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1. Johdanto
Huoli metsien häviämisestä nosti metsät keskeisesti esille YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa (UN-
CED) Rio de Janeirossa 1992. Tuolloin YK:n historiassa tunnustettiin ensimmäistä kertaa metsien talou-
dellinen, ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja hengellinen merkitys. 

YK:n metsäfoorumi (UNFF) perustettiin YK:n talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC) päätöksellä lokakuus-
sa 2000 ja sen työ käynnistyi vuonna 2001. Metsäfoorumi on jatkoa Rio de Janeiron YK:n ympäristö- ja 
kehityskonferenssin jälkeen voimistuneelle kansainväliselle metsäyhteistyölle. Metsäfoorumin toiminta 
perustuu laajaan osallistumiseen ja avoimuuteen ja sen jäseninä ovat kaikki YK:n jäsenvaltiot. Metsäfoo-
rumin kokousten tulokset raportoidaan ECOSOC:in kautta YK:n yleiskokoukselle.

Metsäfoorumin tavoitteena on vahvistaa jäsenvaltioiden poliittista sitoutumista metsien kestävän hoidon 
ja käytön (ml. suojelu) edistämiseen sekä luoda hallituksille mahdollisuus kansainvälisen metsäpolitiikan 
kehittämiseen. Metsäfoorumin perustamisen yhteydessä vahvistettiin myös metsäasioita hoitavien kan-
sainvälisten järjestöjen, laitosten ja sopimussihteeristöjen yhteistyötä perustamalla uudenlainen kump-
panuusjärjestely (Collaborative Partnership on Forests, CPF), jonka tehtävänä on tukea metsäfoorumin 
toimintaa. 

Metsäfoorumin työssä, kuten myös sitä edeltäneissä YK:n kestävän kehityksen komission alaisissa halli-
tustenvälisessä metsäpaneelissa ja metsäfoorumissa, on tarkasteltu mahdollisuutta aloittaa neuvottelut 
kansainvälistä metsäsopimusta varten. Yhteisymmärrystä metsäsopimuksen tarpeellisuudesta ei kuiten-
kaan toistaiseksi ole saavutettu.

Metsäfoorumin seitsemännessä istunnossa huhtikuussa 2007 neuvoteltiin kaikentyyppisiä metsiä koskeva 
oikeudellisesti sitomaton asiakirja, joka hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa joulukuussa 2007. Asiakirja si-
sältää neljä maailmanlaajuista tavoitetta, jotka tulisi saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteet kos-
kevat metsien häviämisen pysäyttämistä, metsistä saatavien hyötyjen lisäämistä, suojelualueiden ja mui-
den kestävästi hoidettujen ja käytettyjen etsien määrän lisäämistä sekä metsien hyväksi käytettävän ke-
hitysavun määrän vähenemisen pysäyttämistä. Asiakirja sisältää lukuisia ehdotuksia kansallisiksi politii-
koiksi ja toimenpiteiksi sekä kansainvälisen yhteistyön lujittamiseksi. Asiakirjan ehdotusten toimeenpanoa 
seurataan metsäfoorumin joka toinen vuosi järjestettävissä kokouksissa. Vuonna 2015 arvioidaan, miten 
maailmanlaajuisten metsätavoitteiden saavuttamisessa ja oikeudellisesti sitomattoman metsäasiakirjan 
toimeenpanossa on edistytty sekä päätetään kansainvälisen metsäyhteistyön jatkosta.

Tämä julkaisu sisältää asiakirjan suomennoksen YK:n yleiskokouksen päätöslauselmasta 62/98 ja sen 
liitteenä olevasta kaikentyyppisiä metsiä koskevasta oikeudellisesti sitomattomasta asiakirjasta. Julkai-
sun tavoitteena on lisätä kansainvälisen metsäpolitiikan tunnettavuutta ja asiakirjan toimeenpanoa 
Suomessa.
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Yhdistyneet kansakunnat
A/RES/62/98

Yleiskokous
Jakelu: Yleinen
31.1.2008

62. Istunto
Asialistan kohta 54

Yleiskokouksen hyväksymä päätöslauselma

Toisen komitean kertomuksesta (A/62/419 (Osa I))

62/98. Kaikentyyppisiä metsiä koskeva oikeudellisesti sitomaton asiakirja

Lisäksi pyytää3.  rahoittajahallituksia ja muita tä-
hän kykeneviä maita, rahoituslaitoksia ja mui-
ta organisaatioita antamaan vapaaehtoisia ra-
hallisia avustuksia Yhdistyneiden kansakun-
tien metsäfoorumin rahastoon siten, että foo-
rumi pystyy monivuotisen työohjelmansa puit-
teissa hoitamaan oikeudellisesti sitomattoman 
asiakirjan täytäntöönpanoa ja tukemaan kehi-
tysmaiden ja siirtymätalousmaiden edustajien 
osallistumista kokouksiin;

Päättää4. , että foorumi arvioi sitomattoman asia-
kirjan vaikuttavuutta osana Talous- ja sosiaali-
neuvoston päätöslauselmassaan 2006/49 
päättämää yleistä, kansainvälisen metsäjärjes-
telyn vaikuttavuuden arviointia.

