
 
 

Maakohtaiset turvallisuustiedot ammatillisen koulutuksen näkökulmasta 
 (opiskelijat ja asiantuntijat) 

JAPANI 

 
Ennen opiskelijoiden ja henkilökunnan ulkomaille lähettämistä tulisi aina tarkistaa matkakohteen 

matkustustiedote ulkoministeriön kotisivuilta http://finformin.finland.fi . Lisäksi lähtijä täyttää 

matkustusilmoituksen. Matkustusilmoitukseen kannattaa myös lisätä oppilaitoksen yhteystiedot 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=15735&contentlan=1&culture=fi-FI 

 

Matkan suunnittelussa tulee pitää mielessä alla olevat seikat. Lisäksi täytyy aina 

myös tarkistaa ajankohtaiset tiedot ulkoministeriön sivustolta. 

Maan yleinen 
turvallisuustilanne 

 
 
 

 
Japani on pääosin turvallinen kohdemaa. Huomioitava maajäristyksiin ja 

taifuuneihin liittyvät vaarat. Syytä seurata Japanin viranomaisten ohjeita. 

Japaniin vaihtoon mennessä on otettava huomioon että Japanissa pitää 

osata edes vähän japanin kieltä. Ohjeet ja opasteet on usein vain japaniksi. 

Kulttuuriehtona on toisen kulttuurin hyväksyminen ja sen periaatteiden 

mukaan käyttäytyminen (esim. kumartelu, ei kättelyä, työpäivän ja työviikon 

pituus riippuu työnantajasta, pukeutumistyyli vastaa tehtävää ja paikkaa, 

korut/lävistykset/tatuoinnit työtehtävissä pois tai piiloon), 

kohteliaisuussanoja käytetään runsaasti, hymy on pakollinen. Vakava 

ihminen vaikuttaa Japanissa vihaiselta. 

Erityiset 
turvallisuusriskit  
 
 
 
 

 
Huomioitava maajäristyksiin ja taifuuneihin liittyvät vaarat. 
Japaniin kohdistuvan terrori-iskun mahdollisuus on suhteellisen alhainen, 
mutta sitä ei voi täysin sulkea pois. Japanin viranomaiset tehostavat 
turvatoimia lentokentillä, satamissa ja rautatieasemilla entisestään vuoden 
2019 Rugbyn maailmanmestaruuskilpailujen ja vuoden 2020 Tokion 
Olympialaisten lähestyessä. 

 
Rikollisuus 
 
 
 

Matkailijoihin kohdistuvaa rikollisuutta on Japanissa vähän. Kannattaa 
kuitenkin noudattaa yleistä varovaisuutta ja säilyttää passi, rahat sekä muut 
tärkeät tavarat turvallisessa paikassa. 
 
Tokiossa pienissä, halvoissa kapakoissa, esimerkiksi Shinjukun Kabuki-chon 
ja Roppongin alueilla, on turistien juomiin tiputettu jonkinlaisia huumeita tai 
tyrmäystippoja. Paikallinen poliisi kehottaa välttämään baareja ja 
ravintoloita, joihin houkutellaan puoliväkisin kadulta. Juomalaskua voidaan 
periä väkivallalla uhkaamalla. 

Liikenne 
 
 
 

Japanissa on vasemmanpuoleinen tieliikenne. Rattijuopumuksen 
promilleraja on 0. Japanissa ei saa ajaa tai vuokrata ajoneuvoa pelkällä 
suomalaisella ajokortilla. Täytyy olla myös 1949-mallin Kansainvälinen 
ajokortti, jota haetaan Autoliitosta: 
https://www.autoliitto.fi/matkailu/kansainvalinen-ajokortti 

http://finformin.finland.fi/
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=15735&contentlan=1&culture=fi-FI
https://www.autoliitto.fi/matkailu/kansainvalinen-ajokortti


 
 

 
Luonnonolot 
 
 

Japani sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, joten maa on altis 
maanjäristyksille ja tulivuorenpurkauksille. Mikäli maanjäristys tapahtuu 
Japania ympäröivillä merialueilla, on tsunamin eli hyökyaallon riski 
olemassa. 
Japanissa esiintyy kesäisin ja syksyisin taifuuneja, jotka saattavat johtaa 
paikallisiin tulviin ja maanvyörymiin. 
Japanin meteorologisen laitoksen verkkosivuilta voi tarkistaa myös 
englanniksi niin sää-, myrsky- kuin taifuuniennusteita sekä seurata 
maanjäristyksiä ja niiden voimakkuuksia: http://www.jma.go.jp/ 
 
Käytännön tietoa luonnononnettomuuksiin liittyen löytyy Suomen Tokion-
suurlähetystön verkkosivuilta: 
http://www.finland.or.jp/public/default.aspx?nodeid=41318&contentlan=1
&culture=fi-FI. 

