
 
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 __________Yhdysvallat___________________ 
 

Selvitä seuraavat asiat valtiosta, jota edustatte 
 
VALTIO 

 

1. Virallinen nimi 
 

Amerikan Yhdysvallat 

2.  Hallitusmuoto 
 

perustuslaillinen liittotasavalta 

3. Suurimmat puolueet 
 

Kaksipuoluejärjestelmä: republikaanit ja 
demokraatit 

4. Viralliset kielet 
 

englanti, espanja, muut indoeurooppalaiset ja 
polynesialaiset kielet 

5. Pääkaupunki 
 

Washington 

6. Naapurimaat 
 

Kanada, Meksiko 

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

APEC, ETYJ, G20, G8, IMF, Maailmanpankki, 
NATO, OECD, Turvallisuusneuvosto, WTO, 
Ydinasemaat, YK  

 

 
 

VÄESTÖ 
 

1. Väkiluku 
 

325 127 634 

2. Odotettavissa oleva elinikä 
 

naiset 81 vuotta / miehet 76 vuotta 

3. Kansaryhmät ja kansallisuudet 
 

Ei-latinalaisamerikkalaiset valkoiset 62,1 %, 
latinot 17,4 %, afrikkalaista syntyperää 13,2 
%, aasialaiset 5,4 %, Amerikan intiaanit ja 
Alaskan alkuperäiskansat 1,2 % (2014 tilastot) 

4.  Lukutaitoprosentti 
 

99 % 

5. Uskonnolliset ryhmät ja niiden %-
osuus koko väestöstä 
 

protestantit 51 %, katolilaiset 24 %, 
mormonit 1,7 %, muut kristityt 1,6 %, 
juutalaiset 1,7 %, muslimit 0,6 % muut 18,6 % 

 
 
 
 
 

http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/APEC
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/ETYJ
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/G20
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/G8
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/IMF
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/Maailmanpankki
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/NATO
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/OECD
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/Turvallisuusneuvosto
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/WTO
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/Ydinasemaat
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/YK


TALOUS 
 
 

1. Pääelinkeinot 
 

Palvelut 76,9 %, maatalous 1,2 %, teollisuus 21,6 % 

2. Bruttokansantuote / 
asukas 
 

54 629 ppp-dollaria (purchasing power parity, 
ostovoimapariteetti)  

3. Tärkeimmät 
kauppakumppanit 
 

Kanada, Meksiko, Kiina ja Japani 

4.  Tärkeimmät 
vientituotteet 
 

Koneet, elektroniikka, moottorit, lentokoneet, autot ja 
autojen osat, tietokoneet, tietoliikennevälineet ja 
lääkkeet 

5. Tärkeimmät 
tuontituotteet 
 

Tietotekniikka, raakaöljy, kulkuneuvot, jalostettu öljy, 
lääkkeet 

6. Luonnonvarat 
 

 kivihiili, kupari, lyijy, molybdeeni, fosfaatit, uraani, 

bauksiitti, kulta, rauta, elohopea, nikkeli, potaska, hopea, 

volframi, sinkki, maaöljy, maakaasu, metsä 
 

7. Velka-aste 
 

73,6 % BKT:stä (2015 arvio) 
 

 
 
PUOLUSTUS 

 

1. Puolustusmenot/vuosi 
 

3,5 % BKT:sta 

2. Sotilasliittoutumat 
 

NATO 

3. Aseelliset konfliktit/sodat  
viimeisen 50 vuoden aikana 
 

Yhdysvallat on syntymänsä jälkeen ollut 
mukana lukuisissa aseellisissa konflikteissa, 
joista merkittävimpiä viime vuosikymmeninä 
ovat olleet: 

 Vietnamin sota 1965-1973, 1975 

 Persianlahden sota 1991 

 Syyskuun 11. päivän terrori-iskuista 
alkanut terrorisminvastainen sota 
2001- 

      

 
 
YK-JÄSENYYS 
 

1. YK:n jäsen 
 

kyllä/1945 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kivihiili
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kupari
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lyijy
https://fi.wikipedia.org/wiki/Molybdeeni
https://fi.wikipedia.org/wiki/Fosfaatit
https://fi.wikipedia.org/wiki/Uraani
https://fi.wikipedia.org/wiki/Bauksiitti
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kulta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Rauta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Elohopea
https://fi.wikipedia.org/wiki/Nikkeli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Potaska
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hopea
https://fi.wikipedia.org/wiki/Volframi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sinkki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Maa%C3%B6ljy
https://fi.wikipedia.org/wiki/Maakaasu
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mets%C3%A4


2. Tärkeimmät allekirjoitetut  
ja ratifioidut 
ihmisoikeussopimukset 

 

 a. Lapsen oikeuksien 
sopimus 

Ei 

 b. Naisten oikeuksien 
sopimus 

Odottaa ratifioitumista 

 c. Vammaisten oikeuksien 
sopimus 

Odottaa ratifioitumista 

 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 

Ratifioitunut 26.06.1987 

 g. Rion sopimus Ei ratifioitunut 

 h. Kioton pöytäkirja Odottaa ratifioitumista 

 i. Pariisin ilmastosopimus Ratifioidaan keväällä 2016 

 

Lisäksi Yhdysvaltain lakeihin ja sopimuksiin sisältyy:  

 National Environmental Policy Act 1969, YVA pakolliseksi 
 Endangered Species Act 1973, Lajien rauhoitus 
 Wilderness Act 1964, Erämaalaki 

 
 
ILMASTO JA YMPÄRISTÖ 
 
 