74. Täysistunto
17.12.2007

Yleiskokous, joka

Palauttaa mieliin Talous- ja sosiaalineuvoston 
28.7.2006 antaman päätöslauselman 2006/49, 
jossa neuvosto kehotti Yhdistyneiden kansakun-
tien metsäfoorumia päättämään ja hyväksymään 
7. istunnossaan kaikentyyppisiä metsiä koskevan 
oikeudellisesti sitomattoman asiakirjan,

Päättää1.  hyväksyä tämän päätöslauselman liit-
teenä olevan kaikentyyppisiä metsiä koskevan 
oikeudellisesti sitomattoman asiakirjan;

Pyytää2.  CPF-järjestökumppanuuden (Collabora-
tive Partnership on Forests) jäsenorganisaatioi-
den hallintoelinten jäseniä tukemaan kaiken-
tyyppisiä metsiä koskevan oikeudellisesti sito-
mattoman asiakirjan täytäntöönpanoa näiden 
organisaatioiden toimivallan mukaisesti ja, tä-
män saavuttamiseksi pyytää Yhdistyneiden 
kansakuntien metsäfoorumia tarjoamaan 
ohjaus ta järjestökumppanuudelle;
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Liite

Kaikentyyppisiä metsiä koskeva oikeudellisesti sitomaton asiakirja

mieliin neuvoston 28.7.2006 päivätyssä päätös-
lauselmassa antaman päätöksen vahvistaa kan-
sainvälistä metsäjärjestelyä,

Vahvistavat uudelleen sitoumuksensa Rion ympäris-
tö- ja kehitysjulistukseen6 mukaan lukien sen, että 
Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan ja kan-
sainvälisen oikeuden nojalla valtioilla on täysival-
tainen oikeus hyödyntää omia luonnonvarojaan 
omien ympäristö- ja kehityspolitiikkojensa mukai-
sesti ja vastuu huolehtia siitä, että niiden toimival-
taan tai valvontaan kuuluvat toiminnot eivät ai-
heuta haittaa ympäristölle muissa valtioissa tai 
kansallisen toimivallan ulkopuolella olevilla alueil-
la tai Rion julistuksen periaatteessa 7 säädetyille 
maiden yhteiselle mutta eriytetylle vastuulle,

Ovat tietoisia, että metsien kestävä hoito ja käyttö 
on dynaaminen ja muuttuva käsite ja sen tarkoi-
tuksena on ylläpitää ja parantaa kaikentyyppisten 
metsien taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä 
arvoa nykyisten ja tulevien sukupolvien hyödyksi,

Ilmaisevat huolensa jatkuvasta metsien häviämises-
tä ja metsien tilan heikkenemisestä sekä metsityk-
sen ja metsäpeitteen palautumisen ja metsien uu-
distamisen hitaasta edistymisestä ja näiden nega-
tiivisista vaikutuksista talouksiin, ympäristöön, 
mukaan lukien luonnon monimuotoisuus, ja vä-
hintään miljardin ihmisen elinkeinoihin ja kulttuu-
riperintöön, ja korostavat tarvetta toteuttaa met-
sien kestävää hoitoa ja käyttöä tehokkaammin 
kaikilla tasoilla, jotta näihin kriittisiin haasteisiin 
voidaan vastata,

1 Yhdistyneiden kansakuntien ympäristö- ja kehityskonferenssin 
raportti, Rio de Janeiro, 3.–14.6.1992, osa I, Konferenssin hyväksy-
mät päätöslauselmat (Yhdistyneiden kansakuntien julkaisut, 
myynti nro E93.I.8 ja oikaisu) päätöslauselma 1, liite III. 
2 Sama, liite 2.
3 Kestävän kehityksen huippukokouksen raportti, Johannes-
burg, Etelä-Afrikka, 26.8.–4.9. 2002. (Yhdistyneiden kansakuntien 
julkaisut, myynti nro E03.II.A.1 ja oikaisu), luku I, päätöslauselma 
1, liite, ja päätöslauselma 2, liite.
4 Kansainvälisen kehitysrahoituskonferenssin raportti, Monter-
rey. Meksiko, 18.–22.3.2002 (Yhdistyneiden kansakuntien jul-
kaisut, myynti nro E02.II.A.7 ja oikaisu), luku I, päätöslauselma 
1,liite.
5 Ks. päätöslauselma 60/1.

