
Valmistautuminen 

Malli-YK -kokoukseen valmistautuminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen kokousta. Tästä 

tietopaketista löydät monipuolista tietoa käytännön valmistautumisesta.  
 

Käsiteltävät aiheet 

YK-järjestelmän lisäksi delegaatti tutustuu Malli-YK -kokouksen komiteoissa käsiteltäviin 

aiheisiin. Komiteoiden aiheisiin tutustutaan aluksi yleisemmällä tasolla, ja sitten edustettavan 

valtion näkökulmasta.  

Aiheeseen tutustuminen on riippuu komiteassa käsiteltävästä kysymyksestä ja sen rajauksista. 

Aluksi on hyvä laatia itselle kysymyslistaa asioista, joita teemaa pohtiessa nousee mieleen. 

Listan laatimisessa ei pidä olla turhan kriittinen, on hyvä tarttua ensivaikutelmaltaan 

vähäpätöiseltäkin tuntuviin kysymyksiin. Ne voivat yllättäen muodostua keskustelujen 

painopisteiksi.  

Hyvä on myös määritellä teemaan liittyvät ja sitä sivuavat termit, joihin aiheeseen perehtyessään 

törmää. Näin aiheen tematiikka tulee tutuksia ja itse väittely ja lobbaustilanteissa tulee 

ymmärretyksi sekä ymmärtää muita.  

Teemaan kannattaa tutustua mahdollisimman monipuolisesti ja monesta eri näkökulmasta. 

Vaikka kyseessä olisi maailmanlaajuinen ongelma, on teemaa hyvä pohtia myös rajatummasta 

näkökulmasta. Maantieteellisen rajauksen tarkoituksena on nostaa esiin erityisesti kyseisen 

alueen erityislaatuisia piirteitä.  

Delegaatin tulisi ymmärtää kysymysten alueelliset, kansalliset ja kansainväliset mittasuhteet: 

Miksi edustettava valtio on omaksunut tietyn kannan kokouksessa käsiteltävään kysymykseen? 

Mikä on muiden kokouksessa läsnä olevien delegaatioiden kanta samaan asiaan? Millaisia 

ristiriitoja tämä kysymys voi luoda delegaatioiden välille? Muiden delegaatioiden näkökohtien 

ymmärtäminen on yksi kokouksen tärkeimmistä tavoitteista.  

Kun kokouksessa edustettava valtio on tiedossa, tulee aiheisiin tutustumista jatkaa entistä 

tarkemmin oman valtion näkökulmasta. Tarkoitus on hahmottaa oman maan politiikkaa 

käsiteltävänä olevassa kysymyksessä. Joskus valtion virallisen kannan selvittäminen tietyssä 

kysymyksessä saattaa osoittautua vaikeaksi. Tästä ei kannata vaipua epätoivoon.  

Malli-YK -kokouksiin kuuluu tietty luovuus, joka oikeiden diplomaattien toiminnassa ei usein 

ole mahdollista. Delegaatin ei tarvitse tietää kaikkea. Esimerkiksi linjapaperia kirjoittaessasi voit 

käyttää luovuuttasi, ja päätellä maan politiikan sinulla olevan tiedon pohjalta.  

Edustettava valtio 



Delegaattien valmistautuminen 

Delegaatiot edustavat YK:n jäsenvaltioita ja organisaatioita. Yleensä opettajat päättävät 

kokouksessa edustettavat jäsenmaat ja mahdolliset organisaatiot. Hyväksi koettu käytäntö on se, 

että oppilaat listaavat kolme maatoivetta, joista opettaja valitsee kullekin sopivimman. Yleensä 

sääntönä on, että osallistujat edustavat jotain muuta kuin omaa kotimaataan. Näin osallistujat 

tutustuvat samalla edustamansa maahan historiaan ja kulttuuriin.  

Jokaisen maan delegaatioon valitaan sopiva määrä delegaatteja riippuen osallistujien ja 

komiteoiden määrästä. Delegaatioiden tulisi olla samankokoisia, jotta mahdollinen 

komiteatyöskentely olisi toimivaa. Yleiskokouksen jakaantuessa esimerkiksi kolmeen komiteaan 

koostuu yksi delegaatio kolmesta delegaatista joista kukin lähetetään omaan komiteaansa.  

