
 
 

 
 

MiniMUN  

Edustettavat valtiot 
 
Valtioihin tutustumisen voi toteuttaa kotitehtävänä tai käyttää siihen yhden oppitunnin ennen 
varsinaista simulaatiota. Tehtävä kannattaa tehdä ryhmätyönä delegaatioittain. Tavoitteena on 
luoda yleinen käsitys edustettavan valtion taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta rakenteesta, 
resursseista, maantieteellisestä asemasta ja poliittisesta ilmapiiristä erityisesti ilmastonuutokseen 
liittyvissä kysymyksissä.    

  
Tiedonkeruu ja kriittinen medialukutaito on erittäin keskeinen osa MiniMUN- kokoussimulaation 
tekemistä. Mitä paremmat tiedot delegaatiolla on edustamastaan valtiosta, mm. sen kannasta 
ilmastokysymyksiin, sen paremmin pystyy argumentoimaan ja tuomaan valtion kantoja esille 
kokouksessa. Tutustukaa myös muiden maiden kantoihin, jotta tiedätte keiden kanssa olisi hyvä 
tehdä yhteistyötä. Huomionarvoista on, että lobbauksen ja kokouksessa käytävän keskustelun 
pyrkimyksenä on saada aikaan ilmastosopimus. Sopimukset ovat aina kompromisseja. 

  
  

Valmistautuminen MiniMUN-kokoukseen:  

 Tutustukaa ilmastosopimuksen luonnokseen ja siinä oleviin ratkaisuehdotuksiin. 

 Valmistelkaa 1 minuutin avauspuheenvuoro kokoukseen, jossa tuotte esiin oman maan 
kannan ilmastonmuutos-kysymykseen . Miten ilmastonmuutos vaikuttaa maahanne ja 
mihin asioihin ja ratkaisuihin toivotte ilmastosopimuksen keskittyvän? 

 Täyttäkää ilmastosopimuksen numeroidut ns. operatiiviset lausekkeet eli 
ratkaisuehdotukset ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Lobbauksen aikana ennen 
kokousta ja/tai kokouksen aikana oppitunnilla, tarkoituksena on löytää yhteisiä ratkaisuja 
muiden delegaatioiden kanssa ja yhdistää ratkaisuehdotuksia. Mitä enemmän on 
mahdollista löytää yhteisiä ratkaisumalleja ja saada niille laajaa kannatusta muiden 
delegaatioiden keskuudessa, sitä varmemmin ilmastosopimus saadaan syntymään. 
Kokouksessa käsitellään ilmastosopimusehdotusta, jolla on laajin mahdollinen kannatus. 

 
Käyttäkää lopussa olevia kysymyksiä ja lähteitä apuna valmistautumisessa. 
 



VALTION NIMI __________Kiina___________________ 
 

 
 
VALTIO 

 

1. Virallinen nimi 
 

Kiinan tasavalta 

2.  Hallitusmuoto 
 

kansantasavalta 

3. Suurimmat puolueet 
 

Kiinan kommunistinen puolue 

4. Viralliset kielet 
 

mandariinikiina, paikoittain korea ja tiibet 

5. Pääkaupunki 
 

Peking 

6. Naapurimaat 
 

Intia, Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos, Vietnam, 
Venäjä, Korean demokraattinen kansantasavalta, 
Pakistan, Mongolia, Kirgisia, Tadžikistan, 
Afganistan ja Kazakstan. 

7. Jäsenyydet/ryhmittymät  
(esim. YK, EU, Nato, 
Euroopan neuvosto,  
Afrikan Unioni) 
 

APEC, G20, G77,  Ihmisoikeusneuvosto, IMF, 
Maailmanpankki, Turvallisuusneuvosto, WTO, 
Ydinasemaat, YK  

 

 
 

VÄESTÖ 
 

1. Väkiluku 
 

1 401 586 609 

2. Odotettavissa oleva elinikä 
 

naiset 76 vuotta / miehet 72 vuotta 

3. Kansaryhmät ja kansallisuudet 
 

han-kiinalaiset 91,9 %, zhuangit, uiguurit, 
huit, yit, tiibetiläiset, miao, mantsut, 
mongolit, buyit, korealaiset ja muut 8,1 % 