1. Maanjäristyksen sattuessa: 

• Pidä valmiusvarusteita helposti saatavalla (esim. henkilöpaperit ja 

tärkeimmät yhteystiedot, tärkeät lääkkeet, taskulamppu ja 

pattereita, sekä ensiapulaukku). Matkaradio on myös erittäin tärkeä 

varuste, sillä sen kautta kuulee usein parhaiten 

viranomaistiedotteet. 

• Maanjäristyksen sattuessa säilytä mielenmaltti. 

• Liikkumista kannattaa välttää, ellei siirrytään johonkin 

turvallisempaan paikkaan. Paikallisviranomaisten tiedotteita 

kannattaa seurata ja annettuja toimintaohjeita totella. 

• Jos on järistyksen sattuessa sisätiloissa, pudottaudu lattialle ja 

suojaudu esim. pöydän alle, suojaa pää ja kasvot käsille. 

• Särkyvien lasien (ikkunoiden, putoavien esineiden) läheisyyttä 

kannattaa välttää.  

• Liikkuminen ja ulos pyrkiminen on turvallista vasta tärinän lakattua.  

• Hissejä ei saa käyttää.  

• Järistyksellä voi olla monia jälkiseurauksia, kuten vioittuneista 

sähkölaitteista aiheutuneita tulipaloja, joten myös valonkatkaisijoita 

kannattaa välttää. 

• Jos sattuu olemaan ulkona, on parasta pyrkiä pois rakennusten, 

sähköjohtojen ja katuvalojen läheltä mahdollisimman aukealle 

paikalle.  Rannasta ja vesistöistä kannattaa siirtyä kauemmaksi ja 

etsiä turvaa korkeammalta maalta. Hyökyaallot ovat 

maanjäristyksen mahdollisia seurauksia. 

 
Terveys ja tarvittavat 
rokotteet 
 
 
 

Terveydenhuolto: Päivittäisessä elämässä erityistoimenpiteet eivät ole 

tarpeen. Esimerkiksi vesijohtovesi on täysin juomakelpoista kaikkialla 

Japanissa. Yleinen hygieniataso Japanissa on hyvä. 

Rokotukset: Japaniin matkustavilta ei vaadita rokotuksia. Jäykkäkouristus-, 

tuhkarokko-, sikotauti- ja poliorokotukset ovat hyvä olla voimassa. Myös 

hepatiitin, koleran, Japanin aivotulehduksen ja keltakuumeen tartuntavaara 

http://www.jma.go.jp/
http://www.finland.or.jp/public/default.aspx?nodeid=41318&contentlan=1&culture=fi-FI.
http://www.finland.or.jp/public/default.aspx?nodeid=41318&contentlan=1&culture=fi-FI.


 
 

on olemassa. (Rokote.fi) Lisätietoja rokotuksista löytyy Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen Matkailijan terveysoppaasta.   

Ruokakulttuuri – allergiat pyritään ottamaan huomioon. Kala-allergikolla on 

monessa ravintolassa haasteellista, koska tarjolla on paljon merenanteja. 

Puikoilla syöminen on yksi Japaniin pääsemisen ehdoista. Hygieniataso on 

hyvä, joten katukojuistakin voi turvallisin mielin ostaa syötävää. Kasvissyöjän 

kannattaa huomioida, että täysin puhdasta kasvisruokaa voi olla vaikea 

saada, sillä useissa liemissä tai kastikkeissa on käytetty lihaa tai kalaa. 

Laktoosi-intolerantikolle on tarjolla soijamaitoa ja muutamia soijajogurtteja. 

Maitotuotteet kuten kermat ja juustot ovat yleensä rasvaisia.  

Yksityislääkärit: Kaikenkattava matkavakuutus on tarpeen. 

Yleinen hätänumero on 110. Puheluun vastataan japaniksi, mutta se 
käännetään englantia puhuvalle virkailijalle tarpeen mukaan. 

Maan lait ja käytännöt 

 
 

Japanissa rangaistukset esimerkiksi yleisten järjestyssääntöjen rikkomisesta 
tai humalakäyttäytymisestä ovat ankarampia verrattuna Suomeen, ja poliisi 
voi pitää epäiltyä pidätettynä ja kuulusteltavana kymmenestä päivästä 23 
päivään poliisilaitoksella. Huumausainerikoksiin liittyvät rangaistukset ja 
tuomiot ovat myös ankaria. 

