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SEITSEMÄS MINISTERIKONFERENSSI METSIEN SUOJELEMISEKSI EUROOPASSA

MADRID 20.–21.10.2015. PÄÄTÖKSET

J O H D A N TO

Seitsemäs Euroopan metsäministerikonferenssi järjestettiin Madridissa, Espanjassa 

20.–21.10.2015. Madridin konferenssissa juhlittiin 25-vuotista eurooppalaista yhteistyötä 

metsien kestävän hoidon ja käytön edistämiseksi. Edelliset konferenssit on pidetty Oslossa 

2011, Varsovassa 2007, Wienissä 2003, Lissabonissa 1998, Helsingissä 1993 ja Strasbourgis-

sa 1990.

Madridin metsäministerikonferenssissa käsiteltiin seuraavia teemoja: 

• Vihreä talous sekä metsien kestävän hoidon ja käytön yhteiskunnal-

liset näkökohdat 

• Metsien suojeleminen muuttuvassa ympäristössä 

• FOREST EUROPE -prosessin tulevan suunnan arviointi.

Maat ja Euroopan Unioni sitoutuivat konferenssissa yleiseen julkilausumaan, kahteen yllä 

mainittuihin aiheisiin liittyvään päätöslauselmaan sekä päätökseen FOREST EUROPE -pro-

sessin tulevaisuuden arvioinnista. Julkilausuman liitteenä ministerit hyväksyivät päivitetyt 

metsien kestävän hoidon ja käytön yleiseurooppalaiset indikaattorit. Julkilausuma, pää-

töslauselmat ja päätös eivät ole oikeudellisesti sitovia, vaan ne ovat konferenssin osallis-

tujien poliittisia sitoumuksia. Lisäksi konferenssissa julkistettiin Euroopan metsien tilaa 

kuvaava raportti ”State of Europe’s Forests 2015”.  

Oslon metsäministerikonferenssissa vuonna 2011 päätettiin käynnistää Euroopan metsiä 

koskevan oikeudellisesti sitovan sopimuksen neuvottelut. Kaksivuotisen neuvottelupro-

sessin aikana sovittiin neuvottelutekstiluonnos varsin pitkälle johdannon, periaatteiden 

ja substanssiartiklojen osalta. Kiistakysymyksiksi muodostuivat pääasiassa sopimuksen 

institutionaalinen kehys ja sopimuksen hallinnointi eikä neuvotteluja saatu päätökseen. 

Ylimääräisessä metsäministerikonferenssissa Madridissa 21.10.2015 esiteltiin neuvotte-

lukomitean työn tulokset ja tehtiin päätös tarkastella sopivana ajankohtana kuitenkin 

viimeistään vuoteen 2020 mennessä mahdollisuuksia löytää yhteinen perusta Euroopan 

metsäsopimukselle.
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Metsäministerikonferensseilla sekä niiden valmistelu- ja seurantatyöllä on ollut tärkeä rooli 

poliittisen ja teknisen metsäyhteistyön edistäjänä Euroopassa luomalla edellytykset näke-

mysten vaihtoon ja vapaaehtoiseen työhön. FOREST EUROPE prosessi on toiminut esi-

merkkinä maailmanlaajuisten metsäkysymysten tuomisesta alueelliseen yhteistyöhön ja 

osaltaan suunnannut metsäasioiden käsittelyä Euroopan Unionissa.
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Madridin ministerikonferenssin julkilausuma
25 vuotta yhteistyötä Euroopan metsien kestävän hoidon ja 
käytön edistämiseksi

FOREST EUROPE -prosessin allekirjoittajien edustajina seitsemännessä Euroopan metsien 

suojelemista käsittelevässä ministerikonferenssissa Madridissa 20.–21. lokakuuta 2015 me

1. TUNNUSTAMME FOREST EUROPE -prosessissa sen 25 vireilläolovuoden aika-

na saavutetut tulokset ja KOROSTAMME tämän prosessin asemaa vapaaeh-

toisena Euroopan metsiä käsittelevänä korkean tason poliittisena prosessi-

na, joka on edistänyt metsien kestävän hoidon ja käytön vahvistumista ja 

täytäntöönpanoa Euroopassa.

2. TOISTAMME sen vision, että Euroopan kaikki metsät ovat elinvoimaisia, tuot-

tavia ja monikäyttöisiä.1

3. VAHVISTAMME, että FOREST EUROPE -prosessin tehtävänä on parantaa Eu-

roopan metsäpoliittista yhteistyötä ministerien johdolla sekä turvata met-

sien kestävä hoito ja käyttö ja edistää sitä metsien monien, yhteiskunnan 

kannalta välttämättömien tehtävien säilyttämiseksi.

4. TUNNUSTAMME, että metsien kestävä hoito ja käyttö on onnistunut kehys-

käsite, jonka toimeenpano on lisännyt metsien yhteiskunnallisia hyötyjä 

Euroopassa ja edistänyt olennaisesti reagoimista globaaleihin ja alueellisiin 

haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen sekä yhteiskunnalliseen ja taloudel-

liseen kehitykseen.

5. VAHVISTAMME, että metsät ovat tärkeitä kestävän kehityksen kannalta, ja 

PANEMME MERKILLE metsien tärkeän tehtävän eurooppalaisen yhteiskun-

nan hyvinvoinnin edistämisessä.

6. OLEMME TIETOISIA siitä, että eurooppalaiset metsät ovat elintärkeitä ilmas-

tonmuutoksen torjumisessa ja että metsien sopeutuminen ilmastonmuu-

tokseen on välttämätöntä kestävän hillitsemisvaikutuksen varmistamiseksi, 

sekä PANEMME MERKILLE, että Euroopan laajeneva metsäpinta-ala ja kes-

tävästi hoidetut ja käytetyt metsät mahdollistavat hiilen sidonnan ja varas-

toinnin metsäbiomassaan ja metsien maaperään sekä metsätuotteisiin. 

7. PAINOTAMME metsien suojaavaa tehtävää maaperän huonontumisen ja 

aavikoitumisen estämisessä stabiloimalla maaperää, vähentämällä vesi- ja 

tuulieroosiota sekä ylläpitämällä vesi- ja ravinnekiertoa maaperässä.