4.  Lukutaitoprosentti 
 

99,6% nuoret, 95,1% aikuiset 

5. Uskonnolliset ryhmät ja niiden %-
osuus koko väestöstä 
 

Virallisesti ateistinen, mutta monet ovat 
kristittyjä, taolaisia ja buddhisteja 

 
 
 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Mandariinikiina
https://fi.wikipedia.org/wiki/Korean_kieli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tiibetin_kieli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Intia
https://fi.wikipedia.org/wiki/Nepal
https://fi.wikipedia.org/wiki/Bhutan
https://fi.wikipedia.org/wiki/Myanmar
https://fi.wikipedia.org/wiki/Laos
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vietnam
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ven%C3%A4j%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Korean_demokraattinen_kansantasavalta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pakistan
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mongolia
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kirgisia
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tad%C5%BEikistan
https://fi.wikipedia.org/wiki/Afganistan
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kazakstan
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/APEC
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/G20
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/G77
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/Ihmisoikeusneuvosto
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/IMF
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/Maailmanpankki
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/Turvallisuusneuvosto
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/WTO
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/Ydinasemaat
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/YK


TALOUS 
 
 

1. Pääelinkeinot 
 

Maatalous 10,1%, teollisuus 45,3 %, palvelut 
44,6 %  

2. Bruttokansantuote / asukas 
 

7 594 ppp-dollaria (purchasing power parity, 
ostovoimapariteetti) 

3. Tärkeimmät kauppakumppanit 
 

Etelä-Korea, Japani, Taiwan, Yhdysvallat, 
Australia, Saksa 

4.  Tärkeimmät vientituotteet 
 

Koneet ja laitteet (tietokoneita, puhelimia, 
radio- ja tv-vastaanottimia sekä muita 
sähkölaitteita) 

5. Tärkeimmät tuontituotteet 
 

sähkö- ja muut koneet, öljy ja fossiiliset 
polttoaineet, ydinvoimalakomponentit, 
optiset ja lääketieteelliset laitteet, malmit, 
moottoriajoneuvot, soijapavut 

6. Luonnonvarat 
 

Hiili, öljy, rautamalmi 

7. Velka-aste 
 

685 418 000 000 USD 

 
 
PUOLUSTUS 

 

1. Puolustusmenot/vuosi 
 

2,1 % BKT:sta 

2. Sotilasliittoutumat 
 

Shangain yhteistyöjärjestö: jäsenet 
Kazakstan, Kirgisia, Venäjä, Kiinan 
kansantasavalta, Tadžikistan ja Uzbekistan.  

3. Aseelliset konfliktit/sodat  
viimeisen 50 vuoden aikana 
 

 Vietnamin sota 1965-1969 

 Kiinan-Vietnamin sota 1979 

 Kiinan ja Vietnamin välisiä meri- ja 
raja-aluekonflikteja 1979-1990 

 Balochistanin konflikti 2004-: Kiina 
osana liittoumaa, joka taistelee 
Pakistanin Baloch- nationalisteja 
vastaan 

 Pohjois-Malin konflikti 2012-2015: 
Kiinan, Ranskan ja Malin hallituksen 
joukkojen taistelu vallankaappausta 
yrittäneitä kapinallisjoukkoja vastaan 

 
 
YK-JÄSENYYS 
 

1. YK:n jäsen 
 

kyllä/1945 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kazakstan
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kirgisia
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ven%C3%A4j%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kiinan_kansantasavalta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kiinan_kansantasavalta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tad%C5%BEikistan
https://fi.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan


2. Tärkeimmät allekirjoitetut  
ja ratifioidut 
ihmisoikeussopimukset 

 

 a. Lapsen oikeuksien 
sopimus 

Ratifioitu 02.09.1990 

 b. Naisten oikeuksien 
sopimus 

Ratifioitunut 3.09.1981 

 c. Vammaisten oikeuksien 
sopimus 

Ratifioitunut 13.12.2006 

 d. Kansalais- ja poliittisia 
oikeuksia koskeva 
sopimus 

Ratifioitunut 23.03.1976 

 e. Taloudellisia-, 
sivistyksellisiä ja sosiaalisia 
oikeuksia koskeva 
sopimus 

Odottaa ratifioitumista 

 f. Kidutuksen kieltävä 
sopimus 

 

 g. Rion sopimus  

 h. Kioton pöytäkirja Ratifioitunut 16.2.2005 

 i. Pariisin ilmastosopimus Ratifioidaan keväällä 2016 

 
 