1. Ympäristöongelmat ilman saastuminen, vesien 
saastuminen, läntisten 
alueiden pienet makean veden 
varat, aavikoituminen 

2. Päästöt  

 a. CFC-yhdisteiden käyttö  
 

-499 ODP tonnia (ozone-
depletion potential) 

 b. Hiilidioksidipäästöt 

Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden 
5 305 570 (tuhatta tonnia) 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ymp%C3%A4rist%C3%B6vaikutusten_arviointimenettely
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ilman_saastuminen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vesien_saastuminen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vesien_saastuminen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Aavikoituminen


16,85 (tuhatta tonnia per 
asukas) 

 c. Ekologinen jalanjälki 6,8 hehtaaria per henkilö 

3. Luonnonsuojelualueet 14,8% 

 
 
 
TEKNOLOGIA JA INFORMAATIO 
 

1. Internetin käyttö 87,4 käyttäjää per 100 asukasta 

2.  Matkapuhelinliittymät 95,53 matkapuhelinliittymien määrä per 100 asukasta 

 
 
 
YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA 
 

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

Korruptio 73 Skaala: 0-100 (100 on paras) 

 
 
 
 
Yhdysvallat on kohentanut ilmastopolitiikkaansa presidentti Barack Obaman kaudella, jonka yksi 
suurimmista lupauksista on ollut ilmastonmuutoksen torjuminen. Tämä on ollut täyskäännös 
Obaman edeltäjän George Bushin politiikkaan, joka virkakautensa alkajaisiksi veti Yhdysvallat pois 
Kioton ilmastopöytäkirjasta. Maailmantalouden ja –politiikan suurvaltana Yhdysvaltain 
linjanmuutosta voi pitää mitä merkittävimpänä.  
 
Obaman ilmastosuunnitelman Clean Power Planin tavoitteena on leikata voimaloiden 
hiilidioksidipäästöjä kolmanneksella vuoden 2005 tasosta tulevien 15 vuoden aikana. 
Hanke asettaa osavaltioille päästötavoitteet, joihin ne voivat pyrkiä parhaaksi katsomillaan 
keinoilla. Obaman hallinto perustelee ohjelmaa muun muassa terveyssyillä, kotitalouksien 
rahansäästöillä sekä lupauksilla työpaikkojen ja innovaation lisääntymisestä. 
 
Obaman hallituksen ilmastopolitiikka kärsii kuitenkin johdonmukaisuuden puutteesta. Esimerkiksi 
öljynporauksessa ja hiilentuotannossa maan oma taloudellinen etu on vakavassa ristiriidassa 
ympäristötavoitteiden kanssa. Vaikka Yhdysvallat pyrkii laskemaan hiilen tämänhetkisen 40 
prosentin osuuden energiantuotannosta 27 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, se 
samanaikaisesti myy vuosittain noin 15 miljoonaa tonnia hiiltä ulkomaille.  
 

https://www.whitehouse.gov/climate-change


Obaman agendaa varjostaakin laaja poliittinen vastustus republikaanivaltaisen kongressin ja 
monien osavaltioiden sekä yritysten puolelta, jotka pelkäävät työpaikkojen menetystä ja energian 
hinnan nousua. Viisitoista Yhdysvaltain osavaltiota on vedonnut liittovaltion tuomioistuimeen, 
jotta se pysäyttäisi presidentti Barack Obaman ohjelman puhtaamman energian lisäämiseksi ja 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Republikaanipuolue vastustaa esitystä kongressissa ja 
hiilestä riippuvaiset teollisuusyritykset ovat uhanneet haastaa ympäristönsuojeluviraston 
oikeuteen. Monet osavaltiot ovat jo ilmoittaneet, etteivät aio totella päästötavoitteita. 
 
Mittavat agendan kannatukseen liittyvät ongelmat eivät tarkoita, etteikö Obaman suunnitelmalla 
olisi tehty merkittäviä saavutuksia. Yhdysvallat on viimeisen seitsemän vuoden aikana asettanut 
ensimmäiset kansalliset päästörajoitteet voimalaitoksille sekä sijoittanut merkittäviä summia 
puhtaaseen energiaan ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Maa on myös moninkertaistanut 
tuulivoimantuotantonsa ja lisännyt sen kustannustehokkuutta uusiutumattomiin 
energianlähteisiin verrattuna. Hiilipäästöt onkin ohjelman ansiosta ajettu alhaisimmiksi lähes 
kahteen vuosikymmeneen. 
 
 
Lähteitä: 
http://www.globalis.fi/Maat/Yhdysvallat  
https://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdysvallat  
http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/usa/  
http://www.worldstopexports.com/united-states-top-10-exports/  
 
Artikkelit: 
http://www.hs.fi/ulkomaat/a1439601924984 
http://www.hs.fi/ulkomaat/a1429321630065  
http://yle.fi/uutiset/yhdysvaltojen_ilmastopolitiikka__eteenpain_presidentin_arvovallalla/847971
2  
 

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://www.hs.fi/haku/?haku=Barack+Obaman&lahde=nimilinkki&ref=a-artikkeli
http://www.globalis.fi/Maat/Yhdysvallat
https://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdysvallat
http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/usa/
http://www.worldstopexports.com/united-states-top-10-exports/
http://www.hs.fi/ulkomaat/a1439601924984
http://www.hs.fi/ulkomaat/a1429321630065
http://yle.fi/uutiset/yhdysvaltojen_ilmastopolitiikka__eteenpain_presidentin_arvovallalla/8479712
http://yle.fi/uutiset/yhdysvaltojen_ilmastopolitiikka__eteenpain_presidentin_arvovallalla/8479712
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?  
 
 
 
 

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. 
 


