
 

 

 

Kiinalaiset matkailijat  

中国旅游者 
 

 

Kouvola 6.3.2017  

klo 16.00-19.00 



 

Esityksen aihepiirejä: 

 
- Tervehtiminen 

- Yleisimpiä asiakaspalvelufraaseja kiinan kielellä 

- Valitse värit ja merkit oikein! 

- Kiinalaisen liiketoimintakulttuurin erityispiirteitä 

- Kasvojen menetys kiinalaisessa kulttuurissa 

- Ajan käsite 

- Fengshui 

- Miten Kiinan kulttuuri ja historia vaikuttaa arjessa ja ihmisten 

käyttäytymisessä 

- Do´s and don´ts; mitä saa tehdä ja mitä ei; käytännön 

ohjeita eri tilanteisiin 

 



Galimatias Concept Oy Ab 
Galimatias - kielikoulutusalalla jo 20 vuotta 

 

Kielikoulutukset yrityksille ja yhteisöille 

Kansainvälistymisvalmennukset uusille markkinoille suuntaaville ja 

Suomessa monikulttuurisessa työyhteisössä toimiville 

Viestintävalmennukset 

Maahanmuuttajien kotouttamiskoulutus  

Käännöspalvelut 

 



 

Ei oppitunti eikä ohje, vaan yleinen katsaus.  

Stereotypiat, epäoikeudenmukainen  erikoisuudet, 

erot (mitä, missä, miksi, kuinka)    

   Konfutselainen käsite: 和而不同 (he er bu tong),  

   harmonia monimuotoisuudessa, olla erilainen 

harmoniassa  

   kulttuurin vertailu ja kulttuurierot, asenne. 

 



Alueelliset erot: 

 



- maaseudun ja kaupungin 

erot:  





- Itä-Kiina ja Länsi-/Keski-Kiina: kehittyminen 

alueittain. 



 



- Pohjoisen ja etelän erot: murteet, ihmisten ulkonäkö, 

luonne, ruoka. 



Kiinalaisten turistien tyypit: 

- Yksittäiset turistit: kokonaan tai puoleksi 
omatoiminen matka, turvallisuus ja palvelu, 
hotelliketjut tai paikalliset erikoishotellit, 
alkuperäinen paikallinen ruoka. Teemamatkailu 
(urheilu, kylä).  

- Perhe- ja ystäväryhmät: ryhmämatkailu, hinta 
(alennus), liikenne, ilmainen Wi-Fi ja aamiainen, 
“shoppailu.” 

- Liikematkat: yritykset tai valtio, ryhmämatkat, 
mukavuus ja hyvä palvelu, isot hotellit, 
“shoppailu.” 



Ryhmä- 

matkailu 

 

刘扬《东西相遇》,  

Liu Yang, Dongxi xiangyu, 

2007.  



Yksilöllisyys ↔ kollektiivisuus, yhteisön hyvinvointi 
ja ihmissuhteet. 

Kollektiivisuus – yksilöllisyys – kollektiivisuus. 

 



Kiinan talous ja uudistus: 

 

Suurin väkiluku ja nopeimmin kasvava talous.  

Erittäin keskusjohtoinen poliittinen järjestelmä ↔ 

entistä enemmän hajautettu talousjärjestelmä. 

“Sosialistinen markkinatalous.” 

Maatalous, silkki, tee, tekstiilit, elektroniikka… 



Kuinka kiinalaisia puhutellaan? 

Erilainen järjestys nimissä: sukunimi + (sukupolvien nimi) + etunimi. 

Käyntikortit: kaikki mahdolliset tittelit  asema organisaatiossa. 

Noin 438 sukunimeä, noin 10 prosenttia = Zhang, 60 prosenttia = 19 
sukunimeä, 90 prosenttia = 100 sukunimeä.  

Titteli (työn tai ammatin perusteella tai ikään perustuen) + sukunimi  
etunimi tai lempinimi.  

Johtaja Zhang, Tohtori Zhang, Puheenjohtaja Zhang, or Zhang Zong 
(toimitusjohtaja).  

Jättämällä pois “sijainen” tai “avustaja.” 

Vanhat ihmiset, Zhang Lao (kunnioitettu vanhus), Lao Zhang or Zhang 
Shifu (mestari käsityöläinen). Nuoret ihmiset, Xiao Zhang (nuori).  

