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Yksittäisiin yritysyhteistyösopimuksiin liittyvät tiedustelut  

Kati Malmelin, yritysyhteistyön johtaja (kati.malmelin@wwf.fi)  

Median yhteydenotot  

Noora Jussila, viestintäpäällikkö (noora.jussila@wwf.fi)  

 

WWF on yksi maailman suurimmista ja kokeneimmista riippumattomista ympäristöjärjestöistä. Sillä on yli viisi 

miljoonaa tukijaa ja maailmanlaajuinen verkosto, joka toimii yli sadassa maassa.  

WWF:n tehtävänä on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät 

tasapainossa. Tämä saadaan aikaan lisäämällä ja tehostamalla suojelua, hillitsemällä ilmastonmuutosta ja 

vähentämällä merkittävästi luonnonvarojen kulutusta. 

 29.4.2022, WWF Suomi (Maailman luonnonsäätiö), Helsinki, Suomi.  

Sisällön osittaisenkin lainaamisen yhteydessä on mainittava yllä olevat tekijätiedot.  

Kaikki oikeudet pidätetään.  

Kannen kuva: © Wild Wonders of Europe / Staffan Widstrand / WWF   

© Teksti 2022 WWF Suomi 

mailto:kati.malmelin@wwf.fi
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Luonnon nykytilaa voidaan kuvata seuraavasti: se on kuin kuilun partaalla. WWF:n 

Living Planet 2020 -raportin mukaan olemme ajaneet luonnon kantokyvyn 

äärirajoille. Maatalous ja sen aiheuttama metsäkato, ylikalastus, kaupungistuminen, 

energiankulutus, kaivostoiminta sekä päästöt aiheuttavat kaikki osaltaan 

elinympäristöjen menetystä sekä lisäävät luontokatoa ja nopeuttavat 

ilmastonmuutosta, aikamme suuria kriisejä. Myös Dagsuptan kevään 2021 raportin 

pääviesti on samansuuntainen, saavuttamamme elintaso on hankittu luonnon 

kustannuksella. Kun esimerkiksi elinajanodote on korkeampi kuin koskaan 

ennemmin, on samalla uhanalaisten lajien määrä noussut ennätyslukemiin. 

Käynnissä olevaa ihmisen aiheuttamaa massasukupuuttoa kutsutaan yleisesti 

kuudenneksi sukupuuttoaalloksi.  

Hyvä uutinen on kuitenkin se, että meillä on aikaisempaa paremmat mahdollisuudet 

positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi. Tiede on entistä yksimielisempää, 

ympäristövaikutuksia pystytään aikaisempaa paremmin todentamaan ja tietoisuus 

ympäristöuhista on lisääntynyt merkittävästi. Näinä aikoina myös WWF:n rooli 

yhtenä maailman ja Suomen vaikuttavimmista ympäristöjärjestöistä korostuu 

entisestään. Toimimme suunnannäyttäjänä ja tavoitteenamme on löytää 

kokonaisvaltaisia ratkaisuja yhteistyössä muiden toimijoiden, poliittisten päättäjien, 

yritysten sekä aktiivisten kansalaisten kanssa. 

Nopeiden muutosten toteuttamisessa ja kestävien ratkaisujen löytämisessä korostuu 

erityisesti yritysten rooli. Taloutemme perusta on monimuotoisessa luonnossa, joten 

jo liiketoiminnan kannattavuudenkin takia yritysten tulisi ottaa ympäristökriisit 

huomioon toiminnassaan. Vaikka moni yritys on ilahduttavasti herännyt aikaisempaa 

aktiivisemmin pohtimaan ympäristökysymyksiä, mielletään talous ja luonto yhä 

toisistaan erillisiksi. Todellisuus on kuitenkin täysin päinvastainen: Maailman 

talousfoorumi teroitti tämän vuoden alussa Globaalit Riskit 2022 -raportissaan sitä, 

kuinka ympäristökriisien, talouden ja geopoliittisten jännitteiden välinen yhteys on 

ilmeinen ja syvä.  