1  Metsäministerikonferenssin visio, ks. Oslon ministerikonferenssin päätös ”Euroopan metsät 2020”.
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8. OLEMME TYYTYVÄISIÄ edistymiseen metsien kestävän hoidon ja käytön to-

teuttamisessa yleiseurooppalaisella alueella ja siihen, että yhä useammilla 

valtioilla on käytössään parempia kansallisen metsäpolitiikan välineitä ku-

ten kansallisia metsäohjelmia, mikä käy ilmi Euroopan metsien tila -rapor-

tista vuodelta 2015, sekä TOTEAMME tarpeen edelleen parantaa metsiin 

liittyvää tietoa.

9. OLEMME TYYTYVÄISIÄ edistymiseen Euroopan metsiä koskevien päämää-

rien ja 2020 tavoitteiden saavuttamisessa, KOROSTAMME tarvetta pyrkiä 

edelleen kohti FOREST EUROPE -prosessin visiota ja TOTEAMME, että täy-

täntöönpanon on jatkuttava ja että tarvitaan enemmän tietoa edistysaske-

lista Euroopan metsiä koskevien päämäärien ja 2020 tavoitteiden saavutta-

misessa.

10. VAHVISTAMME, että kestävästi hoidetuilla ja käytetyillä metsillä on oma 

tehtävänsä ja merkityksensä vihreän talouden kannalta, sillä ne luovat 

vihreitä työpaikkoja ja edistävät ihmisten hyvinvointia ja yhteiskunnallista 

oikeudenmukaisuutta sekä parantavat ekosysteemipalveluja ja vähentävät 

merkittävästi ympäristöriskejä.

11. OLEMME TIETOISIA siitä, että metsien hoidon ja käytön on sopeuduttava 

haasteisiin kuten lämpötilojen nousu, sademäärien vaihtelut sekä lisään-

tyvät ääri-ilmiöt kuten myrskyt, tulvat, metsäpalot, kuivuus, tuholaiset ja 

taudit, ja että metsiä on hoidettava aktiivisesti niiden monikäyttöisyyden 

turvaamiseksi samoin kuin niiden tuottavuuden lisäämiseksi ympäristön 

nopean muutoksen keskellä.

12. OTAMME HUOMIOON metsien ja metsien kestävän hoidon ja käytön hy-

väksi maailmanlaajuisesti tehdyn työn sekä ilmastonmuutoksen, biodiver-

siteetin, aavikoitumisen ja kestävän kehityksen alalla saavutetun edistyk-

sen, jolla voi olla merkittävä vaikutus metsäpolitiikkaan.

13. OLEMME TYYTYVÄISIÄ edistykseen maailmanlaajuisten metsätavoitteiden 

saavuttamisessa yleiseurooppalaisella alueella, mutta TUNNISTAMME myös 

tulevat haasteet.2

14. OLEMME MYÖS TYYTYVÄISIÄ vuodesta 2015 eteenpäin noudatettavaa 

kansainvälistä metsäjärjestelyä (IAF) käsitelleen Yhdistyneiden kansakun-

tien metsäfoorumin (UNFF) 11. kokouksessa hyväksyttyihin ministerien jul-

kilausumaan ja päätöslauselmaan sekä alueellisille toimijoille osoitettuun 

kehotukseen tehostaa yhteistyötä UNFF:n kanssa IAF:n puitteissa.

2  Ks. UNECE:n ja FAO:n selvitys "Forests in the ECE region: Trends and challenges in achieving the Global Objectives 
of Forests". 
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FOREST EUROPE-prosessin allekirjoittajien edustajina sitoudumme seuraavaan:

Maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaaminen aluetasolla
15. Lisäämme tietämystä metsien tärkeästä asemasta vuoden 2015 jälkeisessä 

kehitysohjelmassa kestävän kehityksen keskeisenä edistäjänä ja erityisesti 

metsien merkityksestä monien kestävän kehityksen tavoitteiden ja alata-

voitteiden saavuttamisessa.

16. Edistämme metsien asemaa, metsien kestävää hoitoa ja käyttöä ja metsäs-

tä peräisin olevien tuotteiden hyödyntämistä ilmastonmuutoksen hillitse-

misessä.

17. Pyrimme edelleen sopeuttamaan metsiä ilmastonmuutokseen metsien 

kestävän hoidon ja käytön avulla.

18. Tehostamme FOREST EUROPE -prosessissa laadittujen metsien kestävän 

hoidon ja käytön välineiden3 käyttöä erityisesti tulevassa ilmastonmuutos-

politiikassa.

19. Tuemme metsien kestävän hoidon ja käytön asemaa maisematason ennal-

listamisessa tarkoituksena kestävän kehityksen edistäminen laajemmassa 

yhteydessä ja pyrkimyksenä saada aikaan maaperän huonontumisen kan-

nalta neutraali maailma.

20. Edistämme metsien ekosysteemeistä saatavien tuotteiden ja palvelujen 

kestävää hyödyntämistä ja peltometsäviljelyn kehittämistä, minkä avulla 

voimme vähentää maaseutuväestön alttiutta aavikoitumisen ja maaperän 

huonontumisen mahdollisille vaikutuksille.

21. Seuraamme ”Euroopan metsät 2020” -päätöksen4 päämäärien ja tavoittei-

den toteuttamisessa aikaan saatuja tuloksia ja raportoimme niistä.

22. Tehostamme toimia tietämyksen lisäämiseksi metsien monikäyttöisyydes-

tä ja niiden yhteiskunnalle tarjoamista hyödyistä sekä tiedon jakamiseksi 

metsien kestävän hoidon ja käytön tärkeydestä Euroopan metsien hoitami-

sessa ja suojelemisessa.

23. Pyrimme kehittämään yhdennettyjä, kokonaisvaltaisia ja monialaisia me-

nettelytapoja synergioiden vahvistamiseksi metsiin liittyvien alojen kuten 

ilmastonmuutoksen, biodiversiteetin, aavikoitumisen, veden ja kasvintervey-

den sekä muiden sektoreiden, joilla voi olla vaikutusta metsäsektoriin, kuten 

energian, maatalouden, maaseudun kehittämisen ja rakennusalan kanssa. 

