
Subjekti esiintyy joko paikan määrettä ennen tai sen jälkeen: 

 Subjekti on se joku vastaa kysymykseen Mikä on (jossain)? 

 Paikan määre on se joka vastaa kysymykseen Missä joku on? 
 

Muistisääntö 1:  wa - ni arimasu 

 

> Kun subjekti esiintyy lauseen alussa ennen paikanmäärettä, se merkitään partikkelilla 

は, koska se esiintyy silloin lauseen teemana ts. teema-partikkeli は korvaa partikkelin が. 

Subjekti on puheen tai keskustelun aihe. Puheenaiheena esiintyy aiemmin mainittu 

yhteisesti ymmärretty tuttu asia. Esimerkiksi lause 1 on tämän kaltainen lause: (Kaikkien 

meidän tuntemamme Helsinki) sijaitsee (jos et sitä aiemmin tiennyt) Suomessa. Helsinki 

on tuttu, vanha asia. Uusi välitettävä tieto kuulijalle on sen sijainti Suomessa. Myös 

lauseet 2 ja 3 sekä 5 lauseen loppuosa  ovat tätä lause tyyppiä. 

 

Alla olevissa lauseissa punainen on subjekti ( tai teema) ja vihreä on paikan määre: 

1. Herushinki wa Finrando ni arimasu. 

ヘルシンキは フィンランドに あります。 

2. Miriya-san no uchi wa Herushinki ni arimasu. 

ミリヤさんの うちは ヘルシンキに あります。 

3. Karre-kun no uchi wa Yarubenpaa ni arimasu. 

カッレくんの うちは ヤルベンパーに あります。 

  



Muistisääntö 2:  ni - ga arimasu , mutta  Muistisääntö 3:  ni - wa arimasen 

> Kun subjekti on paikan määreen jälkeen, se merkitään partikkelilla が. Lause 4 on 
tämän kaltainen lause. Välitettävä tieto kuulijalle on että tuttujen Helsingin ja Järvenpään 
välillä on sellainen paikka kuin Kerava. (Uutta sanastoa: A ja B välillä = A to B no aida ni ) 

4. Herushinki to Yarubenpaa no aida ni Keraba ga arimasu.  

ヘルシンキと ヤルベンパーのあいだに ケラバが あります。 

> Mutta… kieltolauseessa が korvataan usein partikkelilla は. 

5. Watashi no ribingu ruumu ni kagu wa amari arimasen.  

わたしのリビングルームに かぐは あまり ありません。 

Terebi wa mado no mae ni arimasu. 

テレビは まどのまえに あります。 

Yhteenvetoa… 
Muista seuraava partikkelijärjestys: 
 

 
   WA  -  NI          
                                   ARIMASU  
   NI    -  GA 
 
 
Pohdi, mikä sanoista on subjekti ja mikä on paikan määre! ts. Mikä on missäkin? Onko 
Suomi Helsingissä vai Helsinki Suomessa? Älä myöskään vaihda sanajärjestystä vaan tee 
käännöslauseista yhteneväiset suomen kielen ja japanin välillä: 
 
esim. 
Finrando ni Herushinki ga arimasu?  ( Suomessa on ”joku” Helsinki.) 

Herushinki wa Finrando ni arimasu.  (Helsinki on Suomessa. Helsinki sijaitsee Suomessa.) 



6. Makuuhuoneessani on sänky. Sängyn vieressä on pieni pöytä.  

私
わたし

の ベッドルームに ベッドが あります。 

ベッドの そばに ちいさい テーブルが あります。 

7. Kirjoituspöytäni on sängyn oikealla puolella. Sen päällä on tietokone ja tulostin.  

私
わたし

の つくえは ベッドの 右
みぎ

がわに あります。 

その上
うえ

に コンピューターと プリンターが あります。 

8. Sängyn alla on mattoja.  

ベッドの 下
した

に じゅうたん（カーペット）が あります。 

9. Matot ovat laatikoissa. Ne eivät ole lattialla.  

じゅうたんは はこの 中
なか

に あります。 

10. Seinällä on hauska kello.  

かべに おもしろい とけいが あります。 

 

 

マイルーム 


