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Miltä näyttää tuhansia vuosia vanhan kirjoitusjärjestelmän huominen? Kirjoitus muut-
tuu kulttuurin mukana, mukautuen kielen uusiin tarpeisiin ja käyttötapoihin. Nykyajan  
Japanissa kirjoitusjärjestelmän historia ja vahvat perinteet joutuvat yhä enemmän vas-
takkain käytännöllisyyden kanssa. Yhä useampi japanilainen ei enää pysty lukemaan  
kiinalaisperäisiä merkkejä sujuvasti, vaikka kirjoitus- ja lukutaitoa opiskellaankin koko  
peruskoulun ajan. Uudet teknologiat ja länsimaalaiset vaikutteet vähentävät tarvetta ja  
halukkuutta opiskella monimutkaista merkkijärjestelmää kaikkien vaatimusten mukaan.  
Kestääkö kirjoitusjärjestelmä uuden ajan haasteet, vai onko siitä jo aika luopua?

Japanilaisen kirjoitusjärjestelmän kehittyminen nykyiseen muotoonsa kesti monta vuo-
sisataa. Tänä päivänä se käsittää Kiinasta tuotujen merkkien eli  kanjien (漢字 , kanji, 
”kiinalainen  merkki”)  lisäksi  myös  kaksi  Japanissa  myöhemmin  kehittynyttä  koto-
peräistä tavumerkistöä – hiraganan (平仮名, hiragana) ja katakanan (片仮名, katakana). 
Foneettisiin aakkosiin  tottuneesta ihmisestä  kirjoitusmerkkien suuri  määrä ja  kolmen 
erilaisen järjestelmän rinnakkainen käyttö voivat tuntua kummallisilta, mutta toisin kuin 
lännessä usein ajatellaan, japanin merkkijärjestelmä on sittenkin hyvin looginen. Sen 
järkevyys hahmottuu ehkä helpoiten sen pitkän historian kautta, kun ymmärtää syitä sen 
muuttumiseen  ja  sitä  kautta  joihinkin  poikkeuksiin.  Kiinalaisia  kirjoitusmerkkejä  on 
vuosisatojen ajan muokattu niille alun perin vieraan kielen tarpeisiin, ja tämä prosessi 
jatkuu yhä tänä päivänä.

KIINALAISET JUURET JA MYÖHEMPI KEHITYS JAPANISSA

Kiinalaisen kirjoituksen arvioidaan syntyneen noin seitsemän tuhatta vuotta sitten, mut-
ta tämä tieto on epävarmaa ja pohjautuu lähinnä taruihin. Ensimmäisinä luotettavina to-
disteina varhaisesta kirjoitustaidosta voitaneen pitää Kiinasta löydettyjä vanhoja luita ja 
kilpikonnankuoria, joihin oli kaiverrettu kirjoitusta muistuttavia yksinkertaisia kuvia eli 
piktogrammeja. Näiden kuvien iäksi on arveltu noin 3500 vuotta. Jo varhaisessa vai-
heessa yksi piktogrammi tarkoitti yleensä vain yhtä asiaa tai esinettä, ei esimerkiksi yhtä  
äännettä. Tämän seurauksena erilaisia merkkejä tuli käyttöön erittäin suuri määrä, sillä 
kielen jokainen sana vaati omaa kuvaa, jolla se voitiin merkitä muistiin.

Kirjoitusjärjestelmä levisi Kiinasta Japaniin kiinalaisen sivistyksen mukana noin 400-
luvulla.  Sen asema vahvistui erityisesti  buddhalaisuuden tulon myötä pari vuosisataa 
myöhemmin,  sillä  uskonnolliset  tekstit  oli  kirjoitettu  kiinaksi.  Ensimmäinen  japa-
ninkielinen kirjallisuus muistutti suuresti kiinalaista, koska puhuttu kieli ei vielä suoraan  
vastannut kirjoitettua. Heian-kaudella (平安時代, heian jidai, 794–1185) alkoi japanilai-
sen kulttuurin irtautuminen kiinalaisesta esikuvasta, ja myös kirjoitus alkoi silloin japa-
nilaistua.  Japanilaiset  käyttivät  omaksumiaan kanji-merkkejä omaa  kieltään kirjoitet-
taessa lähes yksinomaan foneettisesti – tällöin yksi merkki vastasi kiinalaisen lukutavan 
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mukaista tavua, ja sanat muodostuivat eri merkkien yhdistelmistä niin, ettei niiden mer-
kityksellä  ollut  juuri  mitään  väliä.  Vaikka  foneettisessa  kirjoituksessa  käytettyjen 
kanjien määrä olikin rajattu ja suhteellisen pieni, tämä kirjoitustapa osoittautui hyvin 
epäkäytännölliseksi.