3 Esimerkiksi ”Metsien kestävän hoidon ja käytön yleiseurooppalaiset kriteerit ja indikaattorit”; ”Metsien kestävän 
hoidon ja käytön toiminnallisen tason yleiseurooppalaiset suuntaviivat”; “Euroopan metsäministerikonferenssin 
näkemys kansallisista metsäohjelmista Euroopassa”; ”Metsitystä ja metsänuudistusta koskevat yleiseurooppalaiset 
suuntaviivat”.
4 Oslon ministerikonferenssin päätös: ”Euroopan metsät 2020”.
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24. Lisäämme toimia, joilla mahdollistetaan taloudellisten resurssien hankki-

minen kaikista lähteistä metsien kestävän hoidon ja käytön tukemiseksi 

muun muassa edistämällä metsiin liittyviä uusia tuotteita ja palveluja kos-

kevaa tutkimusta ja kehitystä metsäsektorin kannattavuuden parantami-

seksi.

Yleiseurooppalaiset ja kansalliset toimet
25. Tarjoamme alueellisia panostuksia kansainvälisen metsäjärjestelyn toimin-

nan edistämiseksi Yhdistyneiden kansakuntien metsäfoorumin kautta.

26. Vahvistamme yhteistyötä asiaankuuluvien alueellisten ja maailmanlaajuis-

ten toimijoiden kanssa muun muassa pyytämällä yhteysyksikköä ryhty-

mään asian vaatimiin toimiin.

27. Hyväksymme päivitetyt metsien kestävän hoidon ja käytön yleiseuroop-

palaiset indikaattorit (Liite 1) sellaisina kuin ne hyväksyttiin 1. heinäkuu-

ta 2015 asiantuntijakokouksessa Madridissa Espanjassa ja hyödynnämme 

niitä tarvittaessa metsäpolitiikassa ja metsien seurannassa ja myös muiden 

alojen kanssa tehtävässä yhteistyössä. 

28. Jatkamme metsien kestävän hoidon ja käytön politiikkojen ja välineiden 

kehittelyä ja päivittämistä, jotta ne voidaan tarvittaessa mukauttaa muut-

tuviin olosuhteisiin ja niillä pystytään vastaamaan uusiin alueellisiin ja maa-

ilmanlaajuisiin haasteisiin.

29. Kehotamme muita aloja käyttämään näitä yleiseurooppalaisia kriteerejä ja 

indikaattoreita metsiin liittyvissä arvioinneissa.

30.  Käytämme soveltuvin osin yleiseurooppalaisten kriteerien ja indikaatto-

rien alakokonaisuuksia, kun tiedotamme metsien kestävän hoidon ja käy-

tön saavutuksista ja tarkastelemme niiden eri käyttömahdollisuuksia erityi-

sesti muihin politiikanaloihin liittyen.

31. Toimimme yhdessä ja, jos tarpeen, myös asiaankuuluvien kansainvälisten 

järjestöjen kanssa metsätalouden kestävyyden arviointia koskevien menet-

telytapojen kehittämisessä ja käyttöönotossa.

32.  Vahvistamme metsien kestävän hoidon ja käytön kriteerejä ja indikaatto-

reita koskevaa tuloksellisesta yhteistyötä ja yhteistoimintaa muiden pro-

sessien kanssa pyrkien jatkamaan raportointivaatimusten selkiyttämistä 

yhteistoimin.
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Madridin ministerikonferenssin 
julkilausuman Liite 1
Päivitetyt metsien kestävän hoidon ja käytön yleiseurooppalaiset 
indikaattorit
hyväksytty FOREST EUROPE -prosessin asiantuntijakokouksessa 30. kesäkuuta–2. heinä-

kuuta 2015 Madridissa Espanjassa

Johdanto
Tämä asiakirja sisältää päivitetyt metsien kestävän hoidon ja käytön määrälliset ja laadulli-

set yleiseurooppalaiset indikaattorit.

Sen jälkeen, kun ensimmäiset metsien kestävän hoidon ja käytön yleiseurooppalaiset in-

dikaattorit laadittiin vuonna 1998 ja edelleen parannettiin vuonna 2003, nämä kriteerit ja 

indikaattorit ovat osoittautuneet erittäin tärkeäksi Euroopan metsäpolitiikan välineeksi. 

Indikaattoreiden päivittäminen on tullut tarpeelliseksi paremman tietämyksen ja tietojen-

keruujärjestelmien perusteella sekä nykyisten ja tulevien tietotarpeiden takia. Siksi asian-

tuntijakokous (ELM) päätti tammikuussa 2015 päivittää silloiset metsien kestävän hoidon 

ja käytön yleiseurooppalaiset indikaattorit.

Päivitystyön tueksi perustettiin neuvoa-antava työryhmä, jossa oli edustettuna eri valtioi-

den ja asiaankuuluvien järjestöjen asiantuntemus Euroopassa, sekä luotiin osallistava päi-

vitysprosessi (kaksi verkkokuulemista ja työpaja) ja kuultiin lukuisia asiantuntijoita. Ensim-

mäinen verkkokuuleminen pantiin toimeen joulukuun 2014 puolivälistä tammikuun 2015 

loppuun, toinen maaliskuussa 2015, ja metsien kestävän hoidon ja käytön yleiseurooppa-

laisia indikaattoreita käsitellyt FOREST EUROPE -työpaja kokoontui huhtikuussa 2015 Madri-

dissa. 

Jäljempänä esitetyt päivitetyt indikaattorit ovat osallistavan prosessin ja neuvoa-antavan 

työryhmän työn tulos. Ne pohjautuvat nykyisiin kriteereihin, ja jäsentelyssä on huomioitu 

yhteys laadullisia ja määrällisiä indikaattoreita koskevan ehdotuksen välillä.

