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ESIPUHE 
WWF:n tehtävänä on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa tulevaisuus, 
jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. Kuten viimeisimmästä WWF:n Li-
ving Planet -raportista käy ilmi, maailman ympäristöongelmat ovat nykyään liian 
suuria, toisiinsa kytkeytyneitä ja kiireellisiä, jotta mikään taho voisi yksinään rat-
kaista niitä. Haasteiden laajuuden ja monimutkaisuuden takia olemme valinneet 
keskeiseksi toimintatavaksemme yhteistyön niin yritysten, sijoittajien, kulutta-
jien, hallitusten kuin kansalaisjärjestöjenkin kanssa. Vain näin voimme saada 
muutosta parempaan aikaiseksi. 

WWF Suomi on jo pitkään tehnyt monipuolista yhteistyötä suomalaisten yritysten 
kanssa. WWF:n toimintatavat perustuvat avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen myös 
yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä. Tässä WWF:n yritysyhteistyöraportissa 
kerromme WWF Suomen yrityskumppanuuksista. Raportin julkaisemisen myötä 
haluan kannustaa muitakin organisaatioita ja yrityksiä yhä suurempaan avoi-
muuteen.

Liisa Rohweder
pääsihteeri, WWF Suomi

YHTEISTYÖMME YRITYSTEN KANSSA
WWF haluaa toimia yhdessä niiden tahojen kanssa, joilla on parhaat mahdollisuu-
det vaikuttaa maailman vakavimpiin ympäristöongelmiin ja löytää yhteistyössä 
ratkaisuja metsäkadon, ylikalastuksen, vesipulan ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin 
suojeluhaasteisiin. Koska yritykset hallitsevat suurta osaa maailmantaloudesta, 
katsomme että niiden vastuulla on varmistaa, että yritystoiminnan perustana 
olevia luonnonvaroja ja ekosysteemejä käytetään kestävällä tavalla. Yritykset ovat 
myös ratkaisevassa asemassa muutokseen tarvittavien sopeutumiskeinojen ja in-
novatiivisten ratkaisujen kehittämisessä ja nopeassa käyttöönotossa.

Toimimalla yritysten kanssa WWF tavoittelee sekä muutosta toimintatapoihin 
että suojeluvoittoja, jotka eivät olisi mahdollisia muulla tavoin.

Pyrimme tähän seuraavin tavoin:

	 •	 Edistämällä	parempaa	tuotantoa	ja	vastuullisella	tavalla	tuotettujen		
  raaka-aineiden käyttöä metsäkadon ja veden kestämättömän käytön  
  välttämiseksi

	 •	 Kannustamalla	siirtymään	sataprosenttisesti	uusiutuvaan	energiaan	ja		
  lopettamaan fossiilisten polttoaineiden käytön

	 •	 Vaikuttamalla	yritysten	kanssa	yhdessä	poliittiseen	päätöksentekoon
	 •	 Tukemalla	luonnonvarojen	oikeudenmukaista	jakoa
	 •	 Uudelleen	ohjaamalla	rahavirtoja	luonnonsuojelun	ja	ekosysteemien		

  kestävän hallinnoinnin tukemiseen 
	 •	 Lisäämällä	tietoisuutta	viisaamman	kuluttamisen	tarpeesta
	 •	 Suojelemalla	joitakin	maailman	ekologisesti	tärkeimpiä	alueita
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Tämä tapahtuu monin eri tavoin: kannattamalla säädöksiä, jotka estävät laittoman  
tai ekologisesti kestämättömän toiminnan, rohkaisemalla yrityksiä ja teollisuuden 
eri foorumeita tekemään kunnianhimoisia sitoumuksia ja ottamaan osaa julkisiin 
poliittisiin	keskusteluihin	sekä	tukemalla	luotettavia	sertifiointijärjestelmiä	(esim.	
Forest Stewardship Council FSC, Marine Stewardship Council MSC, Aquaculture 
Stewardship Council ASC, Roundtable on Sustainable Soy RTRS, Roundtable on 
Sustainable Palm Oil RSPO). Julkaisemme myös vertailuja ja raportteja yritysten 
tai	elinkeinoalojen	toiminnasta,	 luomme	korkean	profiilin	kampanjoilla	 julkista	
painetta yritysten toiminnalle (esim. hiilettömät sijoitukset, kalakampanja) ja sol-
mimme kumppanuuksia yksittäisten yritysten kanssa.

Suuri osa WWF:n yritysyhteistyöstä keskittyy seuraaviin avainteemoihin: hyödyk-
keet, ilmasto ja makea vesi.

Työskentelemme avainasemassa olevien yritysten keskeisimpien hyödykkeiden 
tuotantoketjujen parissa vähentääksemme tuotannon vaikutuksia ja ohjataksem-
me kysyntää kestävämpiin hyödykkeisiin. WWF:n Market Transformation 
Initiative (markkinamurros-ohjelma) on suunnattu suurimpiin maataloustuot-
teita (esim. palmuöljy, puuvilla) ostaviin ja tuottaviin yrityksiin, joiden toiminta 
aiheuttaa metsäkatoa tai veden kestämätöntä käyttöä; luonnonkalojen kalastuk-
seen (esim. siika, tonnikala) sekä kalanviljelyyn (lohi, katkaravut); sekä metsäta-
loustuotteisiin	(puu,	paperi).	Erilaiset	yhteistyöohjelmat	(Global	Forest	&	Trade	
Network GFTN, New Generations Plantations NGP) ovat tärkeä osa yhteistyötäm-
me metsäteollisuusyritysten kanssa.

WWF:n strategia markkinoiden muutokseen

7 MILJARDIA KULUTTAJAA

TOIMITUSKETJU

1,5 MILJARDIA TUOTTAJAA

Vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön

Tehokkain 
mahdollisuus 
vaikuttaa

Noin 500 yritystä vastaa
noin 70:stä prosentista 
hyödykkeiden kaupasta.