 



Hierarkkinen ja luokka-ja-asema tietoisuus. 

 



Hyvät käytöstavat, 礼“li”, 客气“keqi”: 

Etiketti ja seremoniat.  

Termi “li” : Konfutselainen käsitys, tiukka, jäykkä 
hierarkkinen  monia merkityksiä kuten “etiketti,” 
“arvokkuus,” “protokolla,” “rituaalit,” “soveliaisuus,” 
“seremonia,” “käytöstavat,” “kohteliaisuus.”  

“Keqi”: “kohtelias,” “vaatimaton,” “nöyrä,” 
“ymmärtäväinen,” “huomaavainen,” ja “hyvätapainen.”  

Perus periaate jokapäiväisessä kommunikaatiossa,  
odotetaan muualla.  



Tervehtiminen: cupping hands, kumartaminen 
/ kättely, nyökkääminen / taputtaminen / ei 
halaamista, suutelua. 

Ni hao / Nin hao.  

Ni chifan le ma? (Oletteko syöneet?) 

Tervehdi ensimmäisenä ryhmän vanhinta 
henkilöä. Esittele. 

Vaatimattomuuden ja nöyryyden arvostaminen, 
ylimielisten ja mahtailevien ihmisten ei-
arvostaminen.  

Muilta saatava kehu, vastaanota kehu kahden 
kesken. Harvoin annetaan kehua muille.  



Ei “vastaan sanomista,” varsinkaan vanhemmille ihmisille.  

Ei kysy kysymyksiä esityksen aikana. 

Ei käsieleitä tai kehon eleitä, käytä koko kättä eleisiin.  

Ei suoraa katsekontaktia, laskee päätä katsoen alaspäin, kun 

kuuntelee tai puhuu. 

Puhu pehmeästi? 

 



Täsmällisyys? 

 

 

 

Järjestelmällisyys? 





Säilyttää tai menettää “kasvot”? 

Kasvot: 脸 “lian” or 面子 “mianzi”, ansiot, hyvä nimi 

tai maine.  

Menettää kasvot = häpeä tai epäsuosio, pahin asia. Älä 

loukkaa, nolaa, häpäisee, huuda toiselle tai halvenna 

toista. 

Älä yritä todistaa jonkun olevan väärässä, kritiikki 

annetaan kahden kesken, hienovaraisesti ja 

hienotunteisesti, tee myönnytyksiä tai kompromisseja.  

Ystävyys on vaikea saada takaisin. 

Liiketoinintakulttuuri, turisti.  



 

Ei ilmaise suoraan, usein epäsuoraan tai jopa 

kiertoteitse.  

Ei näytä tunteita suoraan tai julkisesti. 

Negatiiviset vastaukset: epäkohteliaita  “Ehkä,” 

“Mietin asiaa,” “Katsotaan,” “ei huono.”  

Erilaiset mielipiteet, saavuta konsensus siten, että 

molemmat tekevät kompromissin, ryhmän harmonia.  

 





  Ihmisten suhteet ja henkilökohtainen verkosto, 关系 

“guanxi”:   

Relationship-driven and people-oriented.  

“Guanxi”: henkilökohtaiset yhteydet ja verkosto.  

Mielessä aina sosiaalinen verkosto ja perheen suhteet (matkustaminen, 

ryhmät).  

Konfutselainen idea: vastavuoroinen velvollisuus  “renqing”  hyvä 

palvelu, ystävällinen vastapalvelus.  

 



Suhteet ensin, business sen jälkeen.  

Sopimukset, säännöt ↔ suhteet. 

Rationaalinen ↔ emootio ja tunteet. 

Result-oriented ↔ people- and relationship-

oriented.  

Julkinen ja yksityinen, työ ja yksityinen. 

 



   Kysymys ja keskustelua:  

 Jos joku sinun läheisistä ystävistäsi tai 

sukulaisistasi antoi sinulle 

syntymäpäivälahjaksi 200 euron arvoisen 

rannekellon, aiotko sinä antaa myös hänelle 

lahjan, kun hänellä on syntymäpäivä.  

   Kuinka paljon käyttäisit rahaa lahjaan?  

 



Miten keskustelu sujuu hyvin: 

Turvalliset aiheet: sää, ruoka, harrastukset. 