Delegaatioille kannattaa valita puheenjohtaja eli suurlähettiläs. Suurlähettilääksi tulee valita 

kokenut ja luotettava oppilas/opiskelija. Hän johtaa delegaation työskentelyä ja huolehtii siitä, 

että delegaation jäsenet saavat tarvittavat tiedot sekä ennen Malli-YK -kokousta että sen aikana. 

Suurlähettiläs pitää myös delegaation avauspuheenvuoron.  

Delegaation tulee valmistautua kokoukseen yhdessä, sillä sen jäsenten täytyy päästä 

yhteisymmärrykseen työskentelytavoista ja eri kysymyksissä esitettävistä näkökannoista. 

Delegaation jäsenet ovat myös tärkeä apu toisilleen valmistautumisvaiheessa, sillä he voivat 

jakaa tekemäänsä taustatyötä keskenään perehtyessään edustettavaan maahan ja oman 

komiteansa aiheeseen.  

Delegaatit tutustuvat ennen Malli-YK -kokousta perusteellisesti edustamaansa valtioon. YK-

liitto tarjoaa myös mahdollisuuden suorittaa maailmankansalaisen kypsyyskokeen, joka on 

erinomainen väline edustettavaan maahan perehdyttäessä.  

Malli-YK -kokousta varten delegaatin täytyy:  

 tutustua edustamansa valtion historiaan, kulttuuriin, talouteen, poliittiseen ja sosiaaliseen 

järjestelmään sekä ulkopolitiikkaan mahdollisimman hyvin sekä selvittää edustamansa valtion 

näkökannan kokouksessa käsiteltävissä kysymyksissä  

 ottaa selvää millainen rooli osallistujan edustamalla valtiolla on yleensä YK:ssa  

 etsiä tietoa YK-järjestelmästä ja sen toimintatavoista (osallistujan tulee tuntea ennen kaikkea sen 

toimielimen säännöt, jossa hän toimii sekä YK:n kanta kokouksessa käsiteltäviin aiheisiin.)  

 perehtyä huolellisesti kokouksen aiheisiin (katso lisää linjapaperi)  

 osata neuvotella ja lobata edustettavalle maalle tärkeitä asioita, esittää kantojaan kokouksessa, 

tehdä kompromisseja sekä muotoilla kannanottoja ja päätöslauselmia.  

Valmistautumista helpottaa muistilistojen laatiminen sekä muistiinpanojen tekeminen. Ohessa 

yksi malli edustettavaan valtioon perehtymiseen. Etsi listassa mainitut asiat edustamastasi 

valtiosta. Täydennä muistilistaa tarvittaessa.  

 



Muistilista 

 

VALTIO Virallinen nimi:  

 
 Hallitusmuoto: 

 
 Valtionpää: 

 
 Suurimmat puolueet: 

 
 Viralliset kielet: 

 
 Pääkaupunki ja muut tärkeät kaupungit: 

 
 Liittoutumat/Ryhmittymät/Unionit: 

 
 Naapurimaat: 

 
 Ilmasto:  

 

VÄESTÖ Asukasluku: 

 

 Odotettavissa oleva elinikä: 

 
 Väestönkasvun ennuste: 

 
 Uskonnolliset ryhmät ja niiden %-osuus väestöstä: 

 
 Kansanryhmät ja kansallisuudet: 

 

KEHITYS Kehitystaso:  

 
 Lukutaitoprosentti:  

- aikuiset (yli 18-vuotiaat):  

- lapset (alle 18-vuotiaat):  

 
 Koulutusaste: 

 
 Internetin käyttäjiä:  

 
 Terveydenhuollon saatavuus:  

 

TALOUS Bruttokansantuote/asukas:  



 
 Bruttokansantulo ja kasvu:  

 
 Infrastruktuuritaso:  

 
 Tärkeimmät kauppakumppanit:  

 
 Pääelinkeinomuodot:  

 
 Tärkeimmät vientituotteet:  

 
 Tärkeimmät tuontituotteet:  

 
 Luonnonvarat: 

 
 Velat: 

 

PUOLUSTUS Puolustusmenot:  

 
 Sodat ja aseelliset konfliktit viimeisen 50 vuoden 

aikana:  

 
 Sotilasliittoutumat:  

 

YK jäsenyys Hyväksyttiin YK:n jäseneksi:  

 
 Osallistuminen YK:N 

rauhanturvaoperaatioihin:  

- menneet operaatiot:  

- käynnissä olevat operaatiot:  

 
 Ihmisoikeuksien tilanne:  

 
 Tärkeimmät allekirjoitetut ja ratifioidut 

kansainväliset sopimukset:  

 
 

Linjapaperin laatiminen 

Linjapaperin kirjoittaminen helpottaa kokoukseen valmistautumista ja diplomaattisen strategian luomista 

kokouksen aikana. Sen tehtävänä on selvittää kokouksen esityslistalla olevia kysymyksiä ja roolivaltion 

kantoja niihin.  