JÄLLEENMYYJÄT 

VALMISTAJAT

VÄLITTÄJÄT

JALOSTAJAT

SĲOITTAJAT

PÄÄTTÄJÄT
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Ilmastonmuutokseen ja energiantuotantoon liittyvä Global Climate and 
Energy Initiative (ilmasto ja energia -ohjelma) keskittyy yhdessä yritysten 
kanssa saamaan aikaan päästöjen vähennystavoitteita ja kannustaa siirtymään 
sataprosenttisesti uusiutuvaan energiaan sekä omaksumaan ilmastoasioissa 
kärjessä olevien yritysten parhaat käytännöt. Tavoitteenamme on siirtyminen 
vähähiiliseen tulevaisuuteen siten että vältetään maapallon keskilämpötilan läm-
peneminen yli 2 celsiusastetta.

WWF Green Office on käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä toimistoille. 
Sen avulla yritykset voivat pienentää työpaikan ekologista jalanjälkeä sekä vähen-
tää	 hiilidioksidi-	 ja	 kasvihuonekaasupäästöjä.	 Esimerkiksi	 vuosien	 2007–2015	
aikana	Green	Office	-toimistot	säästivät	yhteensä	noin	57	500	tonnia	kasvihuo-
nekaasupäästöjä.	WWF	myöntää	 kriteerit	 täyttäneille	 toimistoille	 Green	 Office	
-merkin käyttöoikeuden. 

WWF	Suomi	käynnisti	Green	Office	-ohjelman	vuonna	2002.

WWF:n Water Stewardship -ohjelma edistää vastuullisia käytäntöjä yritysten 
veden käyttöön liittyvissä kysymyksissä. 

YRITYSYHTEISTYÖ WWF:SSÄ 
WWF:N YRITYSKUMPPANUUDET
Yritysyhteistyö kumppaneidemme kanssa perustuu yhteisiin näkemyksiin, ta-
voitteisiin tai toimintaan ja haluun kertoa niistä julkisesti. Yritysyhteistyötä on 
kolmenlaista:
 1. Yritystoiminnan vastuullisuuden edistäminen
 2. Viestintä ja ympäristökasvatus
 3. Lahjoitukset

Yritystoiminnan vastuullisuuden edistäminen
Pyrimme kahdenvälisellä yritysyhteistyöllämme saavuttamaan suoria suojelutu-
loksia tärkeimmissä suojelukysymyksissä tai suojelullisesti arvokkaimmilla alu-
eilla. Tämä tapahtuu aikaansaamalla muutoksia yritysten toiminnassa ja koko 
arvoketjussa. Näin vähennämme yritysten ympäristövaikutuksia merkittävästi ja 
saavutamme suojelutuloksia, jotka eivät muuten olisi mahdollisia. Lisäksi vaiku-
tamme yrityksiin yhteydessä oleviin toimialoihin ja markkinoihin. 

Yrityskumppanuudet tukevat ratkaisuja, jotka ovat yhdenmukaisia WWF-ver-
koston kehittämän yhden planeetan mallin kanssa, jota WWF Suomi käyttää 
suojelutyönsä viitekehyksenä.
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3. VIHREÄÄ
TALOUTTA

ON VAHVIS-
TETTU 2. EKOLOGINEN 

JALANJÄLKI ON 
PIENENTYNYT

Tuotanto ympäristöystävällisemmäksi
Kulutus järkevämmäksi

4. LUONNON-
VAROJEN  
JAKO JA 

HALLINNOINTI 
ON OIKEUDEN-
MUKAISEMPAA

IHMINEN JA LUONTO 
TASAPAINOSSA

RUOKAA, VETTÄ JA 
ENERGIAA KAIKILLE

TOIMIVAT 
   TIMEETSYSOKE

YHDEN PLANEETAN MALLI

LUONNON MONI-
MUOTOISUUS 
ON  TURVATTU1.

Viestintä ja ympäristökasvatus
Toinen tapa, jolla WWF toimii yhdessä yritysten kanssa, on kasvattamalla tietoisuut-
ta tärkeimmistä ympäristöasioista ja vaikuttamalla ihmisten kulutuskäyttäytymiseen 
viestinnällä ja kampanjoilla (mukaan lukien suunnatut suojelutavoitteita tukevat 
markkinointikampanjat). Tällaisten kumppanuuksien avulla pyritään myös tuomaan 
esiin WWF:n suojelukohteena olevien lajien ja paikkojen ainutlaatuisuutta ja kauneut-
ta. Lisäksi kuluttajia innostetaan ostamaan kestävästi tuotettuja hyödykkeitä, kuten 
MSC-sertifioitua	 kalaa,	 tai	 yrityksiä	 innostetaan	 tukemaan	kampanjoita,	 joilla	 kan-
nustetaan esimerkiksi Arktiksen tai uhanalaisten eläinten, kuten orangin, suojeluun.

Lahjoitukset
Kolmas yritysyhteistyön tapa on lahjoitukset.  Tällaisella yritysyhteistyöllä kerätään 
varoja suojelullisesti arvokkaimpien alueiden ja lajien suojeluun, sekä hankitaan 
suojeluun tarvittavaa osaamista ja välineitä.

WWF tekee lahjoitus-, viestintä- ja ympäristökasvatustyötä sellaisten yritysten kans-
sa, jotka tekevät huomattavan paljon kehittääkseen toimintansa kestävyyttä tai sel-
laisten yritysten kanssa, joiden toiminnalla on vain vähäisiä ympäristövaikutuksia.

Kuten tästäkin raportista käy ilmi, monissa kumppanuuksissa on käytössä eri yritys-
yhteistyömuotojen yhdistelmiä.
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LÄPINÄKYVYYS JA MITTAAMINEN
Sekä laadulliset että määrälliset tulokset ja vaikutukset ovat meille tärkeitä. Tuem-
me kaikkien sidosryhmiemme toiminnan läpinäkyvyyttä, jota pidämme toimin-
nan kestävyyden edellytyksenä. Mielestämme tulosten mitattavuus ja avoimuus 
tulosten saavuttamisen keinoista ovat avain rakentavaan yhteistyöhön kaikkien 
kumppaneiden kanssa, yritykset mukaan lukien.