Miehelle: ajankohtaiset asiat, urheilu, osakemarkkinat, hänen 
työnsä. 

Naiselle: ruuanlaitto, “shoppailu,” perhe, matkustus. 

Oltava varovainen: henkilökohtaiset asiat, poliittiset aiheet.  

Älä sano “Red China,” “Mainland China,” or “Communist China,” 

vaan sano “China.” Älä sano “the Republic of China,” vaan sano 

“Taiwan.”  

3T, 3S. 

Huumorintajuisia, liioittelevia vitsejä arvostetaan. 



  Syöminen ja juominen:  

民以食为天 Min yi shi wei tian. 

Syöminen + ihmisten väliset suhteet, guanxi. 

Sisääntulojärjestys ja istumajärjestys  väittely, työntäminen, taistelu. 

Juomakulttuuri: vahvaa alkoholia, oikea juoma, maljan kohottaminen. 



Huonoja pöytätapoja: keitto, ruuan ottaminen, jne.  

Puhdas lautanen?  

Syömäpuikot, tabut.   

Kestää kauan. 

Ei tippiä. 

Ei juustoa, raakaa kalaa ja lihaa, jne.  



 Lämmin ruoka,  

 kuuma vesi, 

 vedenkeitin.  



  Ostaminen: 

Ylenpalttinen lahjojen antaminen  lahjonta, vielä 
tärkeä  ostaminen, usein toisia varten. 

Värit ovat tärkeitä. 

Lahjojen paketointi: punaista ja kultaa. 

Ei punaisella kynällä. 

Ei mustaa tekstiä keltaiselle paperille.   

Ei kelloa, ei vihreää hattua.   

Pitkä ostoslista, “guanxi.” 

 



Kysymys ja keskustelua:  

Ostit itsellesi 200 euron rannekellon. Tähän 
sinulla on varaa ja mielestäsi kello on 
sinulle sopiva. 

Läheisen ystäväsi tai sukulaisesi 
syntymäpäivänä haluat ostaa hänelle 
rannekellon. Kuinka paljon aiot käyttää 
rahaa kelloon?  



Mitä ostaa? 

- Yleellisiä merkkituotteita: rannekellot, Suunto, 

kosmetiikka, laukut, korut, Kalevala…  

- Terveydenhoitotuotteet: luontaistuotteet, ei 

keinotekoiset, luomu. Tyrniöljy tai tyrnisiemenöljy, 

mustikkasiemenöljy, Möller kalaöljy, spirulina, 

(maito)… 

- Kauneudenhoitotuotteet: kollageeni, siitepöly... 

- Suklaa, viini ... 

- Ei käsitöitä ja tekstiilejä.  

 





Kiinalainen filosofia ja uskonto: 

Historia ja perinne. 

阴阳Yin/yang periaate: perusta, kaksi voimaa tasapainossa ja 

harmoniassa (lämmin ruoka).  

Kolme filosofista perinnettä:  

- Konfutselaisuus: ihmisten väliset suhteet, li, guanxi, jne. 

- Taolaisuus: elämä tasapainossa luonnon kanssa. 

风水 fengshui, mystinen, pseudoscience  rakennukset, 

sisustus. Ovi, sänky, peili. 

- Buddhalaisuus: filosofinen, kuolematon maailma, rauha, 

kasvissyöjiä.  

Uskonto: virallisesti ateismi, agnostikko, buddhalainen tai 

taolainen, muslimi, kristitty.  



Hieman kiinan kielestä: 
 

Yksi viidestä työkielestä. 

600 murretta, yksi kirjoitusmuoto. 

普通话 “Putonghua” tai Mandarin, standardisoitu kiina. 

Yksi sama kirjoitusmuoto, standardisoitu 6,000 vuotta sitten. 

拼音 “Pinyin”: foneettinen merkistö, 1979. 

Sävelet: 

“i”: yli 100 sanaa. 

“mai”: “ostaa” tai “myydä.”  



Viisi säveltä: 

Ensimmäinen: korkea taso, 

tasainen  – 

Toinen: nouseva / 

Kolmas: matala taso, laskeva-

nouseva V  

Neljäs: laskeva \  

Viides: neutraali, ei merkkiä. 