WWF Suomen yhteistyökumppanit ovat usein edelläkävijöitä alallaan. Tilikautena 

2021, kuten aikaisempinakin tilikausina, jatkoimme yhteistyötä luonnon, ilmaston ja 

kestävän kehityksen hyväksi useiden pitkäaikaisten sekä uusien 

yhteistyökumppaneidemme kanssa. Yritysyhteistyöraportin myötä haluan kannustaa 

myös muita organisaatioita ja yrityksiä antamaan takaisin luonnolle ja kehittämään 

liiketoimintaansa tavalla, josta hyötyvät sekä ihmiset että ympäristö. Vain yhdessä 

saamme muutosta aikaan! 

 

 

 

Liisa Rohweder 

pääsihteeri, WWF Suomi 

  

https://wwf.fi/uhat/living-planet-raportti/
https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review
https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022
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WWF:n kansainvälinen suojelustrategia vastaa aikamme suurimpiin 

ympäristöhaasteisiin. Suojelustrategian avulla pystymme yksinkertaistamaan ja 

ymmärtämään maapallon valtavia ongelmia sekä yhdistämään voimamme yhä 

suuremman vaikutuksen aikaansaamiseksi.  

WWF haluaa toimia yhdessä niiden tahojen kanssa, joilla on parhaat mahdollisuudet 

vaikuttaa maailman vakavimpiin ympäristöongelmiin ja löytää yhteistyössä ratkaisuja 

luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen, metsäkadon, ylikalastuksen, vesipulan ja 

ilmastonmuutoksen kaltaisiin suojeluhaasteisiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/all_publications/wwf_institutional_publications/
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Jatkamme paikallisia suojeluhankkeita arvokkailla luonnonalueilla ympäri maailman. 

Samalla keskitämme voimavarojamme kuuteen maailmanlaajuiseen teemaan, jotka 

ovat meret, metsät, sisävedet, lajit, ilmasto ja energia sekä ruoka. 

Työkaluina luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä käytämme kolmea läpileikkaavaa 

ohjelmaa, joita ovat markkinat, rahoitussektori ja hallinto. 

 

Luomme kullekin teemalle ja läpileikkaavalle ohjelmalle kansainvälisiä työryhmiä, 

jotka koostuvat WWF:n asiantuntijoista ja kumppaneista. Yhteistyön ja innovoinnin 

avulla tuotamme uusia ideoita, joista toteutamme ja monistamme lupaavimmat.  

Näin teemme kunnianhimoisista tavoitteista todellisuutta. Vuoden 2020 Living 

Planet -raportti osoittaa, että maailman ympäristöongelmat ovat nykyään liian 

suuria, toisiinsa kytkeytyneitä ja kiireellisiä, jotta mikään taho voisi yksinään 

ratkaista niitä. Siksi teemme yhteistyötä erilaisten yritysten ja yhteisöjen kanssa 

paikallisesti sekä kansainvälisesti. Vain yhdessä voimme saada aikaan muutosta 

parempaan.  

Tarvitsemme mukaan niin paikallisyhteisöt ja monikansalliset yhtiöt, hallitukset ja 

kansalaisjärjestöt, rahoituslaitokset ja kehittämiskeskukset kuin kuluttajat ja 

tutkijatkin. 

Nyt tarvitaan nopeaa toimintaa. Kehitämme WWF:ssä uusia yhteistoiminnan tapoja 

saadaksemme aikaan tarpeeksi suuria vaikutuksia. Tiedämme, että ihmisten suhde 

luontoon on määriteltävä uudelleen. Uskomme, että yhdessä me pystymme siihen. 

Lue lisää verkkosivuiltamme wwf.fi. 

https://wwf.fi/uhat/living-planet-raportti/
https://wwf.fi/uhat/living-planet-raportti/
https://wwf.fi/
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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 innovatiivisten ratkaisujen 

kehittämisessä ja nopeassa käyttöönotossa. 