Suurin mahdollinen vaikuttavuus ja kestävien tulosten saavuttaminen suuressa 
mittakaavassa on kaiken yritysyhteistyömme tavoite. Siksi olemmekin aloittaneet 
yritysyhteistyömme tavoitteiden ja tulosten entistä syvemmän ja systemaattisem-
man arvioinnin. Tämä koskee erityisesti kahdenvälistä yritysyhteistyötä.

Kaikki WWF-toimistot ovat sitoutuneet raportoimaan yritysyhteistyökumppa-
nuuksistaan. Raportointi koskee sekä yhteistyön päämääriä että vaikutuksia. Tä-
mä raportti on osa tätä työtä. 

TÄMÄ RAPORTTI
Tämän raportin tarkoitus on antaa yleiskuva WWF Suomen yritysyhteistyöstä. 
Yritysyhteistyön kautta kerättyjä varoja käytetään tyypillisesti:
	 •	 Työhön,	jolla	vähennetään	yritystoiminnan	vaikutuksia	ja	ekologista		
  jalanjälkeä ja autetaan toimialoja ja markkinoita kehittymään kestävään  
  suuntaan WWF:n kansainvälisen suojelustrategian mukaisesti 
	 •	 Tiedon	jakamiseen	tärkeimmistä	suojeluhaasteista
	 •	 WWF:n	suojeluhankkeiden	suoraan	rahoitukseen

WWF Suomi on vastuussa tässä raportissa mainittujen yritysten kanssa solmituis-
ta sopimuksista. 

Tilikaudella FY15 WWF Suomen yritysyhteistyöstä saadut varat käsittivät 11 pro-
senttia WWF Suomen tuloista. 

Työskentelemme 
yritysten kanssa 
suojelutavoitteidem-
me saavuttamiseksi. 
Kansalaisjärjestöjen 
ja yritysten kump-
panuudet sisältävät 
rakentavaa vuoropu-
helua, jossa molem-
mat haastavat toista 
osapuolta vastuulli-
suuden keskeisistä 
ongelmista. Sen 
vuoksi yhteistyö 
tuo mukanaan sekä 
mahdollisuuksia 
että haasteita 
kummallekin osa-
puolelle. WWF:ssä 
vastataan näihin 
haasteisiin selkeiden 
linjausten avulla, 
mukaan lukien due 
diligence -prosessi. 
Pidätämme kaikissa 
kumppanuuksis-
samme oikeuden 
toisen osapuolen 
toiminnan julkiseen 
arviointiin.
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TIETOA WWF SUOMEN SUURIMMISTA YRITYSKUMPPANUUKSISTA
Seuraava lista sisältää ne kumppanuudet, jotka WWF Suomella oli tilikaudella 
FY15 ja joilta saatu tuki oli yli 25 000 euroa. *

Lisätietoja kumppanuuksista: wwf.fi/yritykset

*Tässä on otettu huomioon yrityksen mahdollinen mukanaolo WWF:n 
Green	Office	-verkostossa.		

Dittmar & Indrenius asianajotoimisto

Fazer-konserni

Kuusakoski

Metsä Group

Microsoft Mobile

Nokia

Outotec

Raisio-konserni

Schneider Electric Finland

SEB

Sponda

Stora Enso

Tallink Silja

Toyota Auto Finland

UPM

http://wwf.fi/yritykset
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DITTMAR & INDRENIUS ASIANAJOTOIMISTO
Yhteistyössä WWF:n ympäristönsuojelutyön 
tukemiseksi

Dittmar	&	Indrenius	tukee	WWF:n	toimintaa	tarjoamalla	juridista	
neuvonantoa pro bono -työnä, jotta WWF voi keskittyä toteutta-
maan ympäristönsuojelutoimintaansa. 

Dittmar	&	Indrenius	on	perustettu	vuonna	1899.	Jo	117	vuoden	
ajan se on tarjonnut näkemyksellisiä ja kokonaisvaltaisia neuvoja 
vaativille	yritysasiakkaille.	Dittmar	&	Indrenius	keskittyy	luomaan	
ylivoimaista lisäarvoa asiakkailleen, jotta ne saavuttaisivat 
tavoitteensa. 

Dittmar	&	Indrenius	on	liittynyt	WWF	Green	Office	-verkostoon	
vuonna 2014.

FAZER-KONSERNI
Yhteistyössä monimuotoisuuden suojelemiseksi

Fazer-konserni ja WWF Suomi käynnistivät vuonna 2012 yhteis-
työn, jonka tarkoituksena oli edistää ruokailu- ja kahvilapalve-
luiden ympäristövastuullisuutta sekä luonnonvarojen kestävää 
käyttöä etenkin kalojen ja merenelävien osalta. Tavoitteiden 
saavuttamiseksi Fazerin Amica-ravintoloiden ja muiden ravintola- 
ja ruokailupalveluiden valikoimista poistettiin lajit, jotka on 
luokiteltu vältettäviksi WWF:n Kuluttajan kalaoppaassa. Lisäksi 
Fazerin ravintoloissa toteutettiin kestävään kalastukseen liittyviä 
näkyvyyskampanjoita.

Keväällä 2014 yhteistyö laajennettiin koskemaan luonnon moni-
muotoisuuden turvaamista laajemmin. Yhteistyön tavoitteena on 
auttaa Fazeria tunnistamaan ja pienentämään vaikutuksia, joita 
sen toiminnalla on luonnon monimuotoisuuteen. Lisäksi tavoit-
teena on vaikuttaa siihen, että Fazerin tuotteet ja palvelut tukevat 
kuluttajia kestävien valintojen tekemisessä.

Tilikauden 2015 aikana yhteistyön avulla edistettiin muun muassa 
palmuöljyn hankinnan vastuullisuutta.  

Fazer on osallistunut WWF:n kalakampanjaan vuonna 2012 ja 
ollut kestävän palmuöljyn yhdistyksen, Roundtable for Sustainable 
Palm Oil (RSPO) jäsen vuodesta 2004.

Fazer Food Services Oy:n Helsingin toimipiste on kuulunut 
WWF	Green	Office	-verkostoon	vuodesta	2009	lähtien.

WWF Suomi on käyttänyt Fazerilta saamansa taloudellisen tuen 
ympäristönsuojelutyöhönsä etenkin ekologinen jalanjälki ja 
Itämeri -ohjelmiensa puitteissa. 

