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Perusteesit 

• Millainen Japani on? 

– Japani on nuori valtio ( 645 )  

• Rakenteiltaan kiinalainen T’Ang keisarikunta 

• Japanin ”omalaatuisuus” vasta Tokugawan myötä (1600+) 

– Japani kuitenkin on omalaatuinen 

• 250 vuotta feodaaliaikaa 

• Suuret vastakohdat: 

– Suuri ritarisääty (Samurai), joka johtaa maanviljelijöitä 

– Ajatus- ja käyttäytymiskontrolli 

– ei sosiaalista liikkuvuutta 

– ”Laki” jyrkkä ja eritasa-arvoinen 

 

 

 



Togugawan aika 

• Togugawan (Edo-aika) erityisominaisuudet: 

– Feodaalinen järjestelmä syntyi itsenäisesti 
Euroopasta 

– ”Eri tie” kuin Euroopalla 

– Merkittävin (ainoa?) muutos armeijan sotureista 
virkamiessäädyksi 

– Sosiaalinen pysyvyys muokkasi oman tuhonsa 
siemenet 



Maa ja kansa 

• Japanin ja kiinan etäisyys alla 200 km 
– Kulttuurin vaihto helppo 

– Helppo eristäytyä tarvittaessa 

• ”Japanilaiset” ainoa kansa 
– Kulttuurillinen yhtenäisyys 

• Kiinan vaikutus valtava 
– Heimoyhteiskunta kopioi T’Angin keisarikunnasta 

– Buddhalaisuus ja konfutsealaisuus 

• Oma uskonto mukana (Shintolaisuus) 



Uskonto 

• Buddhalaisuuden ja shintolaisuuden 
yhdistelmä 

• Kiinasta kopioitiin useita kultteja: 

– Puhdas maa (Jodo) ja Lootus (Nichiren) 

– Zen (ja sotilaskultit: Nichiren munkit) 

• Vastaavat Johanniittoja 

• Ei suosittu Kiinassa 

 



Uskonto 

• Konfutselaisuudella suuri merkitys 

– Inhimillisyys (wen)  ja sota (wu) 

• Wu selvästi tärkeä 

– Ajattelutavan painotukset: 

• Ryhmä ei yksilö 

• Perinteet ja konservatiivinen ajattelu 

• Viisi suhdetta (epätasa-arvo, hierarkia ja status) 

• Näkyvät yhä: status, kumarrukset, tapa-kulttuuri 



Uskonto 

• Paikallisesti keksittyjä perinteitä: 

– Kiinalainen kasvojen menetys äärimmillään 

• kunnia itsemurha (seppuku, harakiri) 

– Spartalainen kunniakäsitys 

• sotilas taistelee kuolemaansa asti 

– Eurooppalainen ritarillisuus (Chivalry) 

• termi Bushido kehitettiin Tokugawan rauhan aikana 

• Koodi eli ja muuttui Japanin aikana 



Japanin historia 

• Vanhin aika (250 - 710) 

– Heimojen aikaa 

• klaanit (uji) 

• johtajat (mikado) 

– Johtajaksi nousee Yamato klaani 

– Alkuperäiskansojen hävitys (230+) 

 



Japanin historia 

• Vanhin aika (250-710) 

– 400-450 kiinalainen kirjoitustaito käyttöön 

– 538 Buddhalaisuus saapuu 

– 593 Prinssi Shotokun valta-aika 

– 625 Ensimmäinen Nara lahko tulee kiinasta 

– 645 Keisari Kotoku nousee valtaan 

– 646 Taika restauraatio (T’Angilainen kiinalainen 
keisarijärjestelmä käyttöön)  



Japanin historia 

• Keisarillinen valtio (710-1192) 

– Keisarivalta: 

• Valtionjohtaja 

• Ylipappi 

– Tukena Valtioneuvosto: 

• Pääministeri (dai jokan) 

• T’Ang ministeriöt 

– keisarillinen valtiokoneisto joka tasolla 

– Kulttuurien kukoistus 

– Buddhalaisuutta yritetään muuttaa 
valtiouskonnoksi 



Japanin historia 

• Keisarillinen valtio (710-1192) 

– 710 Pääkaupunki Nara (Nara-aika) 

– 743 Oikeus maahan jää sitä hallitsevan 
virkamiehen suvulle pysyvästi (T’Ang ei toimi) 

– 792 Paikalliset armeijat lakkautetaan, alueelliset 
keisarilliset joukot käyttöön 

– 794 Keisari Kammu siirtää pääkaupungin Heianiin 
(nykyinen nimi Kioto) (Heian-aika) 