Kaikki WWF-toimistot noudattavat yritysyhteistyössään yhteisesti sovittuja 

toimintatapoja. 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 yhdessä yritysten kanssa poliittiseen päätöksentekoon.  

• Tukemalla luonnonvarojen oikeudenmukaista jakoa.  

• Uudelleenohjaamalla rahavirtoja luonnonsuojelun ja ekosysteemien kestävän 

hallinnoinnin tukemiseen.  

• Lisäämällä tietoisuutta viisaamman kuluttamisen tarpeesta.  

• Suojelemalla maailman ekologisesti tärkeimpiä alueita. 

 

Tämä tapahtuu monin eri tavoin: kannattamalla säädöksiä, jotka estävät laittoman tai 

ekologisesti kestämättömän toiminnan, rohkaisemalla yrityksiä ja teollisuuden eri 

foorumeita (esim. Kestävän kehityksen tavoitteet, UN Global Compact, Science Based 

Targets ja Consumer Goods Forum) tekemään kunnianhimoisia sitoumuksia ja 

ottamaan osaa julkisiin poliittisiin keskusteluihin sekä tukemalla luotettavia 

sertifiointijärjestelmiä (esim. Forest Stewardship Council (FSC), Aquaculture 

Stewardship Council (ASC), Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Roundtable 

on Responsible Soy (RTRS), Better Cotton Initiative (BCI)). Julkaisemme myös 

vertailuja ja raportteja yritysten tai elinkeinoalojen toiminnasta (esim. 

palmuöljypisteytys, soijapisteytys ja kestävä puuvilla -vertailu), luomme korkean 

profiilin kampanjoilla julkista painetta yritysten toiminnalle (esim. vastuulliset 

sijoitukset ja kestävä kalastus) ja solmimme kumppanuuksia yksittäisten yritysten 

kanssa. 

Suuri osa WWF:n yritysyhteistyöstä keskittyy seuraaviin avainteemoihin: 

• Ruoka sekä metsien ja merten hyödykkeet  

• Ilmasto ja energia  

• Makea vesi  

 

Tämä raportti esittelee WWF Suomen yritysyhteistyötä ja yhteistyökumppaneita 

tilikaudelta 2021, joka päättyi 30.6.2021. 

  

https://www.unglobalcompact.org/
https://sciencebasedtargets.org/
https://sciencebasedtargets.org/
https://www.theconsumergoodsforum.com/
https://fi.fsc.org/fi-fi
https://www.asc-aqua.org/
https://www.asc-aqua.org/
https://www.rspo.org/about
https://responsiblesoy.org/?lang=en
https://responsiblesoy.org/?lang=en
https://bettercotton.org/
https://palmoilscorecard.panda.org/#/home
http://soyscorecard.panda.org/
https://www.sustainablecottonranking.org/
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Työskentelemme avainasemassa olevien yritysten keskeisimpien hyödykkeiden tuotantoketjujen 

parissa. Tarkoituksenamme on vähentää tuotannon vaikutuksia ja ohjata kysyntää kestävämpiin 

hyödykkeisiin. Erityisesti keskitymme suurimpiin maataloustuotteita (esim. palmuöljy, puuvilla) 

ostaviin ja tuottaviin yrityksiin, joiden toiminta aiheuttaa metsäkatoa tai veden kestämätöntä 

käyttöä; luonnonkalojen kalastukseen (esim. tonnikala), kalanviljelyyn (lohi, katkaravut) sekä 

metsätaloustuotteisiin (puu, paperi). Forest Forward -ohjelma on tärkeä osa yhteistyötämme 

metsäteollisuusyritysten kanssa. 