Maahantulosäännökset Passi ja viisumi: Japaniin lähtiessä passin pitää olla voimassa vähintään 
oleskelusi ajan. Suomen kansalaiset saavat turistiviisumin (maksimi 90 
vuorokauden oleskeluun) Japanissa lentoasemalla.  
Lentokoneessa täytetään maihinnousukortti.  

Lentoasemalla pitää olla valmius todistaa paluupäivää (lentovaraus), 
majoitusta (hotellivaraus tai osoite, ohjelma) ja varallisuutta. 
Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. 
Säilytä ne erillään alkuperäisistä. 

Suomen edustus 
kohdemaassa 
 
 

Lähin Suomen suurlähetystä on Tokiossa 

Verkkosivut:  

• http://www.finland.or.jp/  
• http://www.facebook.com/FinnishEmbassyTokyo  
• http://twitter.com/FinEmbTokyo  

Aukioloaika:  

9.00-12.00, 13.00-17.15 

Asiakaspalvelu:  

Konsuliyksikön asiakaspalveluaika on ma - pe 9.00 - 12.00 ja ke myös 

13.00 -17.00 
Vaihde:  

• +81 354 476 000  
Faksi:  

• +81 354 476 042  
Sähköpostiosoite:  

• sanomat.TOK@formin.fi  

http://www.rokote.fi/
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat?p_selaus=2317
http://www.finland.or.jp/
http://www.facebook.com/FinnishEmbassyTokyo
http://twitter.com/FinEmbTokyo


 
 

Päivystys:  

Kun edustusto on suljettuna, voit hätätapauksissa ottaa yhteyttä 

ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 

840 ja sähköposti paivystys.um@formin.fi. 

Käyntiosoite, postiosoite: 

Embassy of Finland 

3-5-39 Minami-Azabu 

Minato-ku 

 TOKYO 106-8561 

JAPAN 

 
Kohdemaan edustus 
Suomessa 
 
 

Japanin suurlähetystö on Helsingissä: 
Unioninkatu 20-22 
FIN-00130 Helsinki 
 
Puh: 09-686 0200             Fax: 09-633 012 
(Hätänumero virka-ajan ulkopuolella +358-9-81710418) 
 
Yleinen sähköposti: inquiry(AT)hk.mofa.go.jp 

 
Kohdemaan 
matkustustiedot 
ulkoministeriön 
sivustolla 
 
 

 
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=339967&nodeid=15735&c

ontentlan=1&culture=fi-FI 

 

Kuvatkaa tähän lyhyesti verokostossanne tapahtuneita kriisitilanteita ja miten silloin toimittiin ja ratkaistiin 

tilanne. 

- Mitä tapahtui? Tsunami 2011 huhtikuussa 

- Missä? Opiskelijamme oli Nagoyassa 

- Koska? 2011 huhtikuu 

- Keitä kriisi koski? Ei varsinaista vaaraa Nagoyassa, opiskelija ei edes tiennyt tapahtuneesta ennen 

kun Suomesta otettiin yhteyttä. 

- Miten kriisi ratkaistiin? Puhelinlinjat eivät toimineet. Ainut tapa saada yhteyttä oli FB. 

- Millaisia ehdotuksia teillä on tulevien kriisitilanteiden välttämiseksi tai miten kriisin tapahduttua 

tulisi toimia? Kaikki opiskelijat ja asiantuntijat tekevät itse matkustusilmoituksen ulkoministeriön 

kotisivuilla. Verkosto on tiedottanut Japanin Suomen suurlähetystöä ja kulttuuri-instituuttia 

verkoston liikkuvuuksista. 

Lähtijä osallistuu verkoston Skype-valmennukseen ja täyttää ennen jaksoa Learning Agreementin. 

Sopimukseen täytetään myös lähiomaisen tiedot. Sopimuksessa on myös japanilaisen 

vastaanottajan yhteystiedot. 

Yhteydenpito ei saa riippua vain puhelinlinjoista. Se pitää olla mahdollinen eri väyliä kautta. 

Verkostolaiset ilmoittavat kriiseistä suoraan japanilaisille viranomaisille, japanilaisille 

vastaanottajille, omille (suomalaisille) ohjaajille tai lähiesimiehille ja verkoston koordinaattorille. 

Verkoston koordinaattori toimii Suomessa kriisisuunnitelman mukaan. 