Kuva 1: Katakanan ja hiraganan alkuperä. Vasemmalla oleva taulukko esittää kanjit, joista vähitellen  
kehittyi  nykyinen  katakana.  Oikeanpuoleinen  kuva  esittää  vastaavasti  hiraganan  yksinkertaistumista.  
(Kuva: Wikipedia).

Japanin kielessä sanat ovat usein monitavuisia, jolloin yhdenkin sanan kirjoittaminen 
foneettisesti vaatisi useamman monimutkaisen kanji-merkin käyttöä. Ajan myötä nämä 
merkit muuttuivat yksinkertaisemmiksi, jolloin syntyi kaksi tavumerkistöä: katakana ja 
hiragana. Alkuperäiset kanjit eivät ole kuitenkaan kadonneet mihinkään. Nykyään niillä 
kirjoitetaan erisnimiä sekä muiden sanojen perusosia, ja taivutuspäätteitä lisätään tarvit-
taessa hiraganalla. Katakanaa käytetään enimmäkseen vierasperäisissä sanoissa.

Japanilaistumisen koki paitsi koko foneettinen kirjoitusjärjestelmä, myös pieni osa kan-
jeista. Japanissa kehitettiin joukko kotoperäisiä merkkejä (国字, kokuji), joita ei tunneta 
missään Japanin ulkopuolella. Myös osa vanhoista kiinalaisperäisistä merkeistä sai uu-
den japanilaisen merkityksen (国訓 , kokkun), jota kiinalaiset eivät ymmärrä. Foneetti-
sesta järjestelmästä jäi japanin kieleen merkkien kiinalainen lukutapa (音読み, on yomi), 
jota käytetään yhdyssanoissa. Sen ohessa lähes jokaiselta merkiltä löytyy myös puhtaas-
ti japaninkielinen merkitys (訓読み, kun yomi).

MEIJI-KAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT UUDISTUKSET

Meiji-kausi (明治時代, meiji jidai, 1868–1912) oli Japanin historiassa länsimaalaistumi-
sen ja  modernisaation aikaa,  ja  sen tuomat  suuret  muutokset  ovat  jättäneet  jälkensä 
myös kirjoitussysteemiin. Siihen aikaan Japani otti paljon vaikutteita Euroopasta ja täl-
löin myös pohdittiin ensimmäistä kertaa mahdollisuuksia luopua kiinalaisesta kirjoituk-
sesta.  Aikomuksena  oli  vähitellen  siirtyä  kirjoittamaan  japania  latinalaisin  aakkosin 
( ロ ー マ 字 , rômaji),  mutta tämä ajatus ei  saanut  kannatusta.  Niihin aikoihin luotiin 
Hepburnin latinisointistandardi, jolla japania pystyy kirjoittamaan latinalaisin aakkosin. 
Tämä standardi on yhä käytössä – esimerkiksi oppikirjoissa.
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Suuret konkreettiset muutokset kirjoitusjärjestelmä koki kuitenkin vasta toisen maail-
mansodan jälkeen, kun vuoden 1946 kielireformissa otettiin käyttöön yleisesti käytettä-
vän 1850 merkin lista (当用漢字, tôyô kanji). Listan ulkopuolelle jääneitä kanji-merkke-
jä ei saanut käyttää virallisissa papereissa eikä mahdollisuuksien mukaan juuri missään 
muuallakaan. Japanilaista kirjoitusta pyrittiin muokkaamaan näin, jotta se vastaisi pu-
huttua kieltä paremmin. Muutos oli tarpeen, sillä aiemmin japanin kielellä ei ollut varsi-
naista standardisoitua kirjoitusjärjestelmää. Haluttiin poistaa turhia merkkejä, jotta kir-
joitustaidon omaksuminen olisi tuleville sukupolville helpompaa. Näin toimittiin aikeis-
sa  ottaa  ensimmäinen  askel  kohti  täydellistä  luopumista  kiinalaisesta  järjestelmästä. 
Sodanjälkeisinä vuosina osa monimutkaisimmista kanjeista yksinkertaistettiin, jotta nii-
den  kirjoittaminen  käsin  helpottuisi.  Monet  kanjit saivat  uuden  muodon  ( 新 字 体 , 
shinjitai), joka on käytössä tälläkin hetkellä.

