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Yleistietoa

• Japani 日本 にほん Nihon (”auringon alkuperä”)
• Aurinko nousee idästä, eli Kiinasta katsottuna Japanista. Näin ollen 

”Auringon alkuperä”日本 on Japanissa.  
• Japanin lipussa (hinomaru) on kuvattuna aurinko



JAPANI SUOMI

Pääkaupunki Tokio Helsinki

Asukasluku n. 126 miljoonaa n. 5,5 miljoonaa

Pinta-ala 377 975 km2 338 465 km2

Asukastiheys 334/km2 16,3/km2

Valuutta Jeni ￥ えん jap. ’en’ Euro €

Aika UTC +9 UTC +2/+3 (kesäaika)

Suuntanumero (puh.) +81 +358



Hallintomuoto
• Japani on perustuslaillinen monarkia.

• Nykyinen keisari astui valtaan 2019. Keisari Naruhito on Japanin 
126. keisari. 

• Keisari Naruhiton valtakautta kutsutaan Reiwaksi.

令和 (れい・わ) rei-wa (’kaunis harmonia’)

• Länsimaisen kalenterin lisäksi vuodet ilmaistaan vallassa olevan 
keisarin hallintovuoden mukaan. Vuosi 2021 on samalla siis myös 
vuosi Reiwa 3. 

• Keisarin valta on lähinnä seremoniallinen. Todellinen valta on 
pääministerillä ja vaaleilla valitulla parlamentilla. Nykyinen 
pääministeri (vuonna 2021) on Yoshihide Suga (vuodesta 2020). 



• Japanista noin 80 % on 
vuoria. Metsät peittävät 67 
% pinta-alasta. Suuri osa
maa-alasta ei sovellu
asutukseen, maatalouteen
tai teollisuuden käyttöön. 
Tästä syystä asutus on 
keskittynyt alaville
rannikkoalueille. 

• Japani on valtio, joka
muodostuu yli 3 000 
saaresta. Pääsaaret
ovat Honshū, Hokkaidō,
Kyūshū ja Shikoku.
Useimmat saaret ovat vuori
stoisia ja tuliperäisiä.



富士山
fu ji san

Fuji-vuori on japanilaisille pyhä vuori. Se on Japanin 
korkein (3776 m) vuori ja tulivuori. Fuji-vuori on 
innoittanut monia taitelijoita. 



Merellinen sijainti ja lämpimät 
merivirrat tekevät Japanin 
ilmastosta verrattain lauhkean. 

Japanissa on neljä vuodenaikaa:

- Keväällä ihastellaan 
kirsikankukkia. 
- Pitkä kesä on etelässä kuuma ja 
pohjoisessa viileä. Elokuu on 
kuumin kuukausi. 
- Syksyllä voi nauttia kauniista 
ruskasta. 
- Talvi on lyhyt ja leuto. Ikkunat 
ovat yksinkertaiset, joten 
sisätiloissa on usein viileää. 



Sadekautta, joka kestää noin kuukauden, voidaan pitää viidentenä 
vuodenaikana. 

Sadekausi asettuu kevään ja kesän väliin. Silloin Tokiossa on noin 
+20–30°C, hyvin sateista ja kosteaa. 

Sade ei kuitenkaan ole yhtäjaksoista. 



Japani on jaettu 
kahdeksaan alueeseen ja 
47:ään prefektuuriin.  



Raha
Japanin rahayksikkö on jeni ￥.

Pankkitilin voi avata vasta, kun on saanut japanilaisen 
(ulkomaalaisille tarkoitetun) henkilökortin. 

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)



Japanilaisia kalenterijuhlia 

* Japanissa 20-vuotias 

on täysi-ikäinen 

Ajankohta juhlapäivä Ajankohta juhlapäivä

1.1. Uudenvuodenpäivä Heinäkuun 3. 
maanantai

Meren päivä

Tammikuun 
2. maanantai

Aikuistumisen 
päivä*

Syyskuun 3. 
maanantai

Vanhusten 
kunnioittamisen 
päivä

11.2. Japanin 
perustamisen 
muistopäivä

23.9. Syyspäiväntasaus

23.2. Keisari Akihiton 
syntymäpäivä

Lokakuun 2. 
maanantai

Terveyden ja 
urheilun päivä

21.3. Kevätpäiväntasaus 3.11. Kulttuurin päivä

29.4.** Vihreyden päivä 23.11. Kiitospäivä

3.5.** Perustuslain 
voimaantulon 
muistopäivä

5.5.** Lastenpäivä

** osa kultaista viikkoa

Jos kansallinen 
vapaapäivä osuu 
sunnuntaille, sen 
vietto siirretään sitä 
seuraavaksi 
maanantaiksi. 