Uusia indikaattoreita (2.5 Metsien maaperän huonontuminen, 4.7 Metsien pirstoutuminen, 

4.10 Yleiset metsälintulajit) on työstettävä edelleen ennen niiden käyttöönottoa, ja mit-

tausmenetelmät vaativat vielä perusteellista arviointia ja pohdintaa käyttöönottovaihees-

sa. Seuraavalla raportointijaksolla on toteutettava pilottihankkeita näitä indikaattoreita 

koskevien tietojen saatavuuden, käyttökelpoisuuden ja luotettavuuden tarkistamiseksi.
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Lisätietoja perusteista, kansainvälisistä tietojen toimittajista, mittayksiköistä, nykyisestä tietojen 

saatavuuden jaksoittaisuudesta sekä perustana olevista määritelmistä, jotka sisältyvät täydentäviin 

asiakirjoihin "Background Information for the Updated Pan-European Indicators for Sustainable Forest 

Management" ja "Relevant Terms and Definitions Used for the Updated Pan-European Indicators for 

Sustainable Forest Management"5, on työstettävä edelleen.
6

Nro Indikaattori

Metsäpolitiikka ja -hallinto 1 Kansalliset metsäohjelmat tai vastaavat
2 Institutionaaliset puitteet
3 Oikeudelliset ja lainsäädännölliset puitteet: kansalliset (ja/tai alueelliset) ja kansainväliset sitoumukset
4 Taloudelliset ja rahoitusinstrumentit
5 Informaatio ja viestintä

Kriteerit Nro Indikaattori Koko teksti

Kriteeri 1:
Metsävarojen 
ylläpitäminen ja 
tarkoituksenmukainen 
lisääminen sekä 
metsien  merkitys 
maailmanlaajuisessa 
hiilenkierrossa

C.1 Politiikat, instituutiot ja instrumentit metsävarojen ylläpitämistä ja tarkoituksenmukaista lisäämistä varten sekä metsien 
osuus maailmanlaajuisessa hiilenkierrossa

1.1 Metsäpinta-ala Metsän ja muun puustoisen maan ala metsätyypeittäin ja puuraaka-aineen 
saatavuuden mukaan sekä metsän ja muun puustoisen maan alan osuus koko 
maapinta-alasta

1.2 Puuston määrä Puuston määrä metsässä ja muulla puustoisella maalla metsätyypeittäin ja puuraaka-
aineen saatavuuden mukaan

1.3 Metsien ikäluokkarakenne ja/
tai läpimittajakauma

Metsän ja muun puustoisen maan ikäluokkarakenne ja/tai läpimittajakauma 
puuraaka-aineen saatavuuden mukaan

1.4 Metsien hiilivarasto Hiilivarasto ja sen muutokset metsäbiomassassa, metsämaassa ja 
puunkorjuutuotteissa

Kriteeri 2:
Metsäekosysteemien 
terveyden ja 
elinvoimaisuuden 
ylläpitäminen

C.2 Politiikat, instituutiot ja instrumentit metsäekosysteemien terveyden ja elinvoimaisuuden ylläpitämistä varten
2.1 Ilman epäpuhtauslaskeumat ja 

-keskittymät
Ilman epäpuhtauslaskeumat ja -keskittymät metsämaalla ja muulla puustoisella 
maalla

2.2 Maaperän tila Maan happamuuteen ja rehevöitymiseen liittyvät maaperän kemialliset ominaisuudet 
(pH-arvo, kationinvaihtokyky, hiili-typpisuhde, orgaaninen hiili, kyllästymisaste) met-
sämaalla ja muulla puustoisella maalla pääasiallisten maaperätyyppien mukaan

2.3 Harsuuntuminen Yhden tai useamman pääasiallisen puulajin harsuuntuminen metsämaalla ja muulla 
puustoisella maalla harsuuntumisluokittain

2.4 Metsätuhot Metsämaa ja muu puustoinen maa, jolla esiintyy tuhoja, luokiteltuna primaaristen tu-
honaiheuttajien (abioottiset, bioottiset ja ihmislähtöiset) mukaan

2.5 Metsien maaperän 
huonontuminen6

Kehitys metsien maaperän huonontumisessa

Kriteeri 3:
Metsien tuotannollisten 
toimintojen ylläpitäminen 
ja vahvistaminen (puu ja 
muut tuotteet)

C.3 Politiikat, instituutiot ja instrumentit metsien tuotannollisten toimintojen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi
3.1 Puuston kasvu ja hakkuut Puuston vuotuisen nettokasvun ja vuotuisten hakkuiden välinen tase talousmetsissä
3.2 Raakapuu Raakapuun määrä ja markkina-arvo
3.3 Muut kuin puutuotteet Metsämaalta ja muulta puustoiselta maalta saatavien muiden kuin puutuotteiden 

määrä ja markkina-arvo
3.4 Palvelut Metsämaahan ja muuhun puustoiseen maahan liittyvien kaupallisten palvelujen arvo

5 Neuvoa-antavan työryhmän loppuraportti, täydentävät asiakirjat ja päivittämisprosessiin liittyvät tiedot löytyvät sivustolta  
www.foresteurope.org.
6 Työstettävä edelleen ja varmistettava mikä kriteeri (2 vai 5) soveltuu paremmin.

http://foresteurope.org/
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Kriteerit Nro Indikaattori Koko teksti

Kriteeri 4: 
Metsäekosysteemien 
biologisen 
monimuotoisuuden 
ylläpitäminen,  suojelu 
ja tarkoituksenmukainen 
lisääminen

C.4 Politiikat, instituutiot ja instrumentit metsäekosysteemien biologisen monimuotoisuuden ylläpitämistä, säilyttämistä ja 
tarkoituksenmukaista lisäämistä varten

4.1 Puulajien monimuotoisuus Metsän ja muun puustoisen maan ala luokiteltuna siellä esiintyvien puulajien 
lukumäärän mukaan

4.2 Metsänuudistaminen Kokonaismetsäala puuston alkuperän mukaan sekä metsänuudistamisen ja 
-laajentamisen  vuotuinen ala

4.3 Luonnonläheisyys Metsän ja muun puustoisen maan ala luonnonläheisyysluokittain
4.4 Ulkomaiset puulajit Ulkomaisten puulajien hallitseman metsän ja muun puustoisen maan ala
4.5 Kuollut puuaines Kuolleiden pysty- ja maapuiden  tilavuus metsissä ja muulla puustoisella maalla
4.6 Geenivarat Metsäpuiden geenivarojen säilyttämistä ja käyttöä varten hoidettu alue (geenivaro-

jen säilyttäminen in situ ja ex situ) ja siemenkeräystä varten hoidettu ala
4.7 Metsien pirstoutuminen7 Yhtenäisen metsän ja metsättömän maan erottamien metsälaikkujen ala
4.8 Uhanalaiset metsälajit Uhanalaisten metsälajien määrä IUCN:n Punaisen kirjan luokkien mukaan suhteessa 

metsälajien kokonaismäärään
4.9 Suojellut metsät Biologisen monimuotoisuuden, maisemien ja spesifien luonnonelementtien 

säilyttämiseksi suojellun metsän ja muun puustoisen maan ala Euroopan 
metsäministerikonferenssien (MCPFE) luokituksen mukaan