Linjapaperi on edustajalle erittäin hyödyllinen, sillä sitä voi käyttää puheenvuorojen pohjana ja siitä voi 

tarkistaa nopeasti olennaiset faktat kokouksen aikana. Sopiva linjapaperin pituus on noin 1 A4.  

Linjapaperi voi sisältää esimerkiksi seuraavia kohtia: 

1. kysymyksen lyhyt esittely ja sen keskeisimpien termien määrittely 

2. suurimmat ongelmat, jotka koskevat asialistalla olevaa kysymystä 

3. tärkeät yleiset näkökannat ko. kysymyksessä, esimerkiksi millaisia kantoja muut valtiot ja 

asiantuntijat esittävät 

4. selonteko mahdollisista aikaisemmista toimista, joihin on ryhdytty tässä kysymyksessä, 

esimerkiksi aikaisemmat YK-päätöslauselmat, raportit ja tutkimukset 

5. selonteko perusteluista, jotka ovat osallistujan roolivaltion käyttäytymisen ja kannan taustalla 

6. selonteko niistä kannoista, jotka ovat ristiriidassa omia kantoja vastaan, sekä roolivaltion 

vastaväitteet niihin 

Linjapaperi on delegaation kannanotto käsiteltävään kysymykseen. Näin ollen se toimii hyvänä pohjana 

päätöslauselmaehdotukselle. Hyvän linjapaperin taustatiedon voi siirtää lähes suoraan 

päätöslauselmaehdotuksen johdantolausekkeisiin. Linjapaperin pohdintoja tilanteen muuttamiseksi voi 

käyttää päätöslauselmaehdotuksen operatiivisissa lausekkeissa.  

Lobbaaminen 

Delegaatioiden väliset vapaamuotoiset tapaamiset ovat tärkeä osa Malli-YK -kokousta. 

Lobbausta voi harjoittaa ennen konferenssin alkua sekä taukojen aikana, aina kuin mahdollista. 

Lobbaus on kielletty ainoastaan yleiskokouksen istunnon ja komiteatyöskentelyn aikana.  

Lobbaamisen tavoitteena on varmistaa muiden valtioiden tuki omille päätöslauselmaehdotuksille 

sekä muille asioille, joita valtio kokouksessa ajaa. Lobbaamalla delegaatiot voivat epävirallisesti 

hankkia yhteistyökumppaneita omien päätöstensä taakse tai muodostaa yhdessä 

päätöslauselmaehdotuksia komiteoiden käsiteltäväksi.  

Kokouksen aikana delegaatiot voivat lähettää toisilleen viestejä, joissa yhteisistä kannoista 

neuvotellaan. Delegaatiot voivat myös muodostaa yhteenliittymiä ennen äänestyksiä. Mitä 

laajempi kannatus näkemyksillä on, sitä varmimmin se menevät läpi äänestytilanteissa.  

Samoin voidaan saavuttaa sovitteluratkaisuja eli kompromisseja eri yhteenliittymien kesken tai 

muodostaa uusia ryhmiä samansuuntaisesti ajattelevien valtioiden kanssa.  

Lobbamisessa pätevät kokouksen yleiset käyttäytymissäännöt sekä periaatteet. Keskuteluissa 

tulee pysyä asialinjalla eikä solvaamista tai panettelua hyväksytä.  

Puheen pitäminen 

Puheiden pitäminen on tärkeä osa Malli-YK -kokousta. Hyvää puhujaa kuunnellaan, ja hänen 

edustamansa maan näkökulmat saavat huomiota. Puheiden pitäminen suuren kuulijajoukon 



edessä voi olla monelle pelottavaa. Jännitystä helpottaa, jos on hyvin valmistautunut ja tuntee 

aiheensa.  