ILMASTO JA YMPÄRISTÖ 
 
 

1. Ympäristöongelmat Ilman saastuminen, 
aavikoituminen, 
biodiversiteetin väheneminen 
(koralliriutat, mangrovet) 

2. Päästöt  

 a. CFC-yhdisteiden käyttö  
 

-387 ODP tonnia (ozone-
depletion potential) 

 b. Hiilidioksidipäästöt 

Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden 
9 019 518 (tuhatta tonnia) 
6,59 (tuhatta tonnia per 
asukas) 

 c. Ekologinen jalanjälki 2,5 hehtaaria per henkilö 

3. Luonnonsuojelualueet 15,6 % 

 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Biodiversiteetti
https://fi.wikipedia.org/wiki/Koralli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mangrove


 
TEKNOLOGIA JA INFORMAATIO 
 

1. Internetin käyttö 49,3 käyttäjää per 100 asukasta 

2.  Matkapuhelinliittymät 88,71 matkapuhelinliittymien määrä per 100 asukasta 

 
 
 
YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA 
 

Kansalaisoikeudet 6 Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 
huonoin) 

Korruptio 40 Skaala: 0-100 (100 on paras) 

 

Saastuminen ja ympäristön pilaantuminen ovat nousseet Kiinassa vakaviksi ongelmiksi elintason 
nousun myötä.  Ympäristön ongelmista polttavimpia ovat metsien aavikoituminen sekä vesistöjen 
saastuminen. Myös maan väestö maksaa kalliisti hallitsemattomista päästöistä; saastunut 
kaupunki-ilma on johtanut vakaviin terveysongelmiin ja kuolemiin. Kiinan päästöt ovatkin 
ylivoimaisesti suuremmat kuin minkään muun maan. Tällä hetkellä Kiinan päästöt ovat lähes 
kaksinkertaiset verrattuna Yhdysvaltoihin ja kolme kertaa suuremmat kuin EU-maiden 
yhteenlasketut päästöt. Kiina voi kuitenkin nojata Yhdysvaltojen henkilöä kohden laskettuihin 
päästöihin, jotka ohittavat Kiinan edelleen yli kaksinkertaisesti. Lisäksi Kiina on jo vuosia vedonnut 
ilmastonmuutokseen historiallisesti länsimaiden aikaansaamana ilmiönä, josta etupäässä 
länsimaiden tulisi myös maksaa. Maan päästöjen määrän ennakoidaankin nousevan vielä vuosia 
Kiinan edelleen jatkuvasta talouskasvusta johtuen.  
                                           
Samanaikaisesti maa on lupautunut merkittäviin päästövähennyksiin osana uutta kehityspoliittista 
viisivuotissuunnitelmaansa; päästöjen määrää suhteessa bruttokansantuotteeseen pyritään 
vähentämään 60–65 prosentilla vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä tämä 
edellyttää Kiinalta energiankäytön tehostamista ja panostuksia uusiutuvaan energiaan. Maan 
teknologinen edistys ja innovaatio ovat etuja tehostetussa energiankäytössä. Päästövähennysten 
lisäksi Kiina pyrkii lisäämään markkinoiden ohjausta ilmastopolitiikassa aloittamalla kansallisen 
päästökaupan vuonna 2017.                                                                                                                                                               
 
Kansainvälisissä ilmastositoumuksissa Kiina korostaa kunkin maan kykyihin perustuvaa 
vastuunjakoa. Ilmastopolitiikassa Kiina pitää itseään kehitysmaana, jolle ei kuulu yhä kovia 
velvoitteita kuin teollisuusmaille. Kehittyvänä maana Kiina odottaa kohdalleen joustavuutta paitsi 
velvoitteiden myös sen suhteen, miten avoimesti päästöistä raportoidaan ja miten niiden 
todellista tasoa voidaan kansainvälisesti valvoa.  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Saaste


Kansainvälisen ilmastoyhteistyön saralla Kiina on jo sitoutunut auttamaan huonommassa 
asemassa olevia kehittyviä maita, kuten pieniä saari- ja sisämaavaltioita 
ilmastonmuutoksenvastaiseen taisteluun tähtäävin rahallisin avustuksin ja erilaisin 
yhteistyöprojektein. Yhteistyöprojektien pääteemoja ovat puhdas energia, katastrofien ehkäisy ja 
lievitys, ekologinen suojelu, ympäristöystävällinen maatalous sekä matalapäästöinen 
kaupunkisuunnittelu. Kiina on myös lupautunut nostamaan kehittyvien maiden 
rahoituskapasiteettia. 