4.10 Yleiset metsälintulajit8 Metsäekosysteemeihin liittyvien yleisten pesivien lintulajien esiintyvyys
Kriteeri 5:  
Metsien 
suojelutoimenpiteiden 
ylläpitäminen ja 
tarkoituksenmukainen 
lisääminen metsien 
hoidossa (erityisesti 
maaperä ja vesivarat)

C.5 Politiikat, instituutiot ja instrumentit metsätalouden suojelutoimenpiteiden ylläpitämistä ja tarkoituksenmukaista 
lisäämistä varten

5.1 Suojametsät – maaperä, vesi-
varat ja muut ekosysteemitoi-
minnot – infrastruktuuri ja hoi-
detut luonnonvarat

Maaperän eroosion estämiseen, vesivarojen säilyttämiseen, muiden 
suojelutoimenpiteiden ylläpitämiseen sekä infrastruktuurin ja hoidettujen 
luonnonvarojen suojelemiseen luonnonuhilta varatun metsän ja muun puustoisen 
maan ala

Kriteeri 6:
Muiden yhteiskunnallis-
taloudellisten toimintojen 
ja edellytysten 
ylläpitäminen

C.6 Politiikat, instituutiot ja instrumentit muiden yhteiskunnallis-taloudellisten toimintojen ja edellytysten ylläpitämistä varten
6.1 Metsätilat Metsätilojen määrä omistaja- ja kokoluokittain
6.2 Metsäsektorin osuus BKT:sta Metsätalouden sekä puu- ja paperituotteiden valmistuksen osuus BKT:sta
6.3 Nettotulot Metsäyritysten nettotulot
6.4 Investoinnit metsiin ja metsä-

talouteen
Julkiset ja yksityiset kokonaisinvestoinnit metsiin ja metsätalouteen

6.5 Metsäsektorin työvoima Metsäsektorin työllistämien määrä ja työpanos sukupuolen ja ikäryhmän sekä koulu-
tuksen ja työn piirteiden mukaan

6.6 Työturvallisuus ja -terveys Työtapaturmien ja työperäisten sairauksien yleisyys metsätaloudessa
6.7 Puun kulutus Puun ja puuperäisten tuotteiden kulutus asukasta kohden
6.8 Puukauppa Puun ja puuperäisten tuotteiden tuonti ja vienti
6.9 Energiapuu Energiapuun osuus primäärienergian  kokonaistarjonnasta puun alkuperän mukaan

6.10 Metsien virkistyskäyttö Metsän ja muun puustoisen maan virkistyskäyttö jokamiehenoikeuden, kohteiden 
varustamisen ja käytön intensiteetin osalta

∑ = 34 määrällistä indikaattoria + 11 laadullista indikaattoria (yhteensä 45 indikaattoria)78

7 Työstettävä edelleen ja kokeiltava.
8 Työstettävä edelleen ja kokeiltava huomioon ottamista varten.
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Madridin ministerikonferenssin 
päätöslauselma 1 
Metsäsektori vihreän talouden keskiössä 

FOREST EUROPE -prosessin allekirjoittajien edustajina seitsemännessä Euroopan metsien 

suojelemista käsittelevässä ministerikonferenssissa Madridissa 20.–21. lokakuuta 2015 me

1.  MUISTUTAMME MIELIIN Lissabonin julkilausuman ja päätöslauselman 1 

”Ihmiset, metsät ja metsätalous – Metsien kestävän hoidon ja käytön yh-

teiskunnallis-taloudellisten näkökohtien edistäminen”, Wienin päätöslau-

selman 3 ”Metsien kestävän hoidon ja käytön sosiaalisten ja kulttuuristen 

ulottuvuuksien säilyttäminen ja edistäminen Euroopassa” sekä Oslon mi-

nisterikonferenssin päätöksen ”Euroopan metsät 2020” ja TUKEUDUMME 

niihin.

2.  OLEMME TYYTYVÄISIÄ käynnissä olevaan, vihreää taloutta ja 

yhteiskunnallisia kysymyksiä käsittelevään maailmanlaajuiseen ja 

alueelliseen työhön kuten YK:n kestävän kehityksen kokous (Rio+20) 

ja vuoden 2015 jälkeinen kehitysohjelma, mukaan lukien kestävän 

kehityksen tavoitteiden määrittely, Kansainvälisen työjärjestön laatima 

Ihmisarvoisen työn ohjelma ja "Rovaniemi Action Plan for the Forest 

Sector in a Green Economy", sekä PANEMME MERKILLE Maailman 

metsäkongressin “Forests and People: Investing in a sustainable Future” 9 

tulokset. 

3.  OLEMME TIETOISIA siitä, että metsiemme nykytila tarjoaa mahdollisuuksia 

työpaikkojen luomiseen ja metsiemme arvojen edistämiseen sekä ener-

giaintensiivisimpien rakennusmateriaalien korvaamiseen puulla ja biomas-

san käytön lisäämiseen energialähteenä.

4.  TOTEAMME, että tämän päätöslauselman yhteydessä termillä ’ihmisar-

voinen työ’ tarkoitetaan mahdollisuutta tehdä tuottavaa työtä, joka takaa 

kohtuulliset tulot, työturvallisuuden ja perheiden sosiaalisen suojelun, pa-

remmat näkymät henkilökohtaiseen kehitykseen ja yhteiskuntaan integroi-

tumiseen, ihmisille vapauden tuoda esiin huolensa, järjestäytyä ja osallis-

tua omaa elämäänsä koskevaan päätöksentekoon, sekä naisten ja miesten 

yhtäläiset mahdollisuudet ja tasa-arvoisen kohtelun kuten Kansainvälinen 

työjärjestö (ILO) on määritellyt.

