B) C) KYLLÄ EI KYLLÄ EI 

         

         

         

         

         

         

Listaa alle, mitä jokaisenoikeuksia haastatellut muistivat! Mikä niistä oli parhaiten  

muistettu? Mikä jokaisenoikeuksista ei tullut yhdenkään haastateltavan mieleen? 


