
 
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 __________Suomi___________________ 
 

Selvitä seuraavat asiat valtiosta, jota edustatte  
 
VALTIO 

 

1. Virallinen nimi 
 

Suomi 

2.  Hallitusmuoto 
 

tasavalta 

3. Suurimmat puolueet 
 

Suomen Keskusta, Perussuomalaiset, Kansallinen 
Kokoomus (vaalitulos huhtikuu 2015) 

4. Viralliset kielet 
 

Suomi, ruotsi 

5. Pääkaupunki 
 

Helsinki 

6. Naapurimaat 
 

Venäjä, Ruotsi, Norja 

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

ETYJ, EU, Euroopan neuvosto, IMF, 
Maailmanpankki, OECD, WTO, YK  

  

  

 
 

VÄESTÖ 
 

1. Väkiluku 
 

5 460 592 

2. Odotettavissa oleva elinikä 
 

naiset 83 vuotta / miehet 77 vuotta 

3. Kansaryhmät ja kansallisuudet 
 

Suomalaiset 93.4%, suomenruotsalaiset 
5.7%, venäläiset 0.4%, eestiläiset 0.2%, 
romanit 0.2%, saamelaiset 0.1% 

4.  Lukutaitoprosentti 
 

99 % 

5. Uskonnolliset ryhmät ja niiden %-
osuus koko väestöstä 
 

Evankelis-luterilaiset 84.2%, ortodoksit 1.1%, 
muut kristityt 1.1%, muut 0.1%, ei uskontoa 
13.5% 

 
 
 
 

http://www.globalis.fi/Maaryhmittymaet/ETYJ
http://www.globalis.fi/Maaryhmittymaet/EU
http://www.globalis.fi/Maaryhmittymaet/Euroopan-neuvosto
http://www.globalis.fi/Maaryhmittymaet/IMF
http://www.globalis.fi/Maaryhmittymaet/Maailmanpankki
http://www.globalis.fi/Maaryhmittymaet/OECD
http://www.globalis.fi/Maaryhmittymaet/WTO
http://www.globalis.fi/Maaryhmittymaet/YK


TALOUS 
 
 

1. Pääelinkeinot 
 

Maatalous 3,3 %, teollisuus 30,2 %, palvelut 
66,5 % 

2. Bruttokansantuote / asukas 
 

39 754 (purchasing power parity, 
ostovoimapariteetti) 

3. Tärkeimmät kauppakumppanit 
 

Venäjä, Saksa, Ruotsi, Yhdysvallat 

4.  Tärkeimmät vientituotteet 
 

Kemian teollisuuden tuotteet, 
metsäteollisuuden tuotteet, 
metallit ja metallituotteet[ 

5. Tärkeimmät tuontituotteet 
 

Kemian teollisuuden tuotteet, 
kaivostoiminnan ja louhinnan tuotteet, 
sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet 

6. Luonnonvarat 
 

Metsä, vesistöt, turve- ja kiviaines 

7. Velka-aste 
 

48,2% BKT:sta (VM, 2015) 

 
 
PUOLUSTUS 

 

1. Puolustusmenot/vuosi 
 

1,3 prosenttiosuus BKT:sta 

2. Sotilasliittoutumat 
 

Liittoutumaton; Suomi ja Nato ovat kuitenkin 
hiipineet lähemmäs toisiaan 1990-luvulta 
lähtien 

3. Aseelliset konfliktit/sodat  
viimeisen 50 vuoden aikana 
 

- 

 
 
YK-JÄSENYYS 
 

1. YK:n jäsen 
 

kyllä/1955 

2. Tärkeimmät allekirjoitetut  
ja ratifioidut 
ihmisoikeussopimukset 

 

 a. Lapsen oikeuksien 
sopimus 

Ratifioitu 02.09.1990 

 b. Naisten oikeuksien 
sopimus 

Ratifioitu 03.09.1981 

 c. Vammaisten oikeuksien 
sopimus 

Odottaa ratifioitumista 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_talous#cite_note-tk14kauppa-7


 d. Kansalais- ja poliittisia 
oikeuksia koskeva 
sopimus 

Ratifioitu 23.03.1976 

 e. Taloudellisia-, 
sivistyksellisiä ja sosiaalisia 
oikeuksia koskeva 
sopimus 

Ratifioitu 03.01.1976 

 f. Kidutuksen kieltävä 
sopimus 

Ratifioitu 29.9.1989 

 g. Rion sopimus Ratifioitu 25.10.1994 

 h. Kioton pöytäkirja Ratifioitu 16.2.2005 

 i. Pariisin ilmastosopimus Ratifioidaan keväällä 2016 

 
 
ILMASTO JA YMPÄRISTÖ 
 
 

1. Ympäristöongelmat Luonnon köyhtyminen 

2. Päästöt  

 a. CFC-yhdisteiden käyttö  
 

508 ODP tonnia (ozone-
depletion potential) 

 b. Hiilidioksidipäästöt 
Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden 