• Buddhalaisuus erotetaan valtiosta 

• virkamiesten maa-omistuksia hillitään 

– 838 ”Viimeinen lähetystö” Kiinan hoviin 

 



Japanin historia 

• Heian-aika: 

– ”Kiinalainen keisarikunta” huipussaan  

• Taiteellinen –esteettinen- sivilisaatio 

– Virkamiesaristokratia saa valtavat erioikeudet 

• Ministeriöiden määrä supistuu kolmeen: 
– poliisi, arkistot ja tilintarkastus 

– Talonpoikien oikeudet lopetetaan ja heidät 
siirretään maanomistajien torppareiksi 

 



Japanin historia 

• T’Ang aika loppuu 

– 858-1160 Fujiwaran aika 

• Fujiwara-klaanin jäsen aina joko varakuningas (sesshu) 
tai pääneuvonantaja (kampaku) 

• tyttäret naitetaan keisareille 

– n. 900 japanilaiset tavumerkit (kana) käyttöön 

– 902 kartanot (shoen) kasvavat syöden keisarin 
omaisuuden 

– 1073 Insei keisari (pappiskeisari) instituutio syntyy 

– n 1100 pääkaupungissa levottomuuksia ja 
klaanien joukot tuodaan pääkaupunkiin 



Japanin historia 

– 1156 Keisari ja Insei sotaan, Taira-klaani voittaa 

– 1180 Gempei-sota Minamoton ja Tairan välillä 

– 1185 Minamoto Yorimoto murskaa Tairan 

– 1192 Minamoto Yorimoto ottaa itselleen 
nimikkeen sotaherra (shogun) 

• Hovi jää Kiotoon 

• Shogun siirtää sotilastelttansa (bafuku) Kamakuraan 



Japanin historia 

• Kamakura bafuku (1192-1333) 

• Bafuku perustuu keskitettyyn hallintoon: 

– sotilaskuvernöörit (shugo) 

• alakuvernöörit (jito) 

• Mongolialaisinvaasioiden jälkeen alkaa hiipua 

– Ei pysty palkitsemaan sotureitaan 

• uusia alueellisia voimia nousee 

– Dynastiat vaihtuvat tiheään 

 

 



Japanin historia 

• Ashikaga-aika (1338-1573) 

– Alueelliset johtajat vahvistuvat 

– krooninen talouskriisi 
• sotilaskuvernöörit alkavat kantaa omia veroja 

• valtiovallan hidas murtuminen 

– talonpoikaisvallankumouksia, nälänhätiä 

– 1477 Onin-sota: ote maaseudusta kirpoaa 

• liikkuminen vain aseistettuna 

• kaupan tyrehtyminen 

– Hovissa olevien aristokraattien valta katoaa ja paikalliset 
johtajat (daimyo = suuri nimi) ottavat vallan 

 
 

 



Japanin historia 

• Sengoku-aika (1573-1603) 
– Keisarilliset (shogun) sotilaskuvernöörit häviävät 

– Daimyo ottaa vallan, keskittävät itselleen alueellisia 
johtajuuksia, määräävät lait 
• Eivät tunnusta esivaltaa 

– Samurai-luokka nousee ammattisotilaiksi 
• 1588 väestö riisutaan aseista 

• asetekniikka kehittyy (arkebuusit) 

– Kaupunkien killat ja luostarit nousevat paikallisiksi 
mahtitekijöiksi 

– Voittajaksi nousee Tokugawa... 

 



Tokugawan feodalismin perusteet 

• Keisari ja hovi 

– Aurinkojumalatar Amaterasun jälkeläinen 

– Keisari on jumalallinen olento (kami) 

• Keisari on elävä jumala 

– Keisarilla ei ole vasalleja. 

• Shogun on keisarillinen sotaherra. 



Tokugawan feodalismin perusteet 

• Henkilökohtainen side 

– liege-vassal suhde on henkilökohtainen 

– Suhde ei perustu lakeihin eikä sopimuksiin 

• Aluksi suhteen perusta osa tulevasta saaliista 

• Maa-alue tuli osaksi 1200-luvulla 

 



Tokugawan feodalismin perusteet 

• Onkyu 

– Suullisen sopimuksen perusteella herra antaa 
vasallille jotain hallittavaksi saamiansa palveluksia 
vastaan 

• vasallilla hallinto-oikeus (ei voi toimia itsenäisesti) 

– Palvelun laatu ei sotilaallinen 

• Voi olla mitä tahansa 



Tokugawan feodalismin perusteet 

• Chigyo 

– Maan hallinta antaa luvan maan hallintaan 

• aluksi oikeus 20 vuotta 

• myöhemmin kolme sukupolvea 

 