Kuva 2: Shinjitai-merkkejä. Merkeistä on poistettu turhia yksityiskohtia, jotta siveltimenvetoja olisi vä-
hemmän ja kirjoittaminen siten helpompaa. Ensimmäinen pari tarkoittaa opiskelua ja tietoa, tiedettä (が
く gaku), toinen hyönteistä (むし mushi) ja viimeinen valtiota (くに kuni).

Vuonna 1981 vanhan kanji-valikoiman tilalle tuli uusi standardi (常用漢字, jôyô kanji), 
jossa merkkien määrä oli hieman suurempi, 1945 kappaletta. Yritykset vähentää merk-
kien määrää eivät siis varsinaisesti toteutuneet, koska ajan ja kehityksen myötä ihmiset 
ovat  kokeneet  tarvetta  suuremmalle  määrälle  kanjeja.  Merkkien  oppimista  kuitenkin 
helpottaa nykyään se, että vanhanaikaiset ja turhan monimutkaiset merkit on korvattu 
helpommin piirrettävillä vastineilla.

KIRJOITUSJÄRJESTELMÄN OPETUS PERUSKOULUSSA

Kanji-merkkejä on olemassa arviolta yhteensä noin sata tuhatta kappaletta, mutta ylivoi-
maisesti suurin osa niistä ei ole enää käytössä. Kiinalaiset käyttävät jokapäiväisessä elä-
mässä noin kuutta tuhatta merkkiä, japanilaisille opetetaan peruskouluissa noin kaksi 
tuhatta. Näin suuri ero tarvittavien kirjoitusmerkkien määrissä johtuu siitä, että japani ja 
kiina ovat rakenteeltaan täysin erilaisia kieliä, ja mikä kiinassa ilmaistaan ainoastaan 
kanjein, voidaan japanin kielessä korvata osittain katakanalla tai hiraganalla.

Kirjoitusjärjestelmän  perusteellinen  opiskelu  aloitetaan  japanilaisessa  peruskoulussa 
heti ensimmäisellä luokalla. Aluksi lapset oppivat  hiraganan ja  katakanan, joiden jäl-
keen ryhdytään opiskelemaan kanjeja. Ensimmäisellä luokalla opitaan noin 50 kappalet-
ta kaikkein yksinkertaisinta merkkiä, jotka tulevat myöhemmin toistumaan vaikeampien 
merkkien  osina.  Ala-asteen  aikana  koululaiset  oppivat  kaiken  kaikkiaan  noin  tuhat 
merkkiä ja loput lähes tuhat omaksutaan yläasteella kolmen vuoden aikana. Peruskoulun  
opetukseen kuuluu nykystandardin mukaan 1945 kanjia, ja tämä määrä riittää sanoma-
lehtien ja  kaunokirjallisuuden lukemiseen,  mutta jatko-opinnoissa merkkejä on usein 
osattava vielä enemmän, ainakin oman alan sanaston vaatimusten mukaan. Kirjoitus-
järjestelmän  hyvä  tuntemus  on kiinteässä  yhteydessä  oikeakielisyyteen  puhutussakin 
kielessä, eli tullakseen hyväksi puhujaksi ihmisen on myös hyvä osata kirjoittaa erittäin 
hyvin.
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Merkkejä on paitsi osattava ulkoa, ne on myös kyettävä kirjoittamaan oikein. Kalligra-
fiaa arvostetaan Japanissa perinteisenä taidemuotona ja kirjoittamiseen liittyvien perus-
asioiden  tuntemus  kuuluu  yleissivistykseen.  Tämä  luonnollisesti  opitaan  jo  perus-
koulussa. Kaikille yhteinen kirjoitustapa takaa sen, että jopa nopeaa ja epäsiistiä käsi-
alaa voi lukea, kunhan kynän liikkeistä jää jälkiä paperille. Näin merkit säilyttävät muo-
tonsa ja ne on helpompi lukijan tunnistaa. Kirjoittaminen tapahtuu muutamien selkeiden 
sääntöjen mukaan: vaakasuorat viivat piirretään ensin, oikea suunta on aina vasemmalta 
oikealle ja ylhäältä alas, pienet pilkut täydennetään merkkiin viimeisenä.