         ā  á  ă  à  a 



Huomataan ja arvostetaan ahkeruus opiskelussa. 

Kommunikointi yli 20% kanssa maailman 
väestöstä.  

Yli 45,000 kirjoitusmerkkiä, 3,000-4,000. 



Hei!    你好!  Nĭ hăo! 

Mitä kuuluu? 你好吗？ Nĭ hăo ma? 

Oikein hyvää. 很好 hěn hăo 

Kiitos       谢谢 xiè xie 

Ole hyvä.        不客气 bú kè qì 

Anteeksi  对不起 Duì bù qǐ 

Ei haittaa.   没关系 méi guān xì 

Näkemiin  再见 zài jiàn 

Tule sisään, ole hyvä.   请进 qĭng jìn 

Tervetuloa   欢迎光临 Huānyíng guānglín 

Ei      不 bù 

Kyllä    是 shì 



Ravintola    餐厅 cān tīng 

Kiinalainen menu   中文菜单 zhōngwén cài dān 

Talon erikoinen   特色菜 tèsè cài 

Teidän passi     您的护照 nín de hùzhào 

Huoneen numero   房间号码 fángjiān hàomă 

 

Voinko auttaa Teitä? 

我能帮忙吗? Wŏ néng bāngmáng ma? 

 

Mistä väristä pidätte? 

您喜欢什么颜色? Nín xĭhuān shénme yánsè? 

 

Voinko kysyä, kuinka moni teistä? 

请问几位? Qĭng wèn jĭ wèi? 

 



Numerot käsin 



Numerot:  

Onnen tai epäonnen numero.  

8, 6: hyvä. 

4 (214, 514, 714): paha (kaksois 4, 3344, 1314). 

7: ei hyvä. 

Parittomat numerot: ei hyvä (9 on ok).   

38, 250: paha. 

520, 518: hyvä. 



Kiinalaisten kiinnostuksen kohteet: 

Sosiaaliturva: sosiaalihuollon systeemit, 

turvallisuus, ei väärennettyjä ja laittomia 

tuotteita.  

Koulutus: kirjastot, huipputaso. Kiinalaisten 

vanhempien panostus koulutukseen. 

Skandinaavinen tyyli: Artek, Iittala, Arabia… 

Puhdas ilma ja ruoka:  

- Luonto, järvet, rannat, metsät.  

- Maaseudun kylät.  

- Tuore luonnonmukainen paikallinen 

ruoka.  



Chinese travel services provider: 

http://english.ctrip.com/ (in Chinese and English) 

http://www.mafengwo.cn/ 

http://www.qyer.com/ 

https://www.ly.com/ 

http://www.tuniu.com/  

 

http://english.ctrip.com/
http://www.mafengwo.cn/
http://www.qyer.com/
https://www.ly.com/
http://www.tuniu.com/
http://www.tuniu.com/


Blogeja ja webinaareja 

Galimatiaksen sivuilla 



Webinaarit ennen kesää huhtikuussa, 

ilmoittaudu netistä www.galimatias.fi  

 

Webinaarisarja: Kiinalaiset matkailijat Suomessa  

Osa 1: Miten houkutella kiinalaisia Suomeen 

Tiistai 4.4.2017 kello 13.00 

 

Webinaarisarja: Kiinalaiset matkailijat Suomessa 

Osa 2: Miten valitsen oikeat numerot ja värit ja miten varmistan fengshuin?  
Torstai 6.4.2017 kello 13.00 

 

Webinaarisarja: Kiinalaiset matkailijat Suomessa  

Osa 3: Hinnoittelu ja alennukset kiinalaisille; millaiset keinot tehoavat?  
Torstai 20.4.2017 kello 13.00 

 

Webinaarisarja: Kiinalaiset matkailijat Suomessa 

Osa 4: Perusfraaseja kiinalaisten asiakaspalveluun 

Torstai 27.4.2017 kello 13.00 
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Kiitos!      谢谢您! 
 Kun kiinalaiset ja kiinan kielen tai kulttuurin koulutus kiinnostavat, 

käänny puoleeni: 

Anne Bondaréw  

anne.bondarew@galimatias.fi 

Galimatias Oy, Pursimiehenkatu 29-31 B, 5.krs 

00150 Helsinki 

Puh. 050 3619322 

www.galimatias.fi 

 