6 Yhdistyneiden kansakuntien ympäristö- ja kehityskonferens-
sin raportti, Rio de Janeiro, 3.–14.6.1992, osa I, Konferenssin hy-
väksymät päätöslauselmat (Yhdistyneiden kansakuntien julkaisut, 
myynti nro E93.I.8 ja oikaisu) päätöslauselma 1, liite I.

Jäsenvaltiot, jotka

Ovat tietoisia, että metsät ja puut metsien ulkopuo-
lella tarjoavat moninaisia taloudellisia, sosiaalisia 
ja ympäristöllisiä hyötyjä ja korostavat, että met-
sien kestävä hoito ja käyttö tukee merkittävästi 
kestävää kehitystä ja köyhyyden poistamista,

Palauttavat mieliin sitomattoman virallisen periaa-
telausuman kaikentyyppisten metsien hoitoa ja 
käyttöä, suojelua ja kestävää kehitystä koskevasta 
maailmanlaajuisesta konsensuksesta (metsäperi-
aatteet);1 Agenda 21:n luvun 1;2 Hallitustenvälisen 
metsäpaneelin/Hallitustenvälisen metsäfoorumin 
toimenpide-ehdotukset; Yhdistyneiden kansakun-
tien metsäfoorumin päätöslauselmat ja päätökset; 
Johannesburgin kestävän kehityksen julistuksen ja 
kestävän kehityksen huippukokouksen täytän-
töönpanosuunnitelman;3 Kansainvälisen kehitys-
rahoituskonferenssin Monterreyn konsensuksen;4 
kansainvälisesti sovitut kehitystavoitteet, mukaan 
lukien vuosituhattavoitteet (Millenium Develop-
ment Goals, MDG); vuoden 2005 huippukokoustu-
lokset;5 ja voimassa olevat metsiä koskevat kan-
sainväliset oikeudellisesti sitovat asiakirjat,

Suhtautuvat myönteisesti kansainvälisen metsäjär-
jestelyn saavutuksiin siitä lähtien kun Talous- ja 
sosiaalineuvosto pani sen alulle 18.10.2000 päivä-
tyllä päätöslauselmallaan 2000/35, ja palauttavat 
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Ovat tietoisia ilmastonmuutoksen vaikutuksista 
metsiin ja metsien kestävään hoitoon ja käyttöön 
sekä metsien merkityksestä ilmastonmuutokseen 
vaikuttamisessa,

Vahvistavat uudelleen niiden maiden erityistarpeet 
ja –vaatimukset, joiden metsäekosysteemi on haa-
voittuvainen, mukaan lukien vähämetsäiset 
maat,

Painottavat tarvetta vahvistaa poliittista sitoutu-
mista ja yhteisiä ponnisteluja kaikilla tasoilla met-
sien saamiseksi mukaan kansallisiin ja kansainvä-
lisiin kehitysprosesseihin, kansallisen politiikka-
koordinoinnin ja kansainvälisen yhteistyön paran-
tamiseksi ja eri sektoreitten välisen koordinoinnin 
edistämiseksi kaikilla tasoilla, jotta kaikentyyppis-
ten metsien kestävää hoitoa ja käyttöä voidaan 
toteuttaa tehokkaasti,

Korostavat, että metsien kestävän hoidon ja käytön 
tehokas toteuttaminen riippuu ratkaisevasti riittä-
vistä voimavaroista, mukaan lukien rahoitus, voi-
mavarojen kehittäminen ja ympäristöystävällisen 
teknologian siirto, ja toteavat erityisesti tarpeen 
saada kehitysmaiden, mukaan lukien vähiten ke-
hittyneet maat, sisämaassa sijaitsevat kehitysmaat 
ja pienet alikehittyneet saarivaltiot sekä siirtymä-
talousmaat, käyttöön enemmän taloudellisia voi-
mavaroja myös uudenlaisista lähteistä,

Korostavat myös, että metsien kestävän hoidon ja 
käytön toteuttaminen riippuu ratkaisevasti myös 
hyvästä hallinnosta kaikilla tasoilla,

Toteavat, että tämän asiakirjan säännökset eivät 
rajoita jäsenvaltioiden kansainväliseen oikeuteen 
perustuvien oikeuksien soveltamista, ovat sitoutu-
neet seuraavaan:

I Tarkoitus

1. Tämän asiakirjan tarkoitus on:

(a) Vahvistaa poliittista sitoutumista ja käytän-
nön toimia kaikilla tasoilla kaikentyyppisten 
metsien kestävän hoidon ja käytön toteuttami-
seksi tehokkaasti ja yhteisten maailmanlaa-
juisten metsätavoitteiden saavuttamiseksi;

(b) Lisätä metsien osuutta kansainvälisesti hy-
väksyttyjen kehitystavoitteiden saavuttamises-
sa, mukaan lukien vuosituhattavoitteet (MDG), 
koskien erityisesti köyhyyden poistamista ja 
ympäristöllistä kestävyyttä;

(c) Luoda puitteet kansallisille toimille ja kan-
sainväliselle yhteistyölle.