Tokugawan feodalismin perusteet 

• Ei sopimuksia 

– herra-vasallisuhde ei ole tasa-arvoinen 

• vasallilla on velvollisuuksia herraa kohtaan 

• Herra on aina oikeassa, ei valitusoikeutta 

– Kamakuran kahden keisarin hallinnan aikana bushi 
päättivät seurata sitä johtajaa, joka on sotaherra 

• tämä suhde erittäin luja 

– Toisaalta herrat juonittelivat koko ajan 

• Tämä suhde nimellinen 

 



Tokugawan feodalismin perusteet 

• Vasallin oikeudet ja velvollisuudet (genzan) 

– seremoniat: 
• vasalli saa lahjoja (yleensä miekan ja hevosen) 

• Juodaan kuppi sakea yhdessä... 

– Tehtävät: 
• vartiopalvelus linnoissa 

• Maanteiden partiointi 

• Neuvonantaminen 

• Sotavoima (käytännössä miesvoima) 

– Herroja voi olla aina vain yksi 

– Isännällä ei velvollisuutta vastavuoroisuuteen... 



Tokugawan feodalismin perusteet 

• Ritarisääty (samurai) 

– Koko suuri (5-6% kansasta) – 1% Englannissa 

– 90% Samurai luokasta on maaton (retainer) 

• Euroopassa retainer lähes katosi 1100 luvulla 

 

 



Shogunaatin rakenne 

• (babuhan taisei)  
– ”desentralisoitu feodalismi keskusjohdon alla” 

• jokainen taso despoottinen suhteessa alla olevaan 
• Jäädytettyvoiton päivän poliittinen tilanne 

– maa jaettu 265-295 maakuntaan (han) 
• Shogunin oma han 7-kertainen seuraavaan 

– 25% maasta, 30% väestöstä 

– jokainen hanin herra sietää alueelle sijoitettuja sukuja 
• 3 Tokugawan sivusukua (Shimpan) 

– ei luotettu – ei virkoja 

• neutraalit suvut (tozama) – eivät olleet puolella sodassa 
– yleensä shogunia vastaan, osa vahvoja 

• perinnölliset suvut (fudai) – omalla puolella sodassa 
– pieniä mutta lojaaleja, usutettu tozama sukuja vastaan 

 



Daimyo 

• Kukin Hanin daimyo despoottinen johtaja 

– Shogunin valta ei ulotu han sisälle 

– Ei maksa suoraan veroja 

• Toisaalta maksaa runsaita ”lahjoja” 

– Daimyolla velvollisuus tukea shogunia 

• miesvoima yleisiin töihin 

• valvoo shogunaatin lakejen toimeenpanoa 

• uskollisuusvalat valtaan noustessa shogunille 

– Joskus Daimyoiden joukkokokoontumisia 



Daimyo 

• Shogunin keinot Daimyon hillitsemiseksi 
– Naintilupa 

• Ei pääse muodostamaan vihamielisiä ryhmittymiä 

– Linnoitusten rakennuskielto  
• Ei voi puolustautua 

– Panttivankijärjestelmä (sankin kotai) 
• Vaimo, lapset, useat viranomaiset on pakko asua pysyvästi Edossa 

• Daimyon on pakko asia 6 kk vuodessa koko householdeineen 
Edossa ja tulla joka kuu Shogunin eteen 

• 50% Daimyoista aina Edossa 

– Vakoilujärjestelmä (metsuka) 
• tarkastajia, jotka seuraavat Daimyon toimintaa kotihanissa  



Yhteiskuntarauha 

• Sotaherrojen aikoina 

– 1588 aseenkantokielto 

– 1580 Temppelien munkkiarmeijoiden tuhoaminen 

 



Yhteiskuntarauha 

• Ulkomaalaiset vaikutteet poistetaan (sakoku) 

– kristinuskon hävitys (1617-1637) 

– maan eristäminen 

• laivojen rakennuskielto 

• ulkomaalaisten karkotus lähes kokonaan 

• 1639 maastamuutto kielletään 

• Maahan palanneet japanilaiset teloitetaan 

 



Yhteiskuntarauha 

• Tokugawa rakentaa maan samurai luokan ympärille 
– Viisi yhteiskuntaluokkaa (shi-no-go-sho) 

• Samurai, talonpoika, käsityöläinen, kauppias 

– Yhteiskunnan tarkoitus on ylläpitää samurai luokkaa 
• vain samurain luokalla oikeus kantaa aseita 

• Velvollisuus käyttää aseita yhteiskuntarauhan ylläpitämiseksi ”jos 
muu ei auta alemman luokan jäsenen puhuessa 
epäkunnioittavasti” (kirisute gomen) 

– Samalla Daimyot määrätään rakentamaan kartanot ja 
jättämään talonpoikien kylät taakseen... 