Toimiala
Asianajopalvelut

Yhteistyön tyyppi
Lahjoitus

Yhteistyön suojelutavoitteet
WWF:n ympäristönsuojelutyö  

FY2015 tuen kokoluokka (EUR)
25.000	–	50.000

Toimiala
Elintarvikkeiden	valmistus,	 
ravintolapalvelut

Yhteistyön tyyppi
Vastuullinen yritystoiminta
Viestintä ja ympäristökasvatus

Keskeiset suojelutavoitteet 
Hyödykkeet: viljellyt kalat ja äyriäiset, 
villit kalat ja äyriäiset
Luonnon monimuotoisuus

FY2015 tuen kokoluokka (EUR)
25.000	–	50.000
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KUUSAKOSKI
Yhteistyössä elektroniikan uudelleenkäytön edistämiseksi

Kuusakoski ja WWF Suomi aloittivat yhteistyön keväällä 2014. 
Kuusakoski on yksi WWF Suomen pääyhteistyökumppaneista. 

Kuusakosken ja WWF Suomen yhteistyön tarkoituksena on edistää 
uudelleenkäyttöä	ja	kierrätystä	suomalaisissa	yrityksissä.	Erityinen	
paino on elektroniikan uudelleenkäytöllä, jonka tehostamisessa on 
Suomessa paljon mahdollisuuksia. Yhteistyön tavoitteiden toteut-
tamiseksi yrityksille tarjotaan innovatiivisia tapoja kerätä käytöstä 
poistettuja elektroniikkalaitteita kierrätykseen. Yhteistyön puitteis-
sa kerrotaan kierrätyksestä ja sen tärkeydestä, ja erityisesti elektro-
niikan uudelleenkäytön hyödyistä sekä käyttäjälle että ympäristölle. 
Vuonna 2014 Kuusakoski ja WWF järjestivät yhdessä roadshow’n, 
joka kiersi eri paikkakunnilla kertomassa yrityksille elektroniikan 
kierrätyksestä.

Kuusakoski	on	kuulunut	Green	Office	-verkostoon	vuodesta	2014.

WWF Suomi on käyttänyt Kuusakoskelta saamansa taloudellisen 
tuen ympäristönsuojelutyöhönsä luonnonvarojen kestävän käytön 
edistämiseksi etenkin ekologinen jalanjälki -ohjelmansa puitteissa.

Toimiala
Kierrätys ja jätehuolto

Yhteistyön tyyppi
Vastuullinen yritystoiminta
Viestintä ja ympäristökasvatus 

Yhteistyön suojelutavoitteet
Ilmasto

FY2015 tuen kokoluokka (EUR)
50.000	–	150.000

METSÄ GROUP
Yhteistyössä metsätalouden kestävyyden edistämiseksi

Metsä Group ja WWF Suomi ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 
2011 alkaen, jolloin Metsä Group ryhtyi yhdeksi WWF:n Metsä-
vuoden tukijoista. 

Yhteistyön tavoitteena on edistää metsätalouden kestävyyttä ja 
metsäluonnon monimuotoisuutta Suomessa muun muassa 
turvaamalla tärkeitä luontotyyppejä. Metsä Group ja WWF ovat 
laatineet käsittelyohjeita harju- ja lehtoalueiden uhanalaisten 
luontotyyppien ominaispiirteiden säilyttämiseksi sekä koulutta-
neet Metsä Groupin henkilöstöä näiden osalta. Lisäksi yhteistyön 
tavoitteiden toteuttamiseksi on yhdessä lajitutkijoiden kanssa 
seurattu Metsä Groupin metsissä kulotettuja kohteita ja niiden 
lajiesiintymiä. 

WWF Suomi ja Metsä Group ovat yhteistyössä edistäneet keskuste-
lua biotaloudesta ja metsien kestävästä käytöstä.

Metsä Group on toimittanut tietoa toiminnastaan kansainvälisen 
WWF:n vapaaehtoisiin arviointi- ja läpinäkyvyystyökaluihin, 
kuten	Environmental	Paper	Company	-indeksivertailuun	ja	
Check your paper -työkaluun. Näiden työkalujen tavoitteena 
on metsäsektorin ympäristövastuullisuuden edistäminen.

WWF Suomi on käyttänyt Metsä Groupilta saamansa taloudellisen 
tuen ympäristönsuojelutyöhönsä etenkin suomalainen luonto 
-ohjelmansa puitteissa.

Toimiala
Metsäteollisuus, paperi, sellu ja 
puutuotteet

Yhteistyön tyyppi
Vastuullinen yritystoiminta 

Yhteistyön suojelutavoitteet
Hyödykkeet: paperi ja sellu, puutavara
Metsät
Luonnon monimuotoisuus

FY2015 tuen kokoluokka (EUR)
25.000	–	50.000
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MICROSOFT MOBILE OY
Green Office

Microsoft	Mobilen	pääkonttori	Espoossa,	Salon	toimisto	ja	
Tampereen	Hermia-toimisto	ovat	mukana	WWF	Green	Office	
verkostossa. Lisäksi Microsoft Mobilen toimistot Intian 
Gurgaonissa ja Kiinan Pekingissä olivat tilikauden aikana 
mukana	Green	Office	-verkostossa.

WWF on käyttänyt Microsoft Mobilelta saamansa tuen ympäristön-
suojelutyöhönsä, etenkin ilmastotyöhön ekologinen jalanjälki 
-ohjelmansa puitteissa.

Toimiala
Kulutuselektroniikka

Yhteistyön tyyppi
Vastuullinen yritystoiminta
Viestintä ja ympäristökasvatus

Yhteistyön suojelutavoitteet
Ilmasto

FY2015 tuen kokoluokka (EUR)
25	000	–	50	000

NOKIA
Yhteistyössä ympäristötietoisuuden lisäämiseksi

WWF ja Nokia tekivät kansainvälistä yhteistyötä vuosina 
2003–2014,	jolloin	Nokia	oli	yksi	WWF	Suomen	pääyhteistyö-
kumppaneista. Yhteistyö alkoi Nokian työntekijöiden ympäris-
tötietoisuuden kasvattamisella. Yhteistyöllä on tavoiteltu Nokian 
ympäristötehokkuuden parantamista ja etsitty uusia tapoja 
lisätä kuluttajien ympäristötietoisuutta.