II Periaatteet

2. Jäsenvaltioiden on kunnioitettava seuraavia 
periaatteita, jotka perustuvat Rion ympäristö- 
ja kehitysjulistukseen6 ja Rion metsäperiaattei-
siin:1  

(a) Asiakirja on vapaaehtoinen ja oikeudelli-
sesti sitomaton;

(b) Kukin jäsenvaltio on vastuussa metsiensä 
kestävästä hoidosta ja käytöstä ja metsiä kos-
kevan lainsäädäntönsä täytäntöönpanosta;

(c) Agenda 21:ssä mainitut keskeiset sidosryh-
mät,7 paikallisyhteisöt, metsänomistajat ja 
muut keskeiset osapuolet edistävät pyrkimyk-
siä saavuttaa metsien kestävä hoito ja käyttö. 
Ryhmien on oltava läpinäkyvällä ja osallista-
valla tavalla mukana niihin vaikuttavissa met-
siä koskevissa päätöksentekoprosesseissa sekä 
metsien kestävän hoidon ja käytön toteuttami-
sessa kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

(d) Metsien kestävän hoidon ja käytön saavut-
taminen etenkin kehitysmaissa ja siirtymäta-
lousmaissa riippuu huomattavasti suuremmis-
ta, uusista ja täydentävistä taloudellisista voi-
mavaroista kaikista eri lähteistä;

(e) Metsien kestävän hoidon ja käytön saavut-
taminen riippuu myös hyvästä hallinnosta kai-
killa tasoilla;

7 Agenda 21:ssä mainitut keskeiset sidosryhmät ovat naiset, 
lapset ja nuoret, alkuperäiskansat ja heidän yhteisönsä, kansa-
laisjärjestöt, paikallisviranomaiset, työntekijät ja ammattiliitot, 
liike-elämä ja teollisuus, tiede- ja teknologiayhteisöt ja maanvil-
jelijät.
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(f) Kansainvälisellä yhteistyöllä, mukaan lukien 
taloudellinen tuki, teknologian siirto, voimava-
rojen kehittäminen ja koulutus, on ratkaiseva 
liikkeelle paneva rooli tukemassa kaikkien mai-
den, erityisesti kehitysmaiden ja siirtymäta-
lousmaiden, pyrkimyksiä saavuttaa metsien 
kestävä hoito ja käyttö.

III Soveltamisala

3.  Tämä asiakirja koskee kaikentyyppisiä metsiä.

4.  Metsien kestävä hoito ja käyttö on dynaami-
nen ja muuttuva käsite. Se pyrkii ylläpitämään 
ja parantamaan kaikentyyppisten metsien ta-
loudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä arvoja 
nykyisten ja tulevien sukupolvien hyödyksi.

IV Maailmanlaajuiset metsätavoitteet 

5. Jäsenvaltiot vahvistavat uudelleen seuraavat 
yhteiset maailmanlaajuiset metsätavoitteet ja 
sitoumuksensa toimia maailmanlaajuisesti, 
alueellisesti ja kansallisesti edistyäkseen näi-
den saavuttamisessa vuoteen 2015 mennes-
sä:
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Maailmanlaajuinen tavoite 1 

Pysäyttää metsien häviäminen kaikkialla maail-
massa ja kääntää metsäpinta-ala kasvuun metsien 
kestävällä hoidolla ja käytöllä, johon kuuluu suo-
jelu, ennallistaminen, metsitys ja metsänuudista-
minen, sekä edistää pyrkimyksiä metsien tilan 
heikkenemisen estämiseksi;

Maailmanlaajuinen tavoite 2

Lisätä metsiin perustuvia taloudellisia, sosiaalisia 
ja ympäristöllisiä hyötyjä, mukaan lukien metsistä 
riippuvaisten ihmisten elinkeinojen parantami-
nen;

Maailmanlaajuinen tavoite 3

Lisätä kaikkialla maailmassa merkittävästi suojel-
tujen ja muiden kestävästi hoidettujen ja käytet-
tyjen metsien pinta-alaa, sekä kestävästi hoide-
tuista ja käytetyistä metsistä saatujen tuotteiden 
osuutta.