Ilmastonmuutokseen ja energiankulutukseen liittyen sitoutamme yritysmaailmaa suuntaamaan 

toimintaansa vähähiiliseen tulevaisuuteen sekä tukemaan Pariisin ilmastosopimuksen 

täytäntöönpanoa. Työskentelemme yhdessä johtavien yritysten kanssa sekä strategisissa 

sidosryhmien yhteenliittymissä, kuten Science Based Targets -aloitteessa (SBT). SBT-aloite 

kannustaa yrityksiä asettamaan tieteelliset tavoitteet päästöjensä vähentämiseksi ja 

ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 

WWF Green Office opastaa yrityksiä ja organisaatioita pienentämään hiilijalanjälkeään, käyttämään 

luonnonvaroja viisaasti ja tukemaan luonnon monimuotoisuutta. Tilikaudella 2021 Green Office -

ympäristöjärjestelmä oli Suomessa käytössä noin 200 organisaatiossa, joissa työskentelee yhteensä 

yli 53 000 työntekijää. WWF Suomi käynnisti Green Office -ohjelman vuonna 2002.  

WWF:n vesityö edistää vastuullisia käytäntöjä yritysten veden käyttöön liittyvissä kysymyksissä.  

 

https://forestsforward.panda.org/
https://sciencebasedtargets.org/
https://wwf.fi/greenoffice/
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Yritysyhteistyö kumppaneidemme kanssa perustuu yhteisiin näkemyksiin, 

tavoitteisiin tai toimintaan ja haluun kertoa niistä julkisesti. Yritysyhteistyötä on 

kolmenlaista: 

 
 

Pyrimme kahdenvälisellä yritysyhteistyöllämme saavuttamaan suoria tuloksia 

tärkeimmissä suojelukysymyksissä tai suojelullisesti arvokkaimmilla alueilla. 

Tämä tapahtuu aikaansaamalla muutoksia yritysten toiminnassa ja koko 

arvoketjussa. Näin vähennämme yritysten ympäristövaikutuksia merkittävästi ja 

saavutamme suojelutuloksia. Lisäksi vaikutamme yrityksiin yhteydessä oleviin 

toimialoihin ja markkinoihin. 

 
 

Kasvatamme yhdessä yritysten kanssa tietoisuutta tärkeimmistä 

ympäristöasioista ja vaikuttamme ihmisten kulutuskäyttäytymiseen viestinnällä ja 

kampanjoilla (mukaan lukien kohdennetut suojelutavoitteita tukevat 

markkinointikampanjat). Tällaisten kumppanuuksien avulla tuodaan myös esiin 

WWF:n suojelukohteena olevien lajien ja alueiden ainutlaatuisuutta ja kauneutta. 

Lisäksi kuluttajia innostetaan valitsemaan kestävästi tuotettuja hyödykkeitä, 

kuten FSC-sertifioitua puuta, tai yrityksiä innostetaan tukemaan kampanjoita, 

joilla kannustetaan esimerkiksi arktisen alueen tai uhanalaisten eläinten, kuten 

tiikerin, suojeluun. 

 
 

Lahjoitukset ovat yksi merkittävä yritysyhteistyön tapa. 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 

kanssa, jotka ovat jo sitoutuneet luonnonsuojeluun tai tekevät johdonmukaisesti töitä 

kehittääkseen toimintansa kestävyyttä. 

WWF:n ystäväyritys -ohjelma otettiin käyttöön vuonna 2015. Ystäväyritys-ohjelma on 

pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu tapa tukea toimintaamme vuosittaisella 

lahjoituksella.  

Kuten tästäkin raportista käy ilmi, monissa kumppanuuksissa on käytössä eri 

yritysyhteistyömuotojen yhdistelmiä. 
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Työskentelemme yritysten kanssa suojelutavoitteidemme saavuttamiseksi. 

Kansalaisjärjestöjen ja yritysten kumppanuudet sisältävät rakentavaa vuoropuhelua, 

jossa molemmat haastavat toista osapuolta vastuullisuuden keskeisistä ongelmista. 

Sen vuoksi yhteistyö tuo mukanaan sekä mahdollisuuksia että haasteita kummallekin 

osapuolelle. WWF:ssä vastataan näihin haasteisiin selkeiden linjausten avulla, 

mukaan lukien due diligence -prosessilla. Pidätämme kaikissa kumppanuuksissamme 

oikeuden toisen osapuolen toiminnan julkiseen arviointiin. 