PUKEUTUMINEN
Pukeutumisessa kannattaa ottaa huomioon vuodenaikojen vaihtelu. 

Kesällä on kuumaa ja kosteaa, joten kevyt, hyvin hengittävä vaatetus riittää. 

Japanilaiset pukeutuvat siististi. Koululaiset ja opiskelijat käyttävät koulupukua. 

Liikemiehet pukeutuvat tummaan pukuun ja valkoiseen 
kauluspaitaan. 

Tummaa pukua käytetään myös virallisissa tilaisuuksissa.

Naiset pukeutuvat yleensä asiallisesti ja muotitietoisesti.
Naiset käyttävät usein korkokenkiä. 



Kengät

• Kengät riisutaan sisätiloissa
• Sisällä käytetään yleensä tohveleita
• Vessoissa on omat tohvelinsa
• Vaatekaupoissa vaatteiden sovittamiseen on usein
pyydettävä lupa. Aina sovittaminen ei ole mahdollista. 
• Sovituskoppiin mennään usein ilman kenkiä. 
• Nauhattomat kengät ovat kätevät, sillä kengät pitää 
riisua suhteellisen usein. 
• Sukkien on oltava ehjät ja puhtaat. 

o  te  ara i

おおおお



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/


Tervehtiminen

• Japanilaisia suhteita leimaa vahva hierarkkisuus. 
• Japanilaiset tervehtivät kumartaen. 

Länsimaalaisia yleensä kätellään. 
• Kumartamisen syvyys ja kestoaika riippuvat mm.  

osapuolten yhteiskunnallisesta asemasta. 



Käyntikortit

Ensimmäisellä tapaamiskerralla vaihdetaan 
käyntikortteja (meishi). Käyntikortti on Japanissa 
välttämätön. Niitä käsitellään huolellisesti ja ne 
asetetaan tapaamisen ajaksi pöydälle. Kortti annetaan 
niin, että vastaanottaja näkee tekstin oikeinpäin.
Kortit ovat kaksipuolisia: toinen puoli on japaniksi, 
toinen englanniksi. 

NIMI
ASEMA
OSOITE

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/


Japanilaiset antavat lahjoja ja 
vastalahjoja. Lahjan hinta ei ole 
merkityksellinen, pääasia on kauniisti 
paketoitu muistaminen. Huomaa 
kuitenkin, että numero neljä (shi) 
symboloi Japanissa kuolemaa, joten 
esimerkiksi neljää kuppia ei kannata 
antaa lahjaksi. Numeron neljä välttelyn 
saatat huomata esimerkiksi joissain 
rakennuksissa, joissa kerrosta 3 seuraa 
kerros viisi. 

Lahjat



Ruokakulttuuri

• Japanilaiset syövät puikoilla. Ruokaa ei 
koskaan siirretä puikoista puikkoihin eikä 
syömäpuikkoja jätetä pystyyn riisikulhoon. 

• Syödessä riisikulho nostetaan kädessä lähelle 
kasvoja. 

• Riisiin suhtaudutaan kunnioittavasti eikä sitä 
(tai muutakaan ruokaa) ole kohteliasta jättää 
syömättä. 



Japanissa ei ole tavallista 
jättää tippiä. Tämä koskee 
myös takseja.

Ruoka maksetaan usein 
vasta lähdettäessä 
ravintolasta pois. 

Ravintolan näyteikkunassa olevat ruoka-
annosmallit helpottavat kielitaidotonta.  Ravintolassa tarjoilija tuo 

kostean pyyhkeen (o-shibori), 
jolla puhdistetaan kädet. 
Kasvoja ei pyyhkeellä ole 
soveliasta pyyhkiä.



Japanissa on usein pieniä
maanjäristyksiä ja 

suurempia maanjäristyksiä
useita kertoja vuosisadassa.

Maanjäristykset johtavat
usein tsunameihin.