Puheiden pitäminen on taito, jota voidaan kehittää harjoittelemalla ennen varsinaista Malli-YK -

kokousta. Hyvä puhe on selkeä ja ytimekäs. Puhujan tulee pyrkiä tuomaan selkeästi esiin maansa 

näkemys käsiteltävästä aiheeseesta.  

Malli-YK -kokouksissa noudatetaan virallista kokousetikettiä. Kohtelias kielenkäyttö kaikissa 

tilanteissa on tärkeää. Teitittely kuuluu olennaisena osana puheisiin ja yleiseen keskusteluun 

koko kokouksen aikana.  

Kaikki Malli-YK -kokouksen puheet tulisi aloittaa lauseella "Arvoisa puheenjohtaja, hyvät 

delegaatit…" tai vastaavalla tavalla. Delegaatin itsensä tulee myös välttää puhumista 

ensimmäisessä persoonassa. Asiat tulee esittää aina edustetttavan valtion näkökulmasta, 

sanomalla esimerkiksi ”Senegal on sitä mieltä, että…”. Tämä helpottaa puheenvuorojen 

seuraamista ja painottaa sitä tosiasiaa, ettei kokouksessa ole tarkoitus edustaa omia 

henkilökohtaisia mielipiteitä.  

Puheenvuorot jaetaan komiteassa puheenjohtajan toimesta delegaatioille, jotka sitä pyytävät 

nostamalla maakylttinsä ylös. Etukäteen puheiden pitämistä voi harjoitella luokan edessä tai 

yksin. On hyvä käydä läpi myös kokouksen rakennetta ja kokoussääntöjä, joista selviää miten ja 

missä välissä puheita pidetään.  

Malli-YK väittelyn järjestäminen  

Väittely on Malli-YK -kokouksen keskeisin tapahtuma. Väittelytilanteita on hyvä harjoitella 

etukäteen. Harjoitusväittelyitä voi järjestää omassa luokassa, yhdessä muiden luokkien kanssa tai 

yhteistyössä lähialueen koulujen kanssa.  

Alla on käytännön esimerkkejä väittelyn järjestämiseen.  

Ajankohta 

Harjoitusväittely on hyvä järjestää siinä vaiheessa, kun delegaatiot ovat aloittaneet perehtymisen 

edustamaansa valtioon.  

Valmistautuminen 

1. Väittelyn teeman ja tyypin valinta  

Väittelyteema: Väittelyn teemaksi valitaan Malli-YK -kokouksessa käsiteltäviä aiheita. 

Yleiskokousta simuloidessa voidaan väittelyn teemoiksi ottaa komiteoissa käsiteltäviä aiheita. 

Teeman tulisi olla selkeä ja oppilaille helposti lähestyttävä ja tutkittava. Mikäli väittelyä ei haluta 

sitoa komiteatyöskentelyyn, voidaan aiheiksi valita mitä tahansa ajankohtaisia teemoja. Hyviä 

väittelyteemoja ovat esimerkiksi vuosituhattavoitteisiin liittyvät aiheet, kestävä kehitys, 



ympäristö, aseistariisunta ja ihmisoikeuskysymykset. Aiheita voi ottaa myös valmiiden 

päätöslauselmien kysymyksistä.  

Väittelytyyppi: Väittelyn kohteena voi olla yleinen kysymys, tai yleiseen kysymykseen 

pohjautuva päätöslauselma. Erona yleiseen kysymykseen perustuvaan väittelyyn on 

päätöslauselmaväittelyssä se, että osallistujilla on valmis toimintasuunnitelma, jota he eri 

valtioiden edustajina pohtivat, kritisoivat tai ajavat. Tämä yleensä helpottaa väittelyä ja 

aiheeseen perehtymistä. Huonona puolena voi mainita sen, että ennalta sovittu runko 

luonnollisesti jonkin verran rajoittaa keskustelua. Väittelyyn tottumattomia saattavat myös 

hämmentää päätöslauselman yksityiskohdat ja kieli.  

Mikäli väittelyn kohteeksi valitaan päätöslauselma, tulisi teeman olla sellainen, josta osallistujat 

löytävät helposti tietoa argumenttiensa tueksi. Teeman on myös hyvä olla melko yleinen ja 

helposti tutkittava. Päätöslauselmana voidaan käyttää valmiita päätöslauselmia tai sellaisen voi 

tehdä harjoituksena ennen väittelyharjoitusta. Valmiita päätöslauselmia suomeksi löytyy 

esimerkiksi menneet kokoukset osiosta.  