54 767 tuhatta tonnia 
10,16 tuhatta tonnia 

 c. Ekologinen jalanjälki 4,8 hehtaaria per henkilö 

3. Luonnonsuojelualueet 14,1 % 

 
 
 
TEKNOLOGIA JA INFORMAATIO 
 

1. Internetin käyttö 92,4 käyttäjät per 100 asukasta 

2.  Matkapuhelinliittymät 171,72 matkapuhelinliittymien määrä per 100 asukasta 

 
 
 
 



YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA 
 

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

Korruptio 89 Skaala: 0-100 (100 on paras) 

 
 

 
 
Arktisena maana Suomi on todistanut kaksi kertaa nopeamman ilmaston lämpenemisen globaaliin 
keskiarvoon verrattuna. Suomen ilmasto on lämmennyt 2 astetta 166 vuoden aikana. Jäiden lähtö 
on aikaistunut, kasvukausi on pidempi, eläimet heräävät aikaisemmin kevääseen. Ilmastonmuutos 
näkyy eniten leudoissa talvissa ja hellekesissä sekä yli tulvivissa rankkasateissa. Todellisuus ei 
kuitenkaan tunnu kohtaavan yleisen mielipideilmaston kanssa: joidenkin mielipidemittausten 
mukaan Suomessa kannetaan Yhdysvaltojen ja Britannian jälkeen vähiten huolta 
ilmastonmuutoksesta. 
 
Myös kansallisen päätöksenteon tasolla herääminen ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun on 
ollut puutteellista. Esimerkiksi ydinvoima on näytellyt Suomen ilmastopolitiikassa paljon 
keskeisempää roolia kuin useimmissa Euroopan maissa. Vaikka Suomi on kiristänyt fossiilisten 
polttoaineiden verotusta, se on myös tukenut turpeen energiakäyttöä, vaikka turpeen merkittävät 
ilmastopäästöt tiedostetaan laajalti.  
 
Maansisäinen heikko tahtotila heijastuu voimakkaasti Suomen halukkuuteen toimeenpanna 
kansainvälisiä sopimuksia. Suomea ei pidetä erityisen aloitteellisena uusien rakentavien 
lähestymistapojen esittäjänä EU:n ilmastopolitiikassa. Suomi on myös yksi harvoja EU-maita, jotka 
eivät näillä näkymin aio lisätä omaa panostaan ilmastorahoitukseen vedoten taloutensa heikkoon 
tilaan. Suomi on kuitenkin jo sitoutunut kantamaan osuutensa EU:n laajuisesta tavoitteesta 
vähentää kasvihuonekaasujen määrää ainakin 40 prosentilla 1990-luvun tasosta vuoteen 2030 
mennessä. EU-jäsenyys myös sitoo Suomen kollektiiviseen tavoitteeseen mobilisoida kehittyville 
maille ilmastonmuutoksenvastaiseen taisteluun 100 miljardia US-dollaria  vuosittain vuoteen 2020 
mennessä. Suomi myös ajaa EU:n linjaa, jonka mukaan panoksia tulisi tarkastella uudelleen viiden 
vuoden välein ja raportointivelvoitteesta pitää kiinni läpinäkyvyyden takaamiseksi.  
 
Vuonna 2015 voimaan tullut ilmastonmuutoslaki sitoo Suomen vähintään 80 prosentin 
päästövähennyksiin vuoteen 2050 mennessä. Päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä lisätään 
siten, että sen osuus nousee yli 50 prosenttiin 2020-luvun aikana. Hiiltä ei enää tulla käyttämään 
energiantuotannossa, ja maahantuodun öljyn käyttöä maansisäisiin tarpeisiin tullaan 
vähentämään puoleen 2020-luvun aikana. Suomen ilmastostrategian mukaan päästöjen 
vähentämisessä keskeistä on uusiutuvan energian lisääminen, energiansäästö ja 
energiatehokkuus. 
 
 
 
 



Lähteitä: 
 
http://www.kepa.fi/uutiset/11611  
https://www.youtube.com/watch?v=lHC1oHYexNk 
https://www.tem.fi/files/42905/Suomi_kestavan_luonnonvaratalouden_edellakavijaksi_2050.pdf  
http://ilmasto.org/ilmastonmuutos/ilmastopolitiikka/suomen-ilmastopolitiikka  
http://ilmasto.org/kirjoitukset/pariisin-ilmastosopimus-mita-nyt  
 

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   
 
  
 
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.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.kepa.fi/uutiset/11611
https://www.youtube.com/watch?v=lHC1oHYexNk
https://www.tem.fi/files/42905/Suomi_kestavan_luonnonvaratalouden_edellakavijaksi_2050.pdf
http://ilmasto.org/ilmastonmuutos/ilmastopolitiikka/suomen-ilmastopolitiikka
http://ilmasto.org/kirjoitukset/pariisin-ilmastosopimus-mita-nyt
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


Valtiollinen kanta  
Mitä mieltä edustamasi maa on käsiteltävästä aiheesta?  
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 