JÄRJESTELMÄN LOOGINEN PERUSTA JA HEIKKOUDET

Kiinalaisperäisten merkkien asettaminen aakkosjärjestykseen on hankalaa, sillä ne voi-
daan lukea kahdella eri tavalla, kiinalaisittain tai japanilaisittain, ja joskus samalla mer-
killä voi olla useita lukutapoja kontekstista riippuen.

Kuva 3: Radikaalit ovat kanjien perusosia, joista rakentuvat kaikki merkit. Tässä taulukossa radikaalit on  
lajiteltu  ryhmiin  siveltimenvetojen  määrän perusteella:  ensimmäisenä tulevat  yksinkertaiset  ja  paljon  
käytetyt radikaalit, viimeisenä kaikkein harvinaisimmat.(Kuva: JWPce 1.50).

Kanjit eivät koostu sattumanvaraisesti piirretyistä viivoista, vaan pienistä osista, jotka 
toistuvat kautta kirjoitusjärjestelmän.  Kanjin merkitys – varsinkin vähän vanhempien 
merkkien kohdalla – voi olla arvattavissa jo pelkästään merkin ulkonäöstä. Merkit jae-
taan ryhmiin useimmiten radikaalien eli näiden perusosien perusteella. Monesti ne anta-
vat suuntaa, mihin aihepiirin  kanjin ilmaisema asia liittyy: mikäli radikaali  tarkoittaa 
esimerkiksi vettä, merkki voi olla yhdistettävissä todennäköisimmin veteen tai vesistöi-
hin liittyvään ilmiöön. Vaikka tästä onkin joitakin poikkeuksia, useimmiten radikaalista 
pystyy arvaamaan myös merkin kiinalaisen lukutavan, jolloin sen lukeminen esimerkik-
si yhdyssanassa on helpompaa.

Sanakirjoihin kanjit voidaan lajitella myös lukutapojen tai siveltimenvetojen lukumää-
rän mukaan. Lukutavan mukaan lajittelu on haasteellista, sillä joillakin merkeillä luku-
tapoja voi olla joko useita tai niin harvinaisia, että merkityksen hakeminen ei onnistu. 
Haku siveltimenvetojen lukumäärän perusteella toimii paremmin, mutta vaatii kalligra-
fian perusteiden tuntemusta, jotta käyttäjä pystyisi laskemaan kanjista siveltimenvedot.
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MILTÄ NÄYTTÄÄ TULEVAISUUS?

Kirjoitusjärjestelmää on useaan otteeseen pyritty uudistamaan, koska on haluttu luoda 
kaikille yhteisiä standardeja.  Kanjien piti toisaalta riittää normaaliin kommunikointiin, 
mutta samalla niiden määrä ei saanut jäädä liian suureksi ja siten työlääksi opetella kou-
lussa. Vaikka merkkien käyttöä on virallisesti rajoitettu, listan ulkopuolelta tulevien kan-
jien käyttö on sallittua. Tuntemattomat merkit on lain mukaan kirjoitettava sanomaleh-
dissä ja muissa julkaisuissa furiganan (振り仮名 , furigana) kanssa, joka selittää lausu-
mistavan.  Furiganalla tarkoitetaan  kanjin viereen tai yläpuolelle kirjoitettua lukutapaa 
kaikkien tuntemalla hiraganalla. Sallittujen merkkien lista tuo hieman selvyyttä kirjoi-
tusjärjestelmän käyttöön, mutta ei poista kaikkia ongelmia. Pakollisista merkeistä osa 
on tarpeettomia ja siksi virallisia listoja jatkuvasti muokataan, jotta ne sopisivat parem-
min tavallisten ihmisten käyttöön. Sinänsä rajoitukset eivät helpota esimerkiksi japani-
laisten koululaisten opiskelua kovin merkittävästi, sillä standardit muuttuvat koko ajan 
ja  merkkien  määrä  pikkuhiljaa  kasvaa,  kun uusia  sanoja  ja  termejä  kaivataan  lisää. 
Virallisten listojen alkuperäinen tarkoitus – vähitellen pienentää kanjien määrää ennen 
täydellistä luopumista monimutkaisesta merkkijärjestelmästä – ei varsinaisesti toteudu, 
koska japanin kieli vaatii omalaatuista kirjoitusjärjestelmää eikä voisi toimia minkään 
muun kuin oman, jo melko pitkälle kehittyneen, järjestelmän varassa.