Sekä laadulliset että määrälliset tulokset ja vaikutukset ovat meille tärkeitä. Tuemme 

kaikkien sidosryhmiemme toiminnan läpinäkyvyyttä, jota pidämme toiminnan 

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 on tärkeää määritellä 

yritysyhteistyön tavoitteet sekä arvioida systemaattisesti niiden saavuttamista. Tämä 

koskee erityisesti kahdenvälistä yritysyhteistyötä. Kaikki WWF-toimistot ovat 

sitoutuneet raportoimaan yritysyhteistyökumppanuuksistaan. Raportointi koskee 

sekä yhteistyön päämääriä että vaikutuksia. Tämä raportti on osa tätä työtä.  

Tämän raportin tarkoitus on antaa yleiskuva WWF Suomen yritysyhteistyöstä. 

Yritysyhteistyön kautta kerättyjä varoja käytetään tyypillisesti: 

• Työhön, jolla vähennetään yritystoiminnan vaikutuksia ja ekologista 

jalanjälkeä sekä 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 solmituista 

sopimuksista. 

Tilikaudella 2021 WWF Suomen yritysyhteistyöstä saadut varat käsittivät noin 9 

prosenttia WWF Suomen tuloista. Lisäksi tuloja kertyi toimistojen 

ympäristöjärjestelmämallista WWF Green Officesta, jonka tulot ovat osa Oy Nooan 

Arkki Ab:n liikevaihtoa. Nooan Arkki on WWF Suomen 100-prosenttisesti omistama 

tytäryhtiö. 

  



Yritysyhteistyöraportti - WWF Suomi - 2021 

10 
 

Seuraava lista sisältää ne kumppanuudet, jotka WWF Suomella oli tilikaudella 2021 

ja joilta saatu tuki oli kokonaisuudessaan vähintään 25 000 euroa. *  

Lue lisää yhteistyökumppaneista verkkosivuiltamme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Yrityksen mahdollinen mukanaolo WWF Green Office -verkostossa on otettu huomioon. 

https://wwf.fi/yhteistyo-yritysten-kanssa/yhteistyokumppanit
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Yhteistyössä WWF:n ympäristönsuojelutyön tukemiseksi 

 
 

WWF Suomi ja Dittmar & Indrenius aloittivat yhteistyön 
vuonna 2012. Dittmar & Indrenius on yksi WWF Suomen 
pääyhteistyökumppaneista. 
 
Yhteistyön tavoitteena on edistää ja tukea 
ympäristönsuojelutyötä. Dittmar & Indrenius tukee 
WWF:n toimintaa tarjoamalla juridista neuvonantoa 
maksuttomana pro bono -työnä, jotta voimme itse 
keskittyä ympäristönsuojelutyöhön. 
 
Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto on tarjonnut 
näkemyksellisiä ja kokonaisvaltaisia neuvoja 
yritysasiakkailleen vuodesta 1899. Yritysvastuullisuus on 
osa Dittmar & Indreniuksen tapaa työskennellä ja antaa 
panoksensa ympäröivän yhteiskunnan toimintaan. 
 
Lisäksi Dittmar & Indrenius on ollut mukana WWF Green 
Office -verkostossa vuodesta 2014. 

Toimiala 

Asianajopalvelut 

 

Yhteistyön tyyppi 

Lahjoitus 

 

Yhteistyön suojelutavoitteet 

WWF:n ympäristönsuojelutyö 

 

FY2021 tuen kokoluokka (EUR)  

Yli 150 000 

Lue lisää yhteistyöstä 

 

https://wwf.fi/yhteistyo-yritysten-kanssa/yhteistyokumppanit/dittmar-indrenius/
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Yhteistyössä WWF:n virtavesityön tukemiseksi 

 

 
Finnforel ja WWF Suomi ovat tehneet yhteistyötä kesästä 
2020 alkaen. Yhteistyön tavoitteena on tukea WWF:n 
työtä uhanalaisten vaelluskalojen suojelemiseksi ja viestiä 
kestävistä kalavalinnoista. 
 