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-SA

http://blog.buraga.org/2015/05/earthquake-safety-tips-before-during-and-after.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-NC

- Japanissa uskonnolla ei 
juuri ole 
vaikutusta jokapäiväiseen 
elämään, ja sitä voi olla 
vaikea erottaa 
perinteisistä rituaaleista.
- Suuri osa japanilaisista 
on sekä šintolaisia että 
buddhalaisia. 
- Pariskunnat saattavat 
mennä naimisiin 
šintolaisittain, mutta 
hautajaiset ovat 
buddhalaisia.

http://advocatusatheist.blogspot.com/2014/06/would-i-still-be-christian-if-i-hadnt.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Kirjavinkkejä

• Eväsoja, Minna 2017. Melkein geisha: hurmaava ja hullu Japani. 

• Fält, Olavi 1994. Japanin kulttuuri.

• Karvinen, Liisa 2012. Riisiä tiskin alta: tarinoita nousevan auringon maasta. 

• Pölkki, Miika & Valkama, Heikki 2009. Umami: japanilainen ruokakulttuuri



Lisää tietoa Japanista

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

•

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-SA

http://www.japan.travel/en/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sakura_blooming_over_a_river_in_Chiyoda,_Japan;_March_2016.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Linkkivinkkejä

• Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry http://www.suomi-japani.net/

• Japanilaisen kulttuurin ystävät ry http://japaninkulttuuri.net/

• Japanin Suomen suurlähetystö https://www.fi.emb-
japan.go.jp/itprtop_fi/index.html

• Japani Suomen suurlähetystö, Tokio https://finlandabroad.fi/web/jpn/etusivu

• https://www.japan-guide.com/ (englanniksi)

• https://web-japan.org/nipponia/archives/en/index.html (englanniksi)

http://www.suomi-japani.net/
http://japaninkulttuuri.net/
https://www.fi.emb-japan.go.jp/itprtop_fi/index.html
https://finlandabroad.fi/web/jpn/etusivu
https://www.japan-guide.com/
https://web-japan.org/nipponia/archives/en/index.html


KielimateriaaliaErin https://www.erin.jpf.go.jp/en/

Lanttimatkat
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyYA54oeKBeVaHnTikq13y
UvcrzDBowTF

Alakohtaiset sanastot

• http://www.hanako-network.com/wp-
content/uploads/2019/11/Suomi-japani-everyday-language.pdf

• http://www.hanako-network.com/wp-
content/uploads/2019/11/Leipurialan-sanasto.pdf

• http://www.hanako-network.com/wp-
content/uploads/2019/11/Kiinteist%C3%B6alan-sanasto.pdf

• http://www.hanako-network.com/wp-
content/uploads/2019/11/Puualan-sanasto.pdf

• http://www.hanako-network.com/wp-
content/uploads/2019/11/Sosiaali-ja-terveysalan-sanasto.pdf

• http://www.hanako-network.com/wp-
content/uploads/2019/11/Sosiaali-ja-terveysalan-sanasto.pdf

• http://www.hanako-network.com/wp-
content/uploads/2019/11/Ravitsemisala-sanasto.pdf

Kuvasanakirja (myös ääntämismallit)

• http://hanako-jisho.net/

Japan Foundationin kielikurssit 

https://www.erin.jpf.go.jp/en/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyYA54oeKBeVaHnTikq13yUvcrzDBowTF
http://www.hanako-network.com/wp-content/uploads/2019/11/Suomi-japani-everyday-language.pdf
http://www.hanako-network.com/wp-content/uploads/2019/11/Leipurialan-sanasto.pdf
http://www.hanako-network.com/wp-content/uploads/2019/11/Kiinteist%C3%B6alan-sanasto.pdf
http://www.hanako-network.com/wp-content/uploads/2019/11/Puualan-sanasto.pdf
http://www.hanako-network.com/wp-content/uploads/2019/11/Sosiaali-ja-terveysalan-sanasto.pdf
http://www.hanako-network.com/wp-content/uploads/2019/11/Sosiaali-ja-terveysalan-sanasto.pdf
http://www.hanako-network.com/wp-content/uploads/2019/11/Ravitsemisala-sanasto.pdf
http://hanako-jisho.net/
https://www.jpf.go.jp/e/project/japanese/education/index.html
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