Yhteistyön tavoitteiden saavuttamiseksi WWF edisti vuonna 2014 
Nokian vesistrategiaan perustuvaa työtä ja sidosryhmien sitout-
tamista vesiensuojelutavoitteisiin erityisesti korkean vesiriskin 
alueilla. Vesiriskialueilla yhteistyö keskittyi paikallisten yhteisöjen 
tiedonsaannin parantamiseen ja WWF:n kenttätyöntekijöiden 
auttamiseen luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. 

Nokia oli yksi WWF:n Himalajan suojelutyön suurtukijoista.  
Keskeistä oli vesiresurssien suojelu Itä-Himalajan alueella.

WWF on käyttänyt Nokialta saamansa taloudellisen tuen ympä-
ristönsuojelutyöhönsä Himalajalla sekä luonnonvarojen kestävän 
käytön edistämiseksi etenkin ekologinen jalanjälki -ohjelmansa 
puitteissa.

Nokian	pääkonttori	Espoon	Keilaniemessä	liittyi	WWF	Green	Office	
-verkostoon vuonna 2012. Sen jälkeen myös toimipisteet Salossa, 
Chicagossa,	Berliinissä	ja	Pekingissä	ovat	läpäisseet	Green	Office	
-tarkastuksen. 

Toimiala
Kulutuselektroniikka, ICT

Yhteistyön tyyppi
Vastuullinen yritystoiminta
Viestinnällinen yhteistyö  
–	tuotemarkkinointi	ja	lisensointi	

Yhteistyön suojelutavoitteet
Vesiensuojelu 
Luonnon monimuotoisuus

FY2015 tuen kokoluokka (EUR)
> 100.000
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OUTOTEC
Yhteistyössä vihreän talouden edistämiseksi Suomessa

Outotec ja WWF Suomi ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2014 
alkaen. Outotec oli tilikaudella yksi WWF Suomen pääyhteistyö-
kumppaneista.

Outotecin ja WWF:n yhteistyön tavoitteena on edistää vihreää  
taloutta ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä Suomessa. 
Yhteistyön tavoitteiden saavuttamiseksi on järjestetty muun  
muassa asiantuntijaseminaareja sekä vihreän talouden keskustelu-
sarja. Tavoitteena on vahvistaa ymmärrystä ja luoda keinoja  
vihreän talouden edistämiseksi Suomessa.

WWF Suomi on käyttänyt Outotecilta saamansa taloudellisen 
tuen ympäristönsuojelutyöhönsä etenkin vihreän talouden 
edistämiseksi Suomessa ekologinen jalanjälki -ohjelmansa 
puitteissa.

RAISIO-KONSERNI
Yhteistyössä ruokaketjun kestävyyden edistämiseksi

Raisio ja WWF Suomi ovat tehneet yhteistyötä kestävämmän 
ruokaketjun hyväksi vuodesta 2010. Yhteistyön tavoitteena on 
edistää kestävää kehitystä sekä vastuullista kulutusta ja tuotantoa 
ja kannustaa kestävän kehityksen mukaiseen ajatteluun esimerkiksi 
kuluttajaviestinnällä.

Raisioagro on edistänyt kalankasvatuksen vastuullisuutta yhteis-
työssä WWF:n kanssa. Raisioagron tekemä kehitystyö kalankasva-
tuksessa käytettävän rehun suhteen vaikutti merkittävästi siihen, 
että kotimainen kirjolohi nousi WWF:n kalaoppaassa suositeltavien 
kalavalintojen vihreälle listalle vuonna 2014.  

Kuluttajille on viestitty kestävästä ruokaketjusta useita kanavia 
hyödyntäen. Painopiste on ollut uusiutuvissa, kasvipohjaisissa 
raaka-aineissa. Yhteistyön tuloksena on julkaistu juttuja ja blogi-
tekstejä sekä tehty alakouluille suunnattu Pallon parasta ruokaa 
-esite. 

WWF Suomi on käyttänyt Raisiolta saamansa taloudellisen  
tuen ympäristönsuojelutyöhönsä etenkin ympäristökasvatus- ja  
ekologinen jalanjälki -ohjelmiensa puitteissa. 

Toimiala
Teknologiayritys, laitosten ja 
prosessien toimittaminen

Yhteistyön tyyppi
Viestintä ja ympäristökasvatus 

Yhteistyön suojelutavoitteet
Vihreä talous

FY2015 tuen kokoluokka (EUR)
50.000	–	150.000

Toimiala
Elintarvikkeiden	valmistus,	
rehujen valmistus

Yhteistyön tyyppi
Vastuullinen yritystoiminta
Viestintä ja ympäristökasvatus

Yhteistyön suojelutavoitteet
Hyödykkeet: palmuöljy, soija, 
kasvatettu kala
Ilmasto
Luonnon monimuotoisuus
Ympäristökasvatus

FY2015 tuen kokoluokka (EUR)
25.000	–	50.000
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SCHNEIDER ELECTRIC FINLAND
Yhteistyössä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Schneider	Electric	Finland	ja	WWF	Suomi	käynnistivät	yhteistyönsä	
vuonna	2013.	Schneider	Electric	Finland	on	yksi	WWF	Suomen	
pääyhteistyökumppaneista.

Yhteistyön tavoitteena on edistää energiatehokkuutta suomalaisissa 
kiinteistöissä. Yhteistyö keskittyy erityisesti kaupunkien energia-
tehokkuuden parantamiseen ja energiansäästön edistämiseen. 
Yksi yhteistyön konkreettisista toimenpiteistä on Nuorten ilmasto-
huippukokous, joka järjestetään syksyisin yhteistyössä tiedekeskus 
Heurekan kanssa. Tapahtuman teemana on energiatehokkuus, ja 
siinä	hyödynnetään	Schneider	Electricin	energiatehokkuuden	oppi-
misympäristöä.	Syksyllä	2014	WWF	ja	Schneider	Electric	Finland	
järjestivät yhteistyössä seminaarin, jossa keskusteltiin datakeskusten 
energiatehokkuudesta ja innostettiin Suomen kuntia panostamaan 
kaavoitukseen datakeskusinvestointien saamiseksi maahan. Keväällä 
2015	WWF	ja	Schneider	Electric	Finland	julkaisivat	yhdessä	raportin	
Suomen kuntien rakennuskannan energiatehokkuuspotentiaalista. 