Tilikaudella 2021 Finnforel toteutti yhteensä kolme 

royalty-kampanjaa, joiden aikana 1 % Saimaan Tuore -

tuotemerkin alla myytyjen kirjolohituotteiden myynnistä 

lahjoitettiin WWF:lle. Samaan aikaan kampanjassa 

viestittiin kuluttajille vastuullisista kalavalinnoista. 

WWF Suomi on käyttänyt tilikaudella 2021 Finnforelilta 

saamansa tuen virtavesityöhön Vauhtia Vaellukseen -

hankkeen omarahoitukseen. 

Toimiala 

Kalastus ja kalanviljely 

 

Yhteistyön tyyppi 

Lahjoitus 

Royalty-yhteistyö 

 

Yhteistyön suojelutavoitteet 

WWF:n sisävesiohjelma 

 

FY2021 tuen kokoluokka (EUR)  

25 000–50 000 

 

Lue lisää yhteistyöstä 

 

https://wwf.fi/yhteistyo-yritysten-kanssa/yhteistyokumppanit/saimaan-tuore/
https://wwf.fi/yhteistyo-yritysten-kanssa/yhteistyokumppanit/saimaan-tuore/
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Yhteistyössä monimuotoisen luonnon suojelemiseksi Suomessa ja Kaakkois-

Aasiassa  

 

 
WWF, Fiskars sekä Fiskars Group aloittivat yhteistyön 
vuonna 2020. Iittalan kanssa yhteistyö sai jatkoa vuodelta 
2019. Erilaisia yhteistyöjaksoja esimerkiksi Arabian kanssa 
on ollut jo 1980-luvulta saakka. Fiskars Group sekä 
Fiskars ja Iittala brändit ovat WWF Suomen 
pääyhteistyökumppaneita. 
 
Tilikaudella 2020–2021 Fiskars ja Iittala tekivät 
erikoiserän tuotteita, joiden yritysmyynnistä lahjoitettiin 5 
% WWF:n luonnonsuojelutyölle ja erityisesti 
talkootoiminnalle. Fiskars teki numeroidun erän 
kierrätyssaksia, joiden kahvaosa valmistettiin uudesta, 
biopohjaisesta materiaalista ja terät kierrätetystä 
ruostumattomasta teräksestä. Iittalan yhteistyötuotteina 
toimivat puolestaan 100 prosenttisesti kierrätyslasista 
valmistetut tuotteet. Yhteistyötuotteisiin kuuluvat 
kierrätyslasista valmistetut Aalto-maljakko 120 mm, 
Aalto-kynttilälyhty 60 mm, Aalto-kulho 75 mm sekä Oiva 
Toikan suunnittelema Tirri-lintu. Kierrätyslasin 
valmistamisessa hyödynnetään Iittalan lasitehtaalla 
syntyvää hukkalasia, eli lasituotteet eivät sisällä lainkaan 
uusia materiaaleja. Hukkalasista valmistetut esineet ovat 
yhtä kestäviä, kirkkaita ja laadukkaita kuin täysin uusista 
materiaaleista valmistetut esineet. Ne myös valmistetaan 
Suomessa, Iittalan lasitehtaalla. Lahjoitus tuki WWF:n 
osallistavaa luonnonhoitotyötä perinneympäristöjen 
hoidossa ja vieraslajien poistamisessa. Lahjoituksella 
järjestimme yli kymmenet talkoot kesäkauden 2021 
aikana. 