9 Maailman metsäkongressi pidettiin 7.-11. syyskuuta 2015.
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5.  TOTEAMME, että vihreä talous tarjoaa metsäsektorille merkittäviä mahdol-

lisuuksia ja luo edellytykset ihmisarvoisten vihreiden työpaikkojen varmis-

tamiselle ja paremmalle sosiaaliselle osallisuudelle.

6.  OLEMME TIETOISIA siitä, että metsät ovat työllisyyden lähde, joka tarjoaa 

runsaasti mahdollisuuksia työpaikkojen ja toimeentulomahdollisuuksien 

luomiseen myös uusien metsätuotteiden ja metsiin perustuvien palvelujen 

myötä sekä maaseudun kehittämiseen, ihmisten hyvinvoinnin ja yhteis-

kunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen, ja siten myös mahdollis-

taa metsätalouden ja metsiin perustuvan teollisuuden pitkän aikavälin ta-

loudellisen elinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn, jotka luovat vakaan perustan 

biotaloudelle.

FOREST EUROPE -prosessin allekirjoittajien edustajina sitoudumme seuraavaan:

I Metsien kestävän hoidon ja käytön aseman edistäminen vihreässä taloudessa
7.  Lisäämme metsien tarjoamien talous-, yhteiskunta- ja ympäristöhyötyjen 

tuntemusta ja tunnustamista tuomalla esiin metsien kestävän hoidon ja 

käytön merkityksen vihreän talouden kannalta.

8.  Painotamme metsien kestävän hoidon ja käytön asemaa biopohjaisessa 

vähähiilisessä taloudessa korostamalla sen merkitystä talouskasvun ja työl-

lisyyden kehittämisessä sekä uusiutuvan energian tuotannossa, fossiilisten 

tuotteiden raaka-aineiden korvaamisessa ja ympäristön kestävyyden kan-

nalta, millä varmistamme vakaan perustan biotaloudelle.

9.  Edistämme innovointia ja tutkimusta mahdollistamalla tarvittavat edellytyk-

set kuten rahoituksen, työvoiman ja ammattitaidon sekä kannustamalla inno-

vaatiokulttuurin kehittämistä ja parhaiden käytäntöjen ja osaamisen vaihtoa.

10.  Kannustamme käyttämään kestävästi hoidetuista metsistä saatavaa puuta 

ja näin edistämme yhteiskuntien siirtymistä vihreään talouteen.

II Metsien kestävän hoidon ja käytön yhteiskunnallisten näkökohtien painottaminen 
mukaan lukien metsäalan vihreiden työpaikkojen edistäminen

11. Edistämme metsäsektoria ja siihen liittyviä arvoketjuja, jotka tarjoavat yh-

teiskunnalle yhä parempia mahdollisuuksia vihreisiin työpaikkoihin. Tämä 

tarkoittaa sitä, että työpaikat ovat ihmisarvoisia ja liittyvät metsien hoitoon 

ja käyttöön sekä kestävästi hoidetuista metsistä saataviin tuotteisiin ja pal-

veluihin perustuviin ympäristöystävällisiin tuotantoprosesseihin.

12. Mukautamme koulutusjärjestelmiä vastaamaan muuttuvia olosuhteita ja tek-

nologioita sekä metsäsektorilla ja sen ulkopuolella tarvittavia uusia taitoja.

13. Edistämme sosiaalista osallisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa lisääviä toimia 

metsien koko arvoketjussa.
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III Metsien ekosysteemipalvelujen arvon sisällyttäminen vihreään talouteen
14. Tunnustamme metsien ekosysteemipalvelujen avainaseman metsien pa-

noksessa vihreään talouteen.

15. Edistämme metsien ekosysteemipalvelujen arvottamiseen ja niistä perittä-

viin maksuihin liittyviä menettelyjä ja käytäntöjä koskevaa tiedonvaihtoa 

sekä näihin liittyviä politiikkoja.

16. Tuemme metsien ekosysteemipalvelujen arvottamisessa käytettävien yh-

teisten menetelmien kehittämistä ja mahdollista soveltamista.

17.  Toteutamme lisätoimia, jotta metsien ekosysteemipalvelujen täysimää-

räinen arvo näkyisi paremmin metsiin liittyvissä politiikoissa ja välineissä 

kuten kansallisissa metsäohjelmissa tai vastaavissa sekä yleisperiaatteissa, 

markkinapohjaisissa välineissä ja metsien ekosysteemipalveluista perittä-

vissä maksuissa.

Yleiseurooppalaiset ja kansalliset toimet
18.  Vaihdamme tietoja politiikkatoimista ja saaduista kokemuksista, jotta voi-

daan edistää kestävistä lähteistä saatavan puun käyttöä keskeisenä uusiu-

tuvana luonnonvarana vihreässä ja biopohjaisessa taloudessa.

19. Laadimme yleisperiaatteita vihreiden työpaikkojen edistämiseksi yleiseu-

rooppalaisen alueen metsäsektorilla.

20.  Vaihdamme koulutus- ja opetusjärjestelmiin liittyviä tietoja ja kokemuksia 

erityisesti metsätyöntekijöiden, metsänhoitajien ja metsänomistajien uutta 

osaamista koskevista vaatimuksista yhteistyössä alan oppilaitosten kanssa 

mahdollisten näitä koskevien yleiseurooppalaisten suositusten tunnistami-

seksi.

21. Selvitämme mahdollisuuksia soveltaa sukupuolten tasa-arvon valtavirtais-

tamista 19 ja 20 kohdissa mainituissa yleiseurooppalaisissa toimissa.

22. Selvitämme tapoja käyttää kansallisia metsäohjelmia tai vastaavia työter-

veyden ja -turvallisuuden normien ja käytäntöjen parantamiseksi; mukau-

tamme metsätalouskoulutuksen sekä työvoiman ammattitaidon ja -päte-

vyyden nykyvaatimuksiin ja edistämme työpaikkojen pysyvyyttä, yhteis-

kunnallista oikeudenmukaisuutta sekä sukupuolten tasa-arvoa metsäsek-

torilla. 