Schneider	Electric	Finlandin	pääkonttori	Espoossa	sekä	kaikki	 
Suomen	aluekonttorit	ovat	olleet	pitkään	mukana	WWF	Green	Office	
-verkostossa.

WWF	on	käyttänyt	Schneider	Electric	Finlandilta	saamansa	tuen	
ympäristönsuojelutyöhönsä, etenkin ilmastotyöhön ekologinen 
jalanjälki -ohjelmansa puitteissa.

SEB
Itämeri-työn tukeminen

SEB	ja	WWF	Suomi	aloittivat	yhteistyön	jo	1980-luvulla.	 
Näkyvimmillään	yhteistyö	on	SEB	Östersjöfond/WWF	-rahastossa,	 
joka noudattaa sijoitustoiminnassaan WWF:n eettisiä suosituksia. 
SEB	lahjoittaa	vuosittain	yhden	prosentin	rahaston	kokonaisarvosta	
WWF:n Itämeri-ohjelmaan.

SEB:n	toimisto	Helsingissä	on	ollut	mukana	WWF	Green	Office	
-verkostossa vuodesta 2009.

Toimiala
Rakennus- ja kiinteistöala, 
teollisuuselektroniikka

Yhteistyön tyyppi
Vastuullinen yritystoiminta
Viestintä ja ympäristökasvatus

Yhteistyön suojelutavoitteet
Ilmasto
Ympäristökasvatus

FY2015 tuen kokoluokka (EUR)
50.000	–	150.000

Toimiala
Finanssitoimiala

Yhteistyön tyyppi
Lahjoitus

Yhteistyön suojelutavoitteet
Itämeri

FY2015 tuen kokoluokka (EUR)
50.000	–	150.000
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SPONDA
Yhteistyössä kiinteistöjen energiatehokkuuden 
parantamiseksi

Sponda ja WWF Suomi käynnistivät vuonna 2010 yhteistyön,  
jonka tarkoituksena on toimitilojen energiatehokkuuden ja  
niiden ympäristövastuullisen käytön edistäminen. Sponda on  
yksi WWF Suomen pääyhteistyökumppaneista.

Yhteistyön tavoitteena on pyrkiä ympäristöystävällisiin käytän-
töihin Spondan omassa toiminnassa ja edistää yhtiön asiakkaiden 
sekä koko kiinteistöalan ympäristövastuullisuutta. Kiinteistöalan 
rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa ja ympäristön hyvinvoinnin 
turvaamisessa on keskeinen. Spondalle on tärkeää huomioida 
toimitilojensa ympäristövaikutukset ja pyrkiä pienentämään niitä 
sekä hankevaiheessa että kiinteistöjen käytössä. Yhteistyö WWF:n 
kanssa tukee ympäristönäkökulmien huomioon ottamista.

Spondan pääkonttori Helsingissä on ollut mukana WWF Green 
Office	-verkostossa	vuodesta	2009	lähtien.

WWF käyttää Spondalta saamansa taloudellisen tuen ympäristön-
suojelutyöhönsä etenkin ekologinen jalanjälki -ohjelmansa  
puitteissa.

STORA ENSO
Vapaaehtoinen metsien suojelu

Stora	Enso	on	ollut	mukana	WWF:n	Perintömetsä-hankkeessa	
sen	perustamisesta,	vuodesta	1999	alkaen.	Stora	Enso	Metsä	on	
sitoutunut	Etelä-Suomen	metsien	suojeluohjelman	METSOn	 
toteutukseen.	Vapaaehtoisen	metsiensuojelun	lisäksi	Stora	Enso	
Metsä ja WWF edistävät yhteistyössä metsätalouden kestäviä 
käytäntöjä Suomessa.

Stora	Enso	on	osallistunut	kansainvälisen	WWF:n	Environmental	
Paper Company -indeksivertailuun, joka on metsäsektorin  
ympäristövastuullisuutta edistävä vapaaehtoinen arviointi- ja 
läpinäkyvyystyökalu. 

Stora	Enson	pääkonttori	Helsingissä	on	kuulunut	WWF	Green	
Office	-verkostoon	vuodesta	2010	lähtien.

WWF	Suomi	on	käyttänyt	Stora	Ensolta	saamansa	taloudellisen	
tuen ympäristönsuojelutyöhönsä etenkin suomalainen luonto 
-ohjelmansa puitteissa.

Toimiala
Rakennus- ja kiinteistöala

Yhteistyön tyyppi
Vastuullinen yritystoiminta
Viestintä ja ympäristökasvatus

Yhteistyön suojelutavoitteet
Ilmasto 

FY2015 tuen kokoluokka (EUR)
25.000	–	50.000

Toimiala
Metsäteollisuus, paperi, sellu ja 
puutuotteet

Yhteistyön tyyppi
Vastuullinen yritystoiminta
Viestintä ja ympäristökasvatus

Yhteistyön suojelutavoitteet
Hyödykkeet: paperi ja sellu, 
puutuotteet, pakkaukset
Metsät 
Luonnon monimuotoisuus

FY2015 tuen kokoluokka (EUR)
25.000	–	50.000
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TALLINK SILJA OY
Yhteistyössä Itämeren suojelun edistämiseksi 

Tallink Silja Oy:n ja WWF:n yhteistyö alkoi vuonna 2001 
Silja Linen aluksilla. Silja Line toimi pitkään WWF:n Operaatio 
Merenneidon tukijana ja on järjestänyt myös varainkeruu-
kampanjoita Itämeren hyväksi.