Fiskars Group lahjoitti 50 000 euroa Mekongin alueen monimuotoisen luonnon suojelutyöhön. 
Kuuden valtion, Kambodzhan, Laosin, Myanmarin, Thaimaan, Vietnamin ja Kiinan eteläisen 
Yunnanin maakunnan, läpi kulkeva Mekongin jokialue on lajistoltaan maailman toiseksi rikkain. 
Fiskars Groupin lahjoituksen avulla ehkäisemme metsäkatoa ja elinympäristöjen tuhoutumista, 
jotka ovat yksiä alueen luonnon suurimmista uhista. Metsien pirstaloituminen nostaa myös riskiä 
villieläimistä ihmisiin leviäviin tauteihin eli zoonooseihin. Kun eläinten luontaiset elinalueet 
kaventuvat ja kulkureitit muuttuvat, joutuvat eläimet ja ihmiset aiempaa useammin kohtaamisiin. 
Suojelemalla Mekongin metsiä voimme samalla ehkäistä uusien pandemioiden kehittymistä. 

Keväällä 2021 viestimme yhdessä Fiskarsin kanssa pölyttäjien roolista luonnon monimuotoisuuden 
turvaajana osana Fiskarsin Happy Bee -kampanjaa. Kannustimme kotipuutarhureita huomioimaan 
pölyttäjät paremmin pihoilla ja puutarhoissa. WWF on vahvistanut pölyttäjien suojelutyötään 
entisestään kampanjan jälkeen muun muassa palkkaamalla pölyttäjäasiantuntijan. Pölyttäjät ovat 
ensiarvoisen tärkeitä myös ihmisten ruokaturvan kannalta, sillä 70 % maailman viljelykasveista 
tarvitsee hyönteispölytyksen. 

Toimiala 

Kuluttajatuotteiden valmistus ja 

myynti 

 

Yhteistyön tyyppi 

Lahjoitus 

Royalty-yhteistyö 

Vastuullinen yritystoiminta 

 

Yhteistyön suojelutavoitteet 

WWF:n suomalaisen luonnon 

ohjelma 

WWF:n kansainvälinen ohjelma 

 

FY2021 tuen kokoluokka (EUR) 

50 000–150 000 

Lue lisää yhteistyöstä, Fiskars 

Group 

Lue lisää yhteistyöstä, Fiskars 

Lue lisää yhteistyöstä, Iittala 

 

https://wwf.fi/yhteistyo-yritysten-kanssa/yhteistyokumppanit/fiskars-group/
https://wwf.fi/yhteistyo-yritysten-kanssa/yhteistyokumppanit/fiskars-group/
https://wwf.fi/yhteistyo-yritysten-kanssa/yhteistyokumppanit/fiskars/
https://wwf.fi/yhteistyo-yritysten-kanssa/yhteistyokumppanit/iittala/
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Yhteistyössä uhanalaisten vaelluskalojen suojelemiseksi 

 

 

WWF Suomi ja K-ryhmä aloittivat viisivuotisen yhteistyön 

vuonna 2017. K-ryhmä on yksi WWF Suomen 

pääyhteistyökumppaneista. 

 
Yhteistyön tavoitteena oli Suomen uhanalaisten 
vaelluskalakantojen pelastaminen ja palauttaminen sekä 
suomalaisten innostaminen mukaan vaelluskalojen 
suojeluun. Suomessa arvioidaan olevan kymmeniä 
tuhansia vaelluskalojen vaellusesteitä. Ensimmäiset 
talkoot vaellusesteiden poistamiseksi pidettiin alkusyksyllä 
2017, jolloin K-ryhmä toteutti myös laajan ”Kuteminen 
kuuluu kaikille” -viestintäkampanjan. Yhteistyö päättyi 
vuoden 2021 lopussa.  

 
Kesäkaudella 2021 järjestimme kuudet talkoot yhdessä 
paikallisten K-kauppojen, tie- ja vesienhoitoyhdistysten, 
maa- ja vesialueenomistajien sekä vapaaehtoisten kanssa. 
Talkoissa poistettiin vaellusesteitä vaihtamalla muun 
muassa konetyönä vanhoja tierumpuja uusiin isompiin, ja 
asentamalla ne alemmas riittävän vesisyvyyden saamiseksi 
rummun sisälle. Tierummut lahjoittivat Uponor ja Pipelife 
yhteistyössä Onnisen kanssa. 