Maailmanlaajuinen tavoite 4

Pysäyttää metsien kestävän hoidon ja käytön ke-
hitysyhteistyövarojen väheneminen ja lisätä mer-
kittävästi metsien kestävän hoidon ja käytön ra-
hoitusta uusista ja täydentävistä rahoituslähteistä 
metsien kestävän hoidon ja käytön toteuttami-
seksi.

V Kansalliset politiikat ja toimenpiteet

6. Tämän asiakirjan tarkoituksen täyttämiseksi ja 
ottaen huomioon kansalliset politiikat, priori-
teetit, olosuhteet ja käytettävissä olevat voi-
mavarat jäsenvaltioiden tulee 

(a) Kehittää, toteuttaa, julkaista ja tarpeen mu-
kaan päivittää metsien kestävää hoitoa ja 
käyttöä koskevia kansallisia metsäohjelmia ja 
muita strategioita, joissa määritellään tarvitta-
vat toimet ja jotka sisältävät toimenpiteitä, po-
litiikkoja ja tavoitteita, ottaen huomioon Halli-

tustenvälisen metsäpaneelin/Hallitustenväli-
sen metsäfoorumin toimenpide-ehdotukset ja 
Yhdistyneiden kansakuntien metsäfoorumin 
päätöslauselmat;

(b) Tarkastella metsien kestävän hoidon ja käy-
tön seitsemää, nykyisissä kriteeri- ja indikaat-
toriprosesseissa määritellyistä kriteereistä joh-
dettua temaattista osa-aluetta,8 jotka toimivat 
metsien kestävän hoidon ja käytön viitekehyk-
senä sekä samassa yhteydessä määritellä so-
veltuvin osin näihin osa-alueisiin sisältyviä ym-
päristöön ja muita metsiin liittyviä tekijöitä, 
jotka voisivat soveltua metsien kestävän hoi-
don ja käytön kriteereiksi ja indikaattoreiksi;

(c) Edistää toimintamallien käyttöä sellaisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten arvioimisek-
si, joilla voi olla huomattavia vaikutuksia met-
siin, ja edistää hyviä ympäristökäytäntöjä näis-
sä hankkeissa;

(d) Kehittää ja toteuttaa metsien kestävää hoi-
toa ja käyttöä edistäviä politiikkoja, joiden 
avulla voidaan tarjota monenlaisia tuotteita ja 
palveluja ja jotka samalla tukevat köyhyyden 
vähentämistä ja maaseutuyhteisöjen kehitys-
tä;

(e) Edistää metsätuotteiden tehokasta tuotan-
toa ja jalostusta tavoitteena mm. jätteiden 
määrän vähentäminen ja kierrätyksen lisäämi-
nen;

(f) Tukea perinteisen metsiä koskevan tiedon ja 
käytäntöjen suojelua ja käyttöä metsien kestä-
vässä hoidossa ja käytössä tämän tiedon hal-
tijoiden suostumuksella ja osallistamisella se-
kä edistää tiedon ja käytäntöjen hyödyntämi-

8 Osa-alueet ovat (i) metsävarojen laajuus; (ii) metsäluonnon 
monimuotoisuus; (iii) metsien terveys ja elinvoimaisuus; (iv) met-
sävarojen tuotannolliset funktiot; (v) metsävarjojen suojeluun 
liittyvät funktiot; (vi) metsien yhteiskunnalliset ja taloudelliset 
funktiot; ja (vii) oikeudellinen, poliittinen ja institutionaalinen 
viitekehys.
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sestä aiheutuvien hyötyjen oikeudenmukaista 
ja tasapuolista jakamista kansallisen lainsää-
dännön ja kansainvälisten sopimusten mukai-
sesti;

(g) Edelleen kehittää ja käyttää kansallisten 
prioriteettien ja olosuhteiden mukaisia metsi-
en kestävän hoidon ja käytön kriteereitä ja in-
dikaattoreita;

(h) Luoda politiikkojen, kannustimien ja lain-
säädännön avulla mahdollistavia toimintaym-
päristöjä, joilla rohkaistaan yksityisen sektorin 
investointeja sekä paikallis- ja alkuperäisyhtei-
söjen, muiden metsien käyttäjien ja metsän-
omistajien ja muiden osapuolten investointeja 
ja osallistumista metsien kestävään hoitoon ja 
käyttöön;  

(i) Kehittää rahoitusstrategioita, joissa esite-
tään lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin ra-
hoitussuunnitelmat metsien kestävän hoidon 
ja käytön saavuttamiseksi, ottaen huomioon 
kotimaiset, yksityisen sektorin ja ulkomaiset 
rahoituslähteet;