– 1590 Talonpoikien matkustuskielto 
• 1591 irtoväen karkoitus 

 



Yhteiskuntarauha 

• Uskonto valjastetaan tukemaan asiaa 

– Sungin Kiinan uuskonfutsealaisuus 

– Chu Shin painotukset: 

• Uskollisuus 

• hierarkkinen perhe 

• ”viisi suhdetta” 

• arkkikonservatiivisuus 

 



Yhteiskuntarauha 

• Tokugawan lopulliset muokkaukset 

– uskollisuus hallitsijalle aina tärkeämpi kuin perhe 

– Samurain on osattava kiinalaista kulttuuri: 

• hyveinä: sotataidot ja opiskelu 

– lopputuloksena on saavuttaa: 

• velvollisuus (giri) 

• kiitollisuus herraa kohtaan (on) 

• kurinalaisuus 

• itsehillintä 



Bafuku virkakoneisto 

• hallintokoneisto: 
– seniorit (karo) 

– keskijohto (bugyo) 

– alajohto (daikan) 

• Paranoidi hallintojärjestelmä 
– kussakin tehtävässä aina useampi johtaja 

• kuukausittaiset vaihtovuorot 

• kaikkien jäsenten allekirjoitus saatava päätökseen 

• jokaisella johtajalla/neuvostolla joku valvova elin 



Han tason hallinto 

• Bizen kaupunki, Ikedan klaanin koti, 1764 

• Pääkaupunki (5000 perhettä) 

– Daimyon linna ja Ikedan koti 

– Hoyosho (ylin neuvosto) 

• Daimyo, vanhimmat ja tärkeimmät alaiset 

• armeija nimellisesti erillinen (oma neuvosto) 

– asukkailla 10 arvoastetta: 

• karo (vanhimmat 6 kpl) 

• ashigaru (alimmat 1900-2600 kpl) 



Han tason hallinto 

• Shogunin tarkastuskertomuksen mukaan: 

– 1568 maataomistavaa vasallia 

– 4725 palkalla elävää vasallia 

– Han jaettu 8 alueeseen 

• 634 kylää ja 38 alakylää 

– riisituotanto 103000 – 105000 kokua 

• 50% palkkoina 

– 2 koulua (yksi samuraille ja yksi muille) 

 

 



Paikallishallinto 

• Kylä 

– (shoya tai nanushi) kyläpäällikkö 

• lupa kantaa miekkaa! 

– 3-4 (toshiyori) kylänvanhimmat 

– muutama (hyakushodai) delegaatti 

• Päättävät yhdessä kylän asioista 

• Kylän hallinto seuraa sovittua sääntökirjaa 

• Henkilöt paikallisia eliittejä (usein oma perhe) 



Paikallishallinto 

• Kaupungit seuraavat kylien hallintoa 

– lisäksi alaportaita, kuten kortteli 

• Lähes kaikki tehtävät isältä pojalle 

– esim poliisi, palokunta 

• Pohjalla viiden perheen kortteliryhmä 
(omistajat) 

– notariaatit, hallinto, luvat, paperit yms 

 



Politiikanteko 

• Politiikan taso: palatsin sisällä 
– ”Central Interior” 

• henkilökohtaisten avustajien ympäröimä 
– ei naisia (ei haaremivaikutusta) 

– ”Great Interior” 
• haaremi 

• daimyoiden kuukausittainen vastaanotto 

– salamurhien pelon vuoksi viestit toimitettiin 
kuriireilla 

– shogunin suora valta alkoi ajan myötä vähentyä! 

 
 



Politiikanteko 

• Tokugawan shogunaatti on despotia 
– ”250+ despoottia yhden despootin alla” 

• keskitason daimyot hallintojärjestelmän selkäranka 

– ”vertikaaliset klikit” 
• Tehtävät ja asemat perinnöllisiä 

– johtaja ja seuraajat 

– alempia ystäviä tarvitaan asioiden nopeaan toteuttamiseen 

• allekirjoitusta ei voi perua 
– päätöksenteko hidas ja väittely erittäin suurta 

– konsensuksen etsintä 

• ”väliaikaiset komiteat” 



Armeija 

• Tokugawan armeija heikkeni koko ajan 
– sota-ajan armeija demobilisoitiin nopeasti 

