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Muistettavaa matkalle lähdettäessä:

Yhteydenpito:

• Varmista operaattoriltasi, että puhelimessasi ei ole ulkomailla 
soittamisen estoa

• Langattomia wifi - verkkoja löytyy Japanissa ainakin kaupungeista. 
Käytä yhteydenpitoon wifi-yhteyksiä, se on ulkomailla halvinta

• Soittaminen ja kotimaasta tuleviin puheluihin vastaaminen on kallista, 
yli 2 euroa minuutti. Myös puheluun vastaaminen maksaa noin 2 
euroa/minuutti. Tekstiviestit maksavat noin 30 senttiä kappaleelta. 

• Tiedonsiirto puhelimella eli oman nettiyhteyden käyttö on hyvin 
kallista. 

• Osta Japanista sim-kortti, yhteydenpito tulee halvemmaksi



Muistettavaa matkalle lähdettäessä:

Adapteri

• Japanissa on erilainen jännite on erilainen 
kuin Suomessa. 

• Laitteiden lataamiseen tarvitset 
adapterin, sillä pistorasia on erilainen. 

• Adapteri on syytä ostaa jo Suomesta.
• Yleisadapteri sopii moneen maahan
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Matkalle 
mukaan: 
Vakuutus

Vakuutus on tärkeä

Varmista, että vakuutusturvasi on 
kunnossa, niin matkalla kuin 
työpaikalla ja oppilaitoksessa

Keskustele vakuutusturvasta 
lähettävän oppilaitoksen kanssa ja ota 
mukaan vakuutuskortti ja -todistus



Käyntikortit
Jos mahdollista ota mukaan käyntikortteja

Ensimmäisellä tapaamiskerralla vaihdetaan käyntikortteja 
(meishi).

Niitä käsitellään huolellisesti ja ne asetetaan tapaamisen 
ajaksi pöydälle. 

Kortti annetaan niin, että vastaanottaja näkee tekstin 
oikeinpäin.

Katso video käyntikortin vaihtamisesta täältä: https://www.erin.jpf.go.jp/en/lesson/01/let-us-try/

https://www.erin.jpf.go.jp/en/lesson/01/let-us-try/


Raha ja valuutta
Japanin rahayksikkö on jeni ￥. 1 euro on noin 120 jeniä

Hinnat vaihtelevat paljon, mutta keskimäärin ehkä samalla tasolla tai 
halvempaa kuin Suomessa. 

Kortit eivät käy kaikissa paikoissa, joten käteistä on syytä olla.

Rahaa kannattaa vaihtaa kotimaassa vaikkapa pankissa, jossa kurssi on 
luultavasti parempi kuin lentokentällä tai Japanissa

Kansainvälisistä luottokorteista hyväksytään yleensä isoissa tavarataloissa, 
ravintoloissa ja hotelleissa VISA, MASTER CARD / EUROCARD, DINERS CLUB ja 
AMERICAN EXPRESS. 

Kaikki käteisnostoautomaatit eivät hyväksy ulkomaisia kortteja. Ulkomaisten 
pankkien automaateilla, kuten CITIBANK, tämä kuitenkin onnistuu. 

Monet laskut (esim. sähkö-, kaasu- ja puhelinlasku) käydään usein maksamassa 
pienissä päivittäistavarakaupoissa (kuten SEVEN/ELEVEN, LAWSON)



Lennot
• Japaniin lennetään yleensä suoralla lennolla 

Helsingistä joko Finnairilla tai Japan Airlinesilla
• Lento lähtee Helsingistä yleensä iltapäivällä ja 

saapuu perille Japanin aikaa aamulla. Lento 
kestää noin 10 tuntia

• Ole ajoissa lähtöselvityksessä. Matkalaukut saa 
selvitettyä ainoastaan ensimmäiselle 
japanilaiselle lentokentälle, jossa sinun on 
otettava ne pois matkalaukkuhihnalta, vietävä 
tullin läpi ja selvitettävä mahdolliselle 
jatkolennolle

• Japaniin saapuvassa koneessa saat tulli- ja 
maahantulokaavakkeet, jotka sinun on 
täytettävä huolellisesti jo koneessa. Täytä 
lomakkeen molemmat puolet. Varaa 
kuulakärkikynä mukaan koneeseen. 
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Lennot:

• Jatkolennolle chekkaus onnistuu vasta 
Japanissa

• Varaa jatkolennoille siirtymiseen 
riittävästi aikaa. Vähintään  yli kaksi 
tuntia, mielellään yli!

• Yritä nukkua koneessa ja päästä 
mahdollisimman pian uuteen aikaan. 
Aikaero on kesällä + 6 tuntia ja talvella 
+ 7 tuntia.

• Japanilaiset kentät ovat selkeitä ja 
palvelu ystävällistä
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Matkailijan on hyvä tuntea kanji-merkit: nainen 女 ja mies男. 

ONNA OTOKO
おんな おとこ
女 男



Matkustaminen
Japanissa on todella laaja juna- ja 
metroverkko. Se on nopea, täsmällinen, 
siisti, turvallinen ja tehokas. 

Yleiseen hintatasoon nähden 
matkalippujen hinnat ovat edulliset.  

Taksillakin voi matkustaa turvallisesti  ja 
vaivattomasti. Matkustajan on hyvä osata 
tie perille tai ainakin matkakohde, 
mieluusti japaniksi. Osoite kannattaa 
kirjoittaa paperille japaniksi. Matka 
kannattaa varautua maksamaan 
käteisellä. 

Japanilaiset käyttävät paljon myös 
polkupyöriä. 

Japanissa on 
vasemmanpuoleinen 
liikenne. Japanissa pitää olla 
kansainvälinen ajokortti, eikä 
suomalainen ajokortti riitä. 



Käyttäytyminen junassa

Kännykkä pidetään äänettömällä.

Junassa/metrossa ollaan hiljaa.

Oma paikka luovutetaan 
raskaana oleville / vanhuksille. 

Lyhyitä aikoja Japanissa oleskelevan 
kannattaa hankkia Japan Rail Pass. 
Sillä voi matkustaa melkein kaikilla JR 
(Japan Railways) -junilla koko maassa, 
myös Shinkansen-luotijunalla. Tämä 
on halvin ja samalla tehokkain tapa 
matkustaa Japanissa. 

Passi on voimassa 7, 14 tai 21 päivää 
ja se on hankittava Japanin 
ulkopuolelta. Matkailija voi päättää 
Japaniin saavuttuaan, milloin Railpass
astuu voimaan. 



Katso ohjeet lipun ostamiseen täältä: 
https://www.erin.jpf.go.jp/en/lesson/13/let-us-see/

Videoon saa englanninkielisen tekstityksen 
klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa merkkiä 
字幕

https://www.erin.jpf.go.jp/en/lesson/13/let-us-see/


Turvallisuus

• Japani on hyvin turvallinen maa, jossa ei tarvitse 
erityisesti pelätä ryöstöjä ja varkauksia. Noudata 
samanlaista varovaisutta kuin Suomessakin.

• Maanjäristykset ovat yleisiä. Sellaisen sattuessa 
toimi kuten paikalliset ja noudata ohjeita. 
Televisiossa kerrotaan heti järistyksen 
voimakkuudesta.

• Vasemmanpuoleinen liikenne. Huomioi alussa,  
että autot tulevat eri suunnista

• Roskaamisesta voit saada saat sakot!
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Lisää tietoa Japanista

• Hyvää ajankohtaista tietoa 
Japanista, maan eri alueista ja 
kulttuurista sekä 
matkustamisesta sinne ja siellä 
löydät www.japan.travel/en/

•
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