 
Vaelluskalojen pelastamiseksi järjestettiin kausien 2017–2021 aikana yhteensä 35 talkoot, joihin 
osallistui yli 1 000 vapaaehtoista sekä yli 70 K-kauppaa ja -kauppiasta. Talkoissa rakennettiin 300 
kutupaikkaa, ja avattiin 27 vaellusestettä, sekä 100 kilometriä uhanalaisten vaelluskalojen aiemmin 
saavuttamattomissa ollutta esteetöntä elinympäristöä. Kunnostustöiden toteutumisen 
mahdollistivat lisäksi maa- ja vesialueen omistajien sekä paikallisten tie- ja vesienhoitoyhdistysten 
tuki.  
 
Monella paikkakunnalla K-Kalapolut-talkoot ovat innostaneet paikallisia toimijoita jatkamaan 

työtä virtavesien kunnostamiseksi. Joiltakin kohteilta on kantautunutkin mukavia uutisia: erittäin 
uhanalainen taimen on kutenut ja talkoilla tehdyistä sorakoista on syntynyt pieniä 
taimenenpoikasia. 

Lisäksi Keskon päätoimitalo K-Kampus on ollut mukana WWF Green Office -verkostossa vuodesta 
2019. 
 
WWF Suomi on käyttänyt K-ryhmältä saamansa taloudellisen tuen ympäristönsuojelutyöhönsä 
vaelluskalojen pelastamiseksi ja palauttamiseksi etenkin Meret ja sisävedet -ohjelmansa puitteissa. 

Toimiala 

Vähittäiskauppa 

 

Yhteistyön tyyppi 

Vastuullinen yritystoiminta 

 

Yhteistyön suojelutavoitteet 

WWF:n sisävesiohjelma 

 

FY2021 tuen kokoluokka (EUR) 

50 000–150 000 

Lue lisää yhteistyöstä 

 

https://wwf.fi/yhteistyo-yritysten-kanssa/yhteistyokumppanit/k-ryhma/
https://wwf.fi/yhteistyo-yritysten-kanssa/yhteistyokumppanit/k-ryhma/
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Yhteistyössä Itämeren suojelemiseksi 

 

 

SEB ja WWF Suomi ovat aloittaneet yhteistyön jo 1980-

luvulla.  

 

Näkyvimmillään yhteistyö on SEB WWF Nordenfond -

rahastossa, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan 

tiukkoja vastuullisuuskriteerejä. Rahastosta tehdään myös 

lahjoituksia WWF Suomelle ja Ruotsille tiettyjen 

edellytysten täyttyessä. 

 

SEB:n toimisto Helsingissä on ollut mukana WWF Green 

Office -verkostossa vuodesta 2009.

 

Toimiala 

Finanssitoimiala 

 

Yhteistyön tyyppi 

Lahjoitus 

 

Yhteistyön suojelutavoitteet 

WWF:n meriohjelma 

Itämeri 

 

FY2021 tuen kokoluokka (EUR) 

Yli 150 000 

Lue lisää yhteistyöstä 
 

https://wwf.fi/yhteistyo-yritysten-kanssa/yhteistyokumppanit/seb/
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Yhteistyössä metsien suojelun ja metsätalouden kestävyyden edistämiseksi 

 

 
WWF Suomen ja Stora Enson yhteistyö alkoi jo vuonna 
1999, kun Stora Enso tuli mukaan WWF Suomen 
perintömetsäohjelmaan. Sen jälkeen WWF Suomella ja 
Stora Ensolla on ollut useita yhteistyöjaksoja. 
 

Edistimme tilikaudella Stora Enson Suomen 
puunhankinnan kanssa metsien vapaaehtoista suojelua ja 
metsätalouden ekologista kestävyyttä Suomessa. 
Kannustimme ja sitoutimme metsänomistajia metsien 
vapaaehtoiseen suojeluun ja ekologisesti