23. Jaamme tietoja ja kokemuksia tieteen ja politiikan välisestä yhteydestä, jol-

la tuetaan sekä politiikan laatimista että innovaatiota koko metsäsektorin 

pitkän aikavälin kilpailukyvyn edistämiseksi.
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Madridin ministerikonferenssin 
päätöslauselma 2
Metsien suojeleminen muuttuvassa ympäristössä
FOREST EUROPE -prosessin allekirjoittajien edustajina seitsemännessä Euroopan metsien 

suojelemista käsittelevässä ministerikonferenssissa Madridissa 20.–21. lokakuuta 2015 me

1.  MUISTUTAMME MIELIIN FOREST EUROPE -prosessin monet merkitykselliset 

päätöslauselmat, julkilausumat ja päätökset ja TUKEUDEMME niihin.10 

2.  MUISTUTAMME MIELIIN, että metsien kestävään hoitoon ja käyttöön kuu-

luu suojella metsien ja metsäekosysteemien pitkän aikavälin kykyä ylläpi-

tää ja parantaa vakauttaan, elinvoimaisuuttaan, kestävyyttään ja kykyään 

uudistua, sopeutua ilmastonmuutokseen ja hillitä sitä sekä potentiaaliaan 

tarjota monenlaisia tuotteita ja palveluja samalla, kun ne täyttävät keskei-

set ekologiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset tehtävänsä.

3.  OLEMME TIETOISIA siitä, että kestävästi hoidetuilla ja käytetyillä metsillä on 

parempi sietokyky.

4.  OLEMME TIETOISIA ilmaston muuttumisesta sekä eroosion, metsäpalojen, 

aavikoitumisen ja myrskyjen kaltaisista luonnonuhista ja muun muassa tuho-

laisten tai taudinaiheuttajien aiheuttamista tuhoista, jotka voivat muodostaa 

valtioiden rajat ylittäviä, metsävaroihin kohdistuvia uhkia, sekä väestönkas-

vun aiheuttamasta paineesta ja maankäytön muutoksiin liittyvistä haasteista.

5.  VAHVISTAMME tarpeen tehostaa yhteistyötä Euroopan metsien suojelemi-

sessa uhkien rajoja ylittävän luonteen takia.

6.   TUNNUSTAMME tarpeen turvata metsien suojaavat tehtävät.

7.  PANEMME MERKILLE kansainvälisissä järjestöissä ja prosesseissa parhail-

laan tehtävän työn metsien suojelemisen ja riskinhallinnan alalla.

8.  PANEMME MERKILLE, että viimeaikaiset tapahtumat kansainvälisillä fooru-

meilla ja FOREST EUROPE -prosessin toiminta 25 viime vuoden aikana luo-

vat tarpeen ja tarjoavat tilaisuuden painottaa metsien suojelemisen merki-

tystä ja tärkeyttä metsien kestävässä hoidossa ja käytössä.

10 Strasbourgin päätöslauselma 1 ”Eurooppalainen verkosto, joka hallinnoi pysyviä koealoja metsäekosysteemien tark-
kailua varten”; Strasbourgin päätöslauselma 2 ”Metsien geenivarojen säilyttäminen”; Strasbourgin päätöslauselma 3 
”Euroopan hajautettu metsäpalotietopankki”; Strasbourgin päätöslauselma 4 ”Vuoristometsien hoidon mukauttami-
nen uusiin ympäristöolosuhteisiin”; Helsingin päätöslauselma 1 ”Euroopan metsien kestävän hoidon ja käytön yleispe-
riaatteet”; Helsingin päätöslauselma 4 ”Strategia Euroopan metsien sopeuttamiseksi pitkällä aikavälillä ilmastomuutos-
ten vaikutuksiin”; Wienin päätöslauselma 4 ”Metsien biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen Euroo-
passa”; Wienin päätöslauselma 5 ”Ilmastonmuutos ja metsien kestävä hoito ja käyttö Euroopassa”; Varsovan julkilausu-
ma, Varsovan päätöslauselma 2 ”Metsät ja vesi”; ja Oslon ministerikonferenssin päätös ”Euroopan metsät 2020”.
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FOREST EUROPE -prosessin allekirjoittajien edustajina sitoudumme seuraavaan:

I Metsien suojelemisen tehostaminen
9.  Jatkamme metsien suojelemista koskevien yleiseurooppalaisten toiminta-

tapojen kehittämistä kiinteänä osana metsien kestävää hoitoa ja käyttöä, 

jotta niillä voidaan vastata eurooppalaisiin metsiin kohdistuviin uusiin ja 

erilaisiin haasteisiin ja uhkiin kuten ilmastonmuutokseen ja tässä tarkoituk-

sessa vahvistaa edelleen metsien kestävän hoidon ja käytön asemaa.

10.  Lisäämme tietämystä metsien kestävän hoidon ja käytön elintärkeästä teh-

tävästä metsien suojelemisessa.

11. Tehostamme työtä metsien ja metsien hoidon ja käytön sopeuttamiseksi il-

mastonmuutokseen, jolla voidaan torjua ja hillitä muuttuvista olosuhteista 

aiheutuvia vahinkoja paikallis- ja aluetasolla ja näin turvata kaikki euroop-

palaisten metsien tehtävät, mukaan lukien niiden kyky selviytyä luonnonu-

hista, ja suojella niitä ihmisen aiheuttamilta uhilta samalla, kun säilytetään 

niiden tuottavat ja suojaavat tehtävät.

12. Edistämme metsien geenivarojen dynaamista säilyttämistä ja asianmu-

kaista käyttöä muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa koskevien strategioiden ja 

suuntaviivojen kansallista täytäntöönpanoa. 

II Yhteistyön tehostaminen yleiseurooppalaisella alueella
13. Jatkamme metsien geenivaroja koskevaa yleiseurooppalaista yhteistyötä 

Euroopan metsien geenivaroja koskevan ohjelman (EUFORGEN) kautta.

14. Jaamme asiantuntemusta yleiseurooppalaisella alueella ja vahvistamme 

valtioiden välistä yhteistyötä, jolla ehkäistään ja torjutaan metsäpaloja, 

myrskyjä, tulvia, lumivyöryjä ja tuholaisten ja tautien leviämistä sekä halli-

taan haitallisia vieraslajeja ja torjutaan aavikoitumista, eroosiota, luonno-

nuhkia ja muita valtioiden rajat ylittäviä uhkia.