(j) Rohkaista kaikentyyppisten metsien ja met-
sien ulkopuolella kasvavien puiden tarjoamien 
tuotteiden ja palvelujen moninaisten arvojen 
tunnistamista sekä keinoja saada nämä arvot 
näkymään markkinoilla kansallisen lainsää-
dännön ja politiikkojen mukaisesti;

(k) Määritellä ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla 
parannetaan yhteistyötä ja eri sektoreitten vä-
listä politiikkojen ja ohjelmien koordinaatiota 
aloilla, jotka vaikuttavat metsäpolitiikkaan ja 
metsien hoitoon ja käyttöön ja joihin näillä on 
vaikutusta. Tavoitteena on integroida metsä-
sektori kansallisiin päätöksentekoprosesseihin 
ja edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä, 
ottaen huomioon metsien häviämisen ja niiden 
tilan heikkenemisen taustalla olevat syyt sekä 
metsien suojelun edistäminen;

(l) Yhdistää edelle kohdassa 6(a) mainitut kan-
salliset metsäohjelmat tai muut metsien kestä-
vää hoitoa ja käyttöä koskevat strategiat kan-
sallisiin kestävän kehityksen strategioihin, 
asianmukaisiin toimintasuunnitelmiin ja köy-
hyyden vähentämisstrategioihin;

(m) Perustaa ja vahvistaa kumppanuuksia, 
myös julkisen ja yksityisen sektorin välisiä, ja 
yhteisiä ohjelmia asianosaisten kanssa metsien 
kestävän hoidon ja käytön toteuttamisen edis-
tämiseksi;

(n) Arvioida ja tarpeen mukaan parantaa met-
siä koskevaa lainsäädäntöä, vahvistaa metsä-
lain täytäntöönpanoa ja edistää hyvää hallin-
toa, jotta voidaan kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti tukea metsien kestävää hoitoa ja 
käyttöä, luoda edellytykset metsäinvestoin-
neille ja torjua ja estää laittomia käytäntöjä 
metsäsektorilla ja siihen sidoksissa olevilla 
sektoreilla;

(o) Analysoida luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamia uhkia metsien terveydelle ja elin-
voimaisuudelle ja etsiä niihin ratkaisuja, mu-
kaan lukien tulen, saasteiden, tuholaisten, tau-
tien ja tulokaslajien aiheuttamat uhkat;

(p) Luoda, kehittää ja laajentaa sekä ylläpitää 
suojeltujen metsäalueiden verkostoja erilais-
ten suojelumekanismien avulla niin suojeltujen 
metsäalueiden sisällä kuin niiden ulkopuolella, 
ottaen huomioon edustavien metsien säilyttä-
misen merkitys;

(q) Arvioida nykyisten suojeltujen metsäaluei-
den olosuhteet ja hoidon tehokkuus tarvitta-
vien parannusten määrittelemiseksi;

(r) Vahvistaa tieteen ja tutkimuksen roolia met-
sien kestävän hoidon ja käytön edistämisessä 
sisällyttämällä tieteellistä asiantuntemusta 
metsäpolitiikkoihin ja –ohjelmiin;

(s) Edistää tieteellisten ja teknologisten inno-
vaatioiden kehittämistä, myös sellaisten, joita 
metsänomistajat ja paikallis- ja alkuperäisyh-
teisöt voivat käyttää metsien kestävän hoidon 
ja käytön edistämiseksi;

(t) Edistää ja vahvistaa yleisön tietoisuutta 
metsien tärkeydestä ja metsien ja niiden kes-
tävän hoidon ja käytön tarjoamista hyödyistä, 
mukaan lukien yleistä tietoisuutta lisäävät oh-
jelmat ja koulutus;
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(u) Edistää ja tukea metsien kestävän hoidon 
ja käytön toteuttamista koskevan muodollisen 
ja epämuodollisen koulutus- ja neuvontaohjel-
mien saatavuutta;

(v) Tukea paikallis- ja alkuperäisyhteisöille, 
metsätyöntekijöille ja metsänomistajille suun-
nattuja koulutus- ja neuvontaohjelmia sellais-
ten resurssienhallintajärjestelmien kehittämi-
seksi, joilla voidaan vähentää metsiin, erityi-
sesti hauraisiin ekosysteemeihin kohdistuvaa 
painetta;

(w) Edistää keskeisten sidosryhmien, paikallis-
yhteisöjen, metsänomistajien ja muiden osa-
puolten aktiivista ja tehokasta osallistumista 
metsiä koskevien kansallisten politiikkojen, 
toimenpiteiden ja ohjelmien kehittämiseen, to-
teuttamiseen ja arviointiin;