Japanissa on paljon sanoja, jotka luetaan keskenään samalla tavalla, mutta joiden merki-
tys eroaa vain kirjoitusasun perusteella. Esimerkiksi sana きこう (kikou) voidaan kirjoit-
taa 20 tavalla, jolloin se myös tarkoittaa kahtakymmentä eri asiaa. Jos kanjeista luovut-
taisiin,  kuinka  näiden  sanojen  erottaminen  toisistaan  onnistuisi  yhdyssanoissa?  Toki 
kontekstista on apua, mutta paras tapa korostaa tiettyä merkitystä on tehdä se juuri kir-
joitusasun kautta. Tämä pätee myös puheessa. Jos joku sana on puheessa epäselvä, se 
selitetään kanjin avulla.

Nykyajan ehkä suurimman haasteen japanilaiselle kirjoitusjärjestelmälle tarjoaa tieto-
tekniikka. Tietokoneiden tulon myötä on tullut tarpeelliseksi pohtia, miten japania kir-
joittava  ja  lukeva  ihminen  pystyy  käyttämään  esimerkiksi  tekstinkäsittelyohjelmia 
omalla kielellään ja tavallisella näppäimistöllä. Koska tietokoneet tunnistavat nykyään 
jopa  kymmenen tuhatta  kiinalaisperäistä  merkkiä,  kanjien syötön on pakko tapahtua 
rômajilla. Tämä tapa kirjoittaa on helppo, mutta pitkällä aikavälillä huonontaa ihmisten 
kanji-merkkien tuntemusta. Esimerkiksi on huomattu, että nuorison keskuudessa tieto-
koneen käyttö on heikentänyt kirjoitustaitoa merkittävästi. Tietokoneella kirjoittaminen 
on helppoa, koska ohjelmien pikavalinta itse tarjoaa käyttäjälle sopivat kanjit, mutta ei 
edistä käsin kirjoittamisen taitoja, päinvastoin.

Japanin kirjoitusjärjestelmän tulevaisuutta ei voi ennustaa. Yritykset vähentää merkkien 
määrää ja helpottaa kirjoittamista ja lukemista ovat jääneet enemmän tai vähemmän tu-
loksettomiksi. Japanin kieli vaatii täysin omanlaista kirjoitusjärjestelmää, joka kykenisi 
välittämään kielen merkityksiä mahdollisimman tarkasti. Puhtaasti foneettisella kirjoi-
tuksella tämä tuskin onnistuu, koska ei ole aikaisemminkaan onnistunut japanilaisen kir-
jallisuuden alkuaikoina. Latinalaisten aakkosten käyttö sopii japanille vielä huonommin, 
sillä japanissa on liian vähän äänteitä, joista erilaisia sanoja edes voisi syntyä. Koska 
kieli ei muutu kovin nopeasti rakenteeltaan toisenlaiseksi, vaikka ottaakin huomattavan 
paljon vaikutteita esimerkiksi englannista, ainoa keino luoda eroa samalta kuulostavien 
sanojen välille on kirjoittaa ne erilaisin merkein.

Vaikuttaa siis hyvin epätodennäköiseltä, että kanji-merkit tulisivat tulevaisuudessa väis-
tymään  jonkun  helpomman  kirjoitusjärjestelmän  tieltä.  Koska  puhuttu  kieli  ei  tule 
muuttumaan kovin nopeasti, ei ole mahdotonta, että teksti lähtee kehittymään eri suun-
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taan ja seuraa esimerkiksi kiinalaisten yksinkertaistettujen merkkien jalanjäljissä. Merk-
kien muuttuminen yhä yksinkertaisempaan suuntaan kuitenkin herättää sarjan kysymyk-
siä niiden opiskelun mielekkyydestä – jos merkeistä ajan myötä katoavat kaikki alku-
peräiset elementit, kuinka merkkien opetus saadaan tulevaisuudessa loogiselle pohjalle? 
Kehitystä ei voi ennustaa, ja aika näyttää, kuinka tulee käymään.
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