• samurait muuttuivat virkamiehiksi 

– Aseteknologia jähmettyi 
• aseuudistuksia (tuliaseet) ei otettu käyttöön 

• aseiksi valittiin miekka, jousi, keihäs 

– asevoimien koko a vähennettiin koko ajan 
• ei koulutusta, joukot hajautettu partiointiin 

kaupungeissa ja maanteillä 

• Samurailla ei ollut ohjattua taistelukoulutusta 



”Laki” ja oikeus 

• Yksityisoikeus toimi ylemmän tahdon mukaan 
– Sosiaalinen status merkitsevä  

– Ylempi on aina oikeassa 

– Ylemmän toimintaa valittava on aina rangaistava 

– Ei oikeusistuimia, ylempi määrää sopivan rangaistuksen 

– rangaistuksen laajuus ylemmän tahdon mukainen 

• Rikoslain”oikeuden päätökset perustuvat 
tunnustuksiin 
– järjestelmällinen kidutus tunnustusten saamiseksi 

– Teloitukset perustuvat ristiinnaulitsemisiin, elävältä 
polttamisiin ja silpomisiin 

– Karkoitukset yleisiä 

 

 



”Laki” ja oikeus 

• Oikeuden pohjana kaksi asiakirjakokoelmaa: 

– (tatsu) eli rangaistuksien soveltamismääräykset 

• salaisia, ainoastaan virkemiehille 

– (ofuregagi) eli kiellot 

• julkisia ja ilmoitetaan kaikille kirjeillä, julisteilla ja 
julkisilla joukkolukemisilla 

– näiden määräysten ulkopuolella käytetään 
paikallisia tapojen mukaisia rangaistuksia 

• rangaistukset mieluiten joukkorangaistuksia 

 



Yleinen turvallisuus 

• Väestön liikkuminen kielletty 
– sisäiset passit 

• naisilla tarkka ulkonäön kuvaus 

– passin hankinta työläs  
• suositukset kortteliherralta sekä kaupungin johtajilta 

• Maanteillä ja suurissa kaupungeissa tiesulut 
– joillain alueilla öisin ulkonaliikkumiskielto 

– sattumanvaraisia kotietsintöjä 

– rikoksista joukkorangaistuksia 



Verotuksen keinot 

• Verotus perustuu konfutselaisuudelle 
– maan verotus aluksi ainoa tapa 

– Kaupunkien nousun myötä myös kauppa verolle 

• Veronkanto bugyo ja daikan käsissä 
– väärinkäytöksien estämiseksi tarkistuksia 

– omien kulujen vähentäminen ja nettotuloutus 
valtiolle kielletty veronkantajilta 

– säädökset veronkannon tiloille ja miesmäärille 

– Tarkka hallinto arkistoineen kaiken perusta 



Yhteiskunnan muokkauksen keinot 

• Perustana shi-no-ko-sho järjestelmä 

• Uskontoa tuetaan tasoittavana voimana 

• uuskonfutselaisuus tukeutuu kiinalaisiin 
klassikoihin 

– poliittisesti hyväksyttävä –sisäinen- materiaali 
vapaasti myytävissä 

– ulkomaalainen –vaarallinen- materiaali hävitetty 

• Vahva koululaitos tukee kiinalaista traditiota 

 



Yhteiskunnan muokkauksen keinot 

• Sosiaalinen kontrolli huonojen tapojen 
kitkemisessä ja moraalin säilytyksessä: 
– prostituution sääntely tietyille alueille 

– julkisissa kylpylöissä miehet ja naiset erotettu 

– julkinen uhkapeli kielletty 

– kabuki teatterista naisnäyttelijät pois 
• porno kuvien saatavuus silti erinomainen 

– Nuorten naisten kalliit tukkalaitteet kielletty 

– vain 10 kantajaa per kantotuoli häissä 

 



Tuhon tiellä 

• Armeija tehoton ja vanhanaikainen 

• Maa teknologisesti takapajuinen 

• Ohut - kriisissä toimimaton? – hallinto 

• Sosiaalisesti stabiili ... Mutta kauanko? 

– köyhtyvät daimyot – rikkaat pankkiirit 

– kaupunkien ja talonpoikien tulotason nousu 

– 40% pojista ja 10% tytöistä osaa lukea 

 

 



Summa Summarum 

• Tokugawan japani on julma, epätasa-arvoinen, 
byrokraattinen despotia 

• ”kanson minpi” - palvo viranomaista, sorra 
talonpoikaa 

 
 



Summa Summarum 

• Toisaalta... 

– stabiili ja rauhanomainen 

– vähiten korruptoitunut vanhanajan järjestelmä 

 