(x) Rohkaista yksityistä sektoria, kansalaisjär-
jestöjä ja metsänomistajia kehittämään, edis-
tämään ja toteuttamaan läpinäkyvällä tavalla 
vapaaehtoisia keinoja, kuten vapaaehtoisia 
sertifiointijärjestelmiä tai muita sopivia meka-
nismeja, kehittämään ja edistämään sellaisia 
metsätuotteita kestävästi hoidetuista ja käyte-
tyistä metsistä, joiden korjuussa on noudatettu 
kansallista lainsäädäntöä sekä parantamaan 
markkinoiden läpinäkyvyyttä;

(y) Parantaa metsissä ja metsien ulkopuolella 
elävien kotitalouksien, pienmetsänomistajien 
ja metsistä riippuvaisten paikallis- ja alkupe-
räisyhteisöjen mahdollisuuksia hyödyntää met-
sävaroja ja markkinoille pääsyä elinkeinojen 
tukemiseksi ja metsien käytöstä saatujen tulo-
jen monipuolistamiseksi metsien kestävän hoi-
don ja käytön mukaisesti.

VI Kansainvälinen yhteistyö ja    
toteutuskeinot

7. Tämän asiakirjan tarkoituksen täyttämiseksi 
jäsenvaltioiden tulee

(a) Ponnistella yhdessä varmistaakseen pitkä-
jänteinen, korkean tason poliittinen sitoutumi-
nen metsien kestävän hoidon ja käytön toteut-
tamiskeinojen lujittamiseen, mukaan lukien ta-
loudelliset voimavarat, jotta voidaan tukea eri-

tyisesti kehitysmaita ja siirtymätalousmaita, 
sekä ottaa käyttöön ja tarjota huomattavasti 
suurempia, uusia ja täydentäviä taloudellisia 
voimavaroja yksityisistä, julkisista, kotimaisista 
ja kansainvälisistä lähteistä kehitysmaille ja 
kehitysmaissa, sekä siirtymätalousmaille;

(b) Kääntää metsien kestävään hoitoon ja 
käyttöön osoitetun virallisen kehitysavun lasku 
nousuksi ja saada käyttöön huomattavasti 
suurempia, uusia ja täydentäviä taloudellisia 
voimavaroja kaikista eri lähteistä metsien kes-
tävän hoidon ja käytön toteuttamiseen;

(c) Ryhtyä toimiin metsien kestävän hoidon ja 
käytön merkityksen lisäämiseksi kansallisissa 
kehityssuunnitelmissa ja muissa suunnitelmis-
sa, mukaan lukien köyhyyden vähentämisstra-
tegiat, jotta on helpompi osoittaa enemmän 
virallista kehitysapua ja taloudellisia voimava-
roja muista lähteistä metsien kestävään hoi-
toon ja käyttöön; 

(d) Kehittää ja muodostaa positiivisia kannus-
timia erityisesti kehitysmaille ja siirtymätalous-
maille metsien häviämisen vähentämiseen, 
metsityksen edistämiseen ja tilaltaan heikenty-
neiden metsien ennallistamiseen, metsien kes-
tävän hoidon ja käytön toteuttamiseen ja suo-
jeltujen metsien alan kasvattamiseen;

(e) Tukea maiden, erityisesti kehitysmaiden ja 
siirtymätalousmaiden, pyrkimyksiä kehittää ja 
toteuttaa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympä-
ristöllisesti järkeviä toimenpiteitä, jotka toimi-
vat kannustimina metsien kestävään hoitoon 
ja käyttöön;

(f) Vahvistaa maiden, erityisesti kehitysmaiden, 
kykyä kasvattaa huomattavasti kestävästi hoi-
detuista ja käytetyistä metsistä peräisin olevien 
metsätuotteiden tuotantoa;

(g) Parantaa kahdenvälistä, alueellista ja kan-
sainvälistä yhteistyötä, jolla voidaan edistää 
sellaisten kestävästi hoidetuista ja käytetyistä 
metsistä peräisin olevien metsätuotteiden kan-
sainvälistä kauppaa, joiden korjuussa on nou-
datettu kansallista lainsäädäntöä;

(h) Parantaa kahdenvälistä, alueellista ja kan-
sainvälistä yhteistyötä laittoman kansainväli-
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sen metsätuotteiden kaupan estämiseksi edis-
tämällä metsälainsäädännön täytäntöönpa-
noa ja hyvää hallintoa kaikilla tasoilla;

(i) Vahvistaa paremmalla kahdenvälisellä, 
alueel lisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä 
maiden kykyä taistella tehokkaasti metsätuot-
teiden laitonta kansainvälistä kauppaa vas-
taan, mukaan lukien puu, luonnonvaraiset 
eläimet ja kasvit ja muut metsien luonnonva-
rat;