Yhteistyön tavoitteiden saavuttamiseksi on muun muassa 
edistetty kierrätystä Tallink Siljan laivoilla sekä pienennetty 
laivojen aiheuttamia päästöjä. Yhteistyö on näkynyt myös laivojen 
ravintoloiden kalatarjonnassa, joka on pyrkinyt noudattamaan 
WWF:n Kalaoppaan linjauksia. WWF on kouluttanut Tallink 
Siljan henkilökuntaa Itämeren suojeluun liittyvistä aiheista sekä 
osaksi WWF:n vapaaehtoisia öljyntorjuntajoukkoja.

WWF Suomi on käyttänyt Tallin Siljalta saamansa taloudellisen 
tuen ympäristönsuojelutyöhönsä etenkin Itämeri-ohjelmansa 
puitteissa. 

TOYOTA AUTO FINLAND
Yhteistyössä ympäristökasvatuksen ja ilmastotyön 
edistämiseksi 

Toyota Auto Finland ja WWF Suomi ovat tehneet yhteistyötä 
vuodesta 2006. Toyota on yksi WWF Suomen pääyhteistyö-
kumppaneista.

Yhteistyön osana pyritään edistämään myös Toyotan henkilö-
kunnan ekologisen jalanjäljen pienentämistä hyödyntämällä 
WWF Suomen Ilmastolaskuria. Yhteistyön tavoitteiden  
saavuttamiseksi sen sisältöön kuuluu myös ilmastoasioiden  
edistäminen, jossa Toyotan vähäpäästöisillä hybridi- ja sähkö-
autoilla on merkittävä rooli. 

Toyota on tukenut WWF Suomen työtä antamalla sen käyttöön 
paketti- ja pistokehybridihenkilöauton, joita käytetään muun 
muassa WWF:n öljyntorjunta- ja talkooleiritoiminnassa.

WWF Suomi on käyttänyt Toyotalta saamansa taloudellisen 
tuen ympäristönsuojelutyöhönsä etenkin ympäristökasvatus-  
ja ekologinen jalanjälki -ohjelmiensa puitteissa.  

Toimiala
Merenkulku

Yhteistyön tyyppi
Vastuullinen yritystoiminta
Viestintä ja ympäristökasvatus

Yhteistyön suojelutavoitteet
Itämeri
Ympäristökasvatus

FY2015 tuen kokoluokka (EUR)
25.000	–	50.000

Toimiala
Autoteollisuus

Yhteistyön tyyppi
Vastuullinen yritystoiminta
Lahjoitus
Viestintä ja ympäristökasvatus

Yhteistyön suojelutavoitteet
Ilmasto 
Ympäristökasvatus

FY2015 tuen kokoluokka (EUR)
25.000	–	50.000
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UPM
Yhteistyössä metsätalouden vastuullisuuden 
edistämiseksi

UPM	ja	WWF	Suomi	ovat	tehneet	yhteistyötä	metsätalouden	
kestävyyden	edistämiseksi	vuodesta	2010	alkaen.	UPM	oli	yksi	
WWF:n Metsävuoden tukijoista vuonna 2011, ja on yksi WWF 
Suomen pääyhteistyökumppaneista. 

UPM	ja	WWF	Suomi	edistävät	yhteistyössä	pohjoisiin	havumetsiin	
pohjautuvien toisen sukupolven biopolttoaineiden kestävyyttä 
sekä kehittävät kestävää metsätaloutta ja raaka-ainehankintaa. 
Kestävän	metsätalouden	edistämiseksi	WWF	ja	UPM	etsivät	
yhdessä uusia tapoja turvata luonnon monimuotoisuutta sekä 
edistää	FSC-sertifikaatin	käyttöönottoa	Suomen	yksityismetsissä.	
UPM	ja	WWF	tekevät	myös	lajien	suojeluun	liittyvää	yhteistyötä	
valkoselkätikan elinolojen parantamiseen tähtäävässä hankkeessa. 
UPM	on	ollut	alusta	asti,	vuodesta	1999	mukana	WWF:n	Perintö-
metsä-hankkeessa	ja	sitoutunut	Etelä-Suomen	metsien	suojelu-
ohjelma	METSOn	toteutukseen.

UPM	on	toimittanut	tietoa	toiminnastaan	kansainvälisen	
WWF:n vapaaehtoisiin arviointi- ja läpinäkyvyystyökaluihin, 
kuten	Environmental	Paper	Company	-indeksivertailuun	ja	
Check your paper -työkaluun. Näiden työkalujen tavoitteena 
on metsäsektorin ympäristövastuullisuuden edistäminen.

WWF	Suomi	on	käyttänyt	UPM:ltä	saamansa	taloudellisen	
tuen ympäristönsuojelutyöhönsä etenkin suomalainen luonto  
ja ekologinen jalanjälki -ohjelmissa.

Toimiala
Metsäteollisuus, paperi, sellu ja 
puutuotteet

Yhteistyön tyyppi
Vastuullinen yritystoiminta
Viestintä ja ympäristökasvatus 

Yhteistyön suojelutavoitteet
Hyödykkeet: paperi, sellu ja 
puutuotteet, bioenergia
Metsät 
Luonnon monimuotoisuus

FY2015 tuen kokoluokka (EUR)
50.000	–	150.000
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MUUT WWF SUOMEN YRITYSKUMPPANUUDET
Seuraava lista sisältää ne kumppanuudet, jotka WWF Suomella oli tilikaudella 
FY15 ja joilta saatu tuki oli kokonaisuudessaan alle 25 000 euroa. 

WWF:n Green Office -verkostossa mukana olevat yritykset*

*Osa	Green	Office	-verkostossa	mukana	olevista	yrityksistä	on	kuvattu	aiemmin	
tässä raportissa.