2. Aiheeseen tutustuttaminen 

On sitten kysymyksessä päätöslauselmaväittely tai yleinen väittely, aiheeseen on hyvä tutustua 

ennalta. Yhden oppitunnin aikana oppilaat hakevat tietoa valitusta teemasta eri tietolähteistä. 

Kirjat, artikkelit, sanomalehtiuutiset ja internet ovat hyviä paikkoja aloittaa. Tutustuttuaan 

teemaan oppilaat keskustelevat aiheesta ryhmissä. Esiin nousseita havaintoja on hyvä pohtia 

yhdessä sekä selvittää mahdolliset epäselviksi jääneet termit ja ilmaisut. Väittelyn onnistumisen 

kannalta tulee varmistaa, että jokainen ymmärtää keskeisimmät käsitteet ja aiheen yleisen 

luonteen.  

3. Edustettavien valtioiden valinta 

Väittelyä varten tulee päättää, minkä valtioiden näkökulmista aiheeseen perehdytään ja mitkä 

valtiot osallistuvat väittelyyn. Jotta harjoitus tukisi mahdollisimman tehokkaasti 

valmistautumista Malli-YK -kokoukseen, kannattaa mukaan ottaa ne valtiot, jotka itse 

kokouksessakin ovat edustettuina. Mikäli harjoitus tehdään erillisenä, laaditaan oppilaiden 

kanssa yhdessä lista väittelyyn osallistuvista maista.  

Turvallisuusneuvoston pysyvistä jäsenistä on hyvä olla vähintään mukana kolme valtiota, 

esimerkiksi Yhdysvallat, Venäjä, ja Kiina. Mukana on tärkeätä olla myös maita, joita 

väittelyteema erityisesti koskee. Esimerkiksi ydinasekysymyksiä koskevassa väittelyssä mukaan 

on hyvä ottaa ydinasevaltioita, esimerkiksi Pakistan tai Intia. Sademetsien suojelua käsittelevässä 

väittelyssä mukaan voidaan ottaa esimerkiksi Brasilia tai Indonesia. Tärkeää on myös, että valtiot 

edustavat eri mantereita, kehitystasoja, uskontoja ja kulttuureja. Kaikkien valtioiden ei tulisi olla 

esimerkiksi Itä-Aasian tai Euroopan maita.  



4. Oppilaitten itsenäinen valmistautuminen 

Kun väittelyn aihe ja edustettava valtio ovat selviä, alkaa itsenäisen työskentelyn vaihe. Oppilaat 

perehtyvät edustamansa valtion näkökantoihin valituista aiheista pyrkien löytämään teemaa 

tukevia argumentteja puolesta ja vastaan. Taustatyötä voi tehdä myös ryhmissä, mutta oppilailla 

tulisi jokaisella olla myös oma erikoisteema tai osa-alue, johon he perehtyvät. Näin itse 

väittelytilanteessa jokaisella on selkeä rooli.  

5. Puheenjohtajan valinta ja väittelyn säännöt  

Väittelyn puheenjohtajan tulee hallita väittelyn kulku ja säännöt. On hyvä, jos puheenjohtajalla 

on aikaisempaa kokemusta väittelyiden vetämisestä. Täytyy kuitenkin muistaa, että kyseessä on 

harjoitteluväittely, jonka tulisi olla paitsi opettavainen myös hauska. Puhejohtajankaan ei tarvitse 

etukäteen hallita kaikkia yksityiskohtia.  

Väittely 

Väittelyyn on hyvä varata aikaa vähintään yksi oppitunti. Alkujärjestelyt ja kankeus vievät aina 

osan ajasta.  

Puheenjohtaja istuu luokan edessä, esimerkiksi opettajan paikalla. Väittelyyn osallistuville 

oppilaille jaetaan jokaiselle 1 A4 paperi, johon he kirjoittavat edustamansa valtion nimen. 

Nimikyltti asetetaan pöydälle väittelijän eteen niin, että puhemies näkee sen hyvin.  

Väittelyn aikana opettajan voi toimia avustavassa roolissa. Opettajan tehtävä on myös valvoa 

yleistä järjestystä ja delegaattien käyttäytymistä. Epäselvissä tilanteissa opettajalla on 

päätösvalta.  

 