Yleiseurooppalaiset ja kansalliset toimet
15. Vaihdamme tietoja metsänhoidon kokemuksista metsien suojaavien teh-

tävien säilyttämisessä kokoamalla yhteen erilaisissa ilmasto-olosuhteissa 

kertyneitä kokemuksia ja ratkaisuja.

16.  Vaihdamme kokemuksia heikentyneiden metsien ennallistamisesta ja kun-

nostuksesta.

17. Edistämme metsiin kohdistuvia uhkia koskevan tutkimuksen, politiikan ja 

metsänhoidon välistä vuorovaikutusta.
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Madridin ministerikonferenssin päätös
FOREST EUROPE -prosessin tuleva suunta

FOREST EUROPE -prosessin allekirjoittajien edustajina me:

1.  TUNNUSTAMME vuonna 1990 pidetyn ensimmäisen ministerikonferenssin 

jälkeisten 25 vuoden aikana tehdyn tärkeän työn koskien Euroopan met-

siin liittyviä yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia.

2.  OLEMME TIETOISIA uusista haasteista ja vaatimuksista Euroopan metsäsek-

torilla ja laajemminkin.

3.  TUNNUSTAMME merkittävät saavutukset Euroopan metsien suojelemis-

ta käsittelevissä ministerikonferensseissa eli FOREST EUROPE -prosessissa, 

jota ohjaavat ministerikonferenssien julkilausumat, päätöslauselmat, pää-

tökset ja lausunnot sekä niihin liittyvät metsien kestävän hoidon ja käytön 

välineet11, jotka ovat sovellettavissa kansallisella, paikallisella, alueellisella 

ja maailmanlaajuisella tasolla.

4.  TUNNUSTAMME FOREST EUROPE -prosessin aseman avoimen ja osallista-

van poliittisen vuoropuhelun edistämisessä hallitusten, viranomaisorgani-

saatioiden, kansalaisyhteiskunnan, kansalaisjärjestöjen ja yksityissektorin 

välillä.

5.  VAHVISTAMME FOREST EUROPE -prosessin aseman vapaaehtoisena kor-

kean tason poliittisena prosessina Euroopan metsäpolitiikkoja koskevaa 

vuoropuhelua ja yhteistyötä varten.

6.  MUISTUTAMME MIELIIN asiakirjaan "Review of the MCPFE" (2009) poh-

jautuvan työn ja pohdinnan tulokset ja OTAMME HUOMIOON asiakirjan 

"Assessment of the achievements and added value of the FOREST EUROPE 

process" (2015).

7.  OLEMME TYYTYVÄISIÄ edistymiseen metsiin liittyvässä alueellisessa työssä 

erityisesti YK:n Euroopan talouskomissiossa (UNECE), YK:n elintarvike- ja 

maatalousjärjestössä (FAO), YK:n ympäristöohjelmassa (UNEP) sekä Euroo-

pan metsäinstituutissa (EFI) ja PAINOTAMME FOREST EUROPE -prosessin ja 

näiden järjestöjen välisen yhteistyön tärkeyttä.

8.  TÄHDENNÄMME sitä, että FOREST EUROPE -prosessia on tarkasteltava uu-

delleen, jotta vastaamme nykyisiin ja uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, 

ja näin pidämme yllä ja tehostamme sen panosta Euroopan metsien kes-

11 www.foresteurope.org

http://foresteurope.org/
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tävään hoitoon ja käyttöön ja valmistelemme FOREST EUROPE -prosessia 

tulevaisuutta varten.

9.  PÄÄTÄMME tarkastella FOREST EUROPE -prosessia ja erityisesti sen raken-

netta, menettelyjä ja työskentelytapoja saatujen kokemusten perusteella, 

jotta siitä saadaan tehokkaampi ja osallistavampi seitsemännen ministe-

rikonferenssin jälkeisessä ensimmäisessä asiantuntijakokouksessa sovitta-

vassa tehtävänkuvassa ja etenemissuunnitelmassa täsmennettävien eri-

tyisnäkökohtien mukaisesti.

10. PÄÄTÄMME pitää yllä ja lisätä hyvää yhteistyötä yleiseurooppalaisen alueen 

metsäalan järjestöjen kanssa FOREST EUROPE -prosessin päätöslauselmi-

en ja päätösten, erityisesti Oslon ministerikonferenssin ”Euroopan metsät 

2020”-päätöksen, täytäntöönpanossa.
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Madridin ylimääräisen ministerikonferenssin 
päätös
MUISTUTAMME MIELIIN Euroopan metsiä koskevaa oikeudellisesti sitovaa sopimusta (LBA) 

varten Oslon ministerikonferenssissa kesäkuussa 2011 hyväksytyn neuvotteluvaltuutuk-

sen, jolla perustettiin hallitustenvälinen neuvottelukomitea (INC) laatimaan Euroopan 

metsiä koskeva oikeudellisesti sitova sopimus.

MUISTUTAMME LISÄKSI MIELIIN, että hallitustenvälistä neuvottelukomiteaa pyydettiin esit-

tämään työnsä tulokset ylimääräiselle FOREST EUROPE -ministerikonferenssille.

FOREST EUROPE -prosessin allekirjoittajien edustajina me

1.  Olemme tietoisia hallitustenvälisen neuvottelukomitean työskentelystä ja 

panemme merkille lopputuloksen, joka sisältyy hallitustenvälisen neuvot-

telukomitean neljännen ja viimeisen istunnon ylimääräiselle ministerikon-

ferenssille vuonna 2015 osoittamaan raporttiin.

2.  Tunnustamme, että Euroopan metsiä koskevan oikeudellisesti sitovan so-

pimuksen neuvottelutekstin luonnoksen, joka sisältyy hallitustenvälisen 

neuvottelukomitean neljännen ja viimeisen istunnon ylimääräiselle minis-

terikonferenssille vuonna 2015 osoittamaan raporttiin, on tarkoitus toimia 

lähtökohtana oikeudellisesti sitovan sopimuksen mahdolliselle jatkotarkas-

telulle.

3.  Sopivana ajankohtana, viimeistään vuoteen 2020 mennessä, selvitämme 

mahdollisia keinoja päästä yhteisymmärrykseen oikeudellisesti sitovasta 

sopimuksesta.
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