A-Insinöörit Turun Juva
Aalto-yliopistokiinteistöt
Amer Sports
Asianajotoimisto Borenius
Asianajotoimisto	Castrén	&	Snellman
Asianajotoimisto	Mäkitalo	Rantanen	&	Co
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy (Asokodit)
BTJ Finland
Berner
Boco IP
CWT Finland
Clear Channel Suomi
Coor Service Management
Crises Management Initiative ry
Crnet
Cursor
Deloitte	&	Touche
Elintarviketurvallisuusvirasto	EVIRA
Eläinlääkäriasema	Valjakko
Eläketurvakeskus
Energiateollisuus	ry
Enfo
Espoon	esittävän	taiteen	koulu	ESKO
Evli	Pankki
Finlandia-talo
Flexolahti
Fujitsu Finland
Gullsten-Inkinen
Gustav Paulig
HAAGA-HELIA	ammattikorkeakoulu
HAVI Logistics
HYY Yhtymä
Hanken - Svenska handelshögskolan
Hansel
Helen
Helsingin kaupunki, opetusvirasto
Helsingin yliopisto, Viikin kampus
Hewlett-Packard	Enterprise
ISS Palvelut
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Ilmatieteen laitos
Intrum Justitia
Itä-Suomen	yliopisto	UEF
JCDecaux Finland
Joensuun Tiedepuisto
Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)
Jyväskylän yliopisto
KJ-Kiinteistöjohto
KPMG
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
Kauniaisten kaupunki, kaupungintalo
Keskinäinen	Eläkevakuutusyhtiö	Etera
Keskinäinen	Eläkevakuutusyhtiö	Ilmarinen
Kirkon	Ulkomaanapu
Klinger Finland
Konica Minolta Business Solutions Finland
Kuntarahoitus
L Arkkitehdit
L	M	Ericsson
Laatukeskus	Excellence	Finland
Lahden kaupunki
Lappeenrannan	teknillinen	yliopisto	LUT
Lassila	&	Tikanoja
Leijona Catering
Liikennevirasto
Liikenteen	turvallisuusvirasto	Trafi	
Logonet
Lyreco Finland
MSD Finland
Maanmittauslaitos
Mainostoimisto Tasku
ManpowerGroup
Mars Finland
Meda
Mediasignal Communications
Mediatalo	ESA,	Esan	Kirjapaino
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Microsoft
Modeo
NASDAQ OMX Helsinki
NIT Naval Interior Team
Neste
Nets
Newsec Asset Management
Nordea Rahoitus Suomi
Nordic	Green	Energy
Nordic Investment Bank Finland (NIB)
Nordic Morning
Novo Nordisk Farma
OP Ryhmä
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
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Otoplug
Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, asiantuntijapalvelut
Oulun yliopisto
Ovenia Group
PCP Partner
Painonet
Palkeet - Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Plan Suomi Säätiö
Posti Group
PricewaterhouseCoopers
Psycon
Puolustushallinnon rakennuslaitos (PHRAKL)
Puolustusministeriö
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Hallinto ja Ympäristökoulu
Raha-automaattiyhdistys RAY
Rapal
Rauhala Yhtiöt
SEA	LIFE	Helsinki
Saanio	&	Riekkola
Salomaa Yhtiöt
Sanquin
Senaatti-kiinteistöt 
Seppo Laine
Sesoma
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
Staples Finland
Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto (Helsinki Business College)
Suomen	Liikunta	ja	Urheilu	SLU	ry
Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry
Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry
Suomen Teollisuussijoitus
Suomen	UNICEF	ry
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Suomen tulli
Suomenlinnan hoitokunta
Säveltäjäin Tekijäinoikeustoimisto Teosto ry
TBWA Helsinki
TNS Gallup
TOAS Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö
Teatterikorkeakoulu
Technopolis 
TeliaSonera Finland
Tilastokeskus
Työ-	ja	elinkeinoministeriö	TEM
Uponor	ja	Uponor	Business	Solutions
VR-Yhtymä
VVO-Yhtymä
Vaisala
Valtiokonttori
Valtiovarainministeriö
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Verohallinto
Väestörekisterikeskus VRK
Wereldhave Finland
Wirma Lappeenranta
Yleisradio, toimitilapalvelut
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS
Ympäristöministeriö
Yrkeshögskolan Arcada
Ålands penningautomatförening (Paf)

Muut yritykset

Aamumaa
Accepta
Calligraphen
Canon
Corporate Spirit
Ejendals	Suomi
Flow Festival
If Vahinkovakuutusyhtiö
K-Plussa 
Kultakeskus
L’Oréal Garnier
Metso
Olympia Kaukomatkatoimisto
Ostohyvitys
Paletti
SOK	Emotion
Strömma Finland
Suomen	Uusiokuori
titiMadam
Toyota Finance Finland
Veikkaus
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WWF-VERKOSTO*
Alankomaat
Armenia
Australia
Azerbaidžan
Belgia
Belize
Bhutan
Bolivia
Brasilia
Bulgaria
Chile
Ecuador
Etelä-Afrikka
Espanja
Etelä-Korea
Fidži
Filippiinit
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Guatemala
Guyana
Honduras
Hong Kong
Itävalta
Intia
Indonesia
Iso-Britannia
Italia
Japani
Kambodža
Kamerun
Kanada
Kenia
Keski-Afrikan tasavalta
Kiina
Kolumbia
Kongon demokraattinen tasavalta
Kreikka
Laos
Madagaskar
Malesia
Mauritania
Meksiko

Mongolia
Mosambik
Myanmar
Namibia
Nepal
Norja
Pakistan
Panama
Papua-Uusi-Guinea
Paraguay
Peru
Puola
Ranska
Ranskan Guyana
Romania
Ruotsi
Salomonsaaret
Saksa
Sambia
Senegal
Singapore
Suriname
Suomi
Sveitsi
Tansania
Tanska
Thaimaa
Tunisia
Turkki
Unkari
Uusi-Seelanti
Uganda
Venäjä
Vietnam
Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Yhdysvallat
Zimbabwe

WWF kumppanit
Fundación Vida Silvestre (Argentiina)
Pasaules Dabas Fonds (Latvia)
Nigerian Conservation Foundation (Nigeria)

* Tilanne tammikuussa 2015







•   YRITYSYHTEISTYÖRAPORTTI   •   2015

WWF 
+5M
WWF:llä on yli 
5 miljoonaa tukijaa.+100 

WWF toimii yli sadassa 
maassa, kaikilla 
mantereilla.

+16M
WWF:llä on yli 16 miljoonaa 
seuraajaa Facebookissa, 
Twitterissä ja Google+:ssa. 1961

WWF perustettiin  
vuonna 1961.

Miksi meitä tarvitaan?
Tavoitteemme on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa 
tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.
 
wwf.fi

WWF.FI/YRITYKSET