(j) Vahvistaa maiden kykyä vastustaa sellaista 
metsiin liittyvää toimintaa, joka kansallisen 
lainsäädännön mukaan on laitonta, mukaan 
lukien salametsästystä, yleisen tietoisuuden 
parantamisen, koulutuksen, institutionaalisen 
osaamisen kasvattamisen, teknologian siirron 
ja teknisen yhteistyön, lakien täytäntöönpanon 
ja tietoverkostojen avulla;

(k) Parantaa ja helpottaa asianmukaisen, ym-
päristöystävällisen ja innovatiivisen teknolo-
gian sekä vastaavan metsien kestävää hoitoa 
ja käyttöä koskevan tiedon saatavuutta ja siir-
toa ja mahdollisuuksia tehokkaaseen metsä-
tuotteiden arvonlisäykseen erityisesti kehitys-
maissa paikallis- ja alkuperäisyhteisöjen hyö-
dyksi;

(l) Vahvistaa mekanismeja, jotka edistävät 
metsien kestävään hoitoon ja käyttöön liitty-
vien parhaiden käytäntöjen jakamista maiden 
välillä ja niiden käyttöä, mukaan lukien mak-
suttomiin ohjelmiin perustuva tieto- ja viestin-
täteknologia;

(m) Vahvistaa kansallista ja paikallista kykyä 
kehittää ja soveltaa metsiin liittyvää teknologiaa 
vallitsevien olojen pohjalta, mukaan lukien 
polttopuun käyttöä koskevaa teknologiaa;

(n) Edistää kansainvälistä teknistä ja tieteellistä 
yhteistyötä, mukaan lukien eteläisten maiden 
ja kolmen osapuolen välinen yhteistyö, metsien 
kestävän hoidon ja käytön alalla asianmukaisten 
kansainvälisten, alueellisten ja kansallisten 
instituutioiden ja prosessien avulla;

(o) Parantaa kehitysmaiden ja siirtymätalous-
maiden tutkimus- ja tiedeosaamista metsä-
asioissa, erityisesti tutkimusorganisaatioiden 

kykyä ja mahdollisuuksia tuottaa ja saada 
metsiä koskevaa tietoa, ja edistää ja tukea yh-
tenäistä ja tieteidenvälistä tutkimusta metsiin 
liittyvissä asioissa ja levittää tutkimustulok-
sia;

(p) Vahvistaa metsätalouden tutkimusta ja ke-
hitystä kaikilla alueilla, erityisesti kehitysmais-
sa ja siirtymätalousmaissa, asianmukaisten or-
ganisaatioiden, instituutioiden ja osaamiskes-
kusten sekä maailmanlaajuisten, alueellisten 
ja seudullisten verkostojen avulla;

(q) Vahvistaa yhteistyötä ja kumppanuutta 
alueellisella ja seudullisella tasolla metsien 
kestävän hoidon ja käytön edistämiseksi;

(r) CPF-järjestökumppanuuden (Collaborative 
Partnership on Forests) jäsenorganisaatioiden 
hallintoelinten jäseninä, auttaa varmistamaan, 
että kumppanuuden jäsenorganisaatioiden 
metsiä koskevat prioriteetit ja ohjelmat ovat 
yhteneväisiä ja toisiaan tukevia, niiden toimi-
vallan mukaisesti ja ottaen huomioon Yhdisty-
neiden kansakuntien metsäfoorumin asiaa 
koskevat politiikkasuositukset;

(s) Tukea CFP-järjestökumppanuuden pyrki-
myksiä kehittää ja toteuttaa yhteisiä aloittei-
ta.

VII Seuranta, arviointi ja raportointi

8. Jäsenvaltioiden tulee seurata ja arvioida edis-
tymistä tämän asiakirjan tarkoituksen täyttä-
misessä.

9. Jäsenvaltioiden tulee toimittaa kansallisia 
edistymisraportteja osana tavanomaista rapor-
tointiaan Foorumille, perustuen kuitenkin va-
paaehtoisuuteen ja ottaen huomioon käytettä-
vissä olevat voimavarat ja muiden toimielinten 
ja asiakirjojen raporttien laatimiseen liittyvät 
vaatimukset ja ehdot.

VIII Työskentelymenetelmät

10. Foorumin tulee käsitellä tämän asiakirjan toi-
meenpanoa monivuotisen työohjelmansa yh-
teydessä. 





Kaikentyyppisiä metsiä koskeva 
oikeudellisesti sitomaton asiakirja

YK:n metsäfoorumi: 