  
 

Lähteitä: 

http://globalis.fi/Maat/Kiina 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kiina#Maantiede.2C_ilmasto_ja_luonto 
http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/items/9331.php  
http://yle.fi/uutiset/kiina_tyytyvainen_pariisin_ilmastosopimukseen__ei_uusia_paastorajoituksia/
8525133  
http://thecityfix.com/blog/china-clean-air-challenge-health-impacts-transport-emissision-
pollution-sustainable-su-song/  
 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17195&contentlan=1&culture=fi-FI 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/  
https://www.unric.org/fi/  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2118.html  
http://www.worldlifeexpectancy.com/  
http://www.worldometers.info/world-population/  
http://www.unicef.org/infobycountry/  
http://www.indexmundi.com/  
http://atlas.media.mit.edu/en/  
http://countryeconomy.com/  
http://data.worldbank.org/topic 
https://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=90&pid=44&aid=8 
http://unstats.un.org/unsd/environment/Questionnaires/country_snapshots.htm  

 
Hakusanoja: Paris agreement/ Pariisin ilmastosopimus, climate change/ ilmastonmuutos, 
global warming/ilmaston lämpeneminen - maan nimi, katsokaa linkkilistaa: mm. Globalis.fi, 
ilmasto-opas.fi, tärkeää myös ilmastouutisten mediaseuranta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://globalis.fi/Maat/Kiina
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kiina
http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/items/9331.php
http://yle.fi/uutiset/kiina_tyytyvainen_pariisin_ilmastosopimukseen__ei_uusia_paastorajoituksia/8525133
http://yle.fi/uutiset/kiina_tyytyvainen_pariisin_ilmastosopimukseen__ei_uusia_paastorajoituksia/8525133
http://thecityfix.com/blog/china-clean-air-challenge-health-impacts-transport-emissision-pollution-sustainable-su-song/
http://thecityfix.com/blog/china-clean-air-challenge-health-impacts-transport-emissision-pollution-sustainable-su-song/
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17195&contentlan=1&culture=fi-FI
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/
https://www.unric.org/fi/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2118.html
http://www.worldlifeexpectancy.com/
http://www.worldometers.info/world-population/
http://www.unicef.org/infobycountry/
http://www.indexmundi.com/
http://atlas.media.mit.edu/en/
http://countryeconomy.com/
http://data.worldbank.org/topic
https://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=90&pid=44&aid=8
http://unstats.un.org/unsd/environment/Questionnaires/country_snapshots.htm


Apukysymykset:   

 Minkälainen on maanne energiapolitiikka/teollisuus/elinkeino?  

 Miten ilmastonmuutos vaikuttaa maahanne? Käyttäkää konkreettisia esimerkkejä.  

 Mitkä ilmastokysymykset ovat maallenne erityisen tärkeitä? Miksi?  

 Minkälaista ilmastopolitiikkaa maassanne harjoitetaan? Katso esim. eri ilmastosopimukset. 

 Miten maassanne suhtaudutaan fossiilisiin polttoaineisiin tai uusiutuviin 
energiamuotoihin?   

 Miksi ilmastosopimuksen allekirjoittaminen olisi maallenne tärkeää?  
Minkä maiden kanssa kannattaisi tehdä yhteistyötä? Tutkikaa muiden maiden taustoja.  

 

Valtiollinen kanta  
Mitä mieltä edustamasi maa on käsiteltävästä aiheesta?  
 
 
 
Oletteko päätöslauselmaehdotuksen puolesta vai vastaan?  
 
 

Pääargumentit 
Mitkä ovat pääargumenttinne, joilla puolustatte kantaanne? 
 
1. 
 
2. 
 
3. 

Vasta-argumentit 
Valmistaudutaan väittelyyn – mitkä ovat todennäköisimmät vasta-argumentit, joita uskotte 
kuulevanne väittelyn aikana? 
 
1. 
 
2. 
 
3. 

Ongelmanratkaisu 
Miten mielestänne käsiteltävänä oleva kysymys voidaan ratkaista? Pyrkikää mahdollisimman 
konkreettisiin ehdotuksiin.  
 
1. 
 
2. 
 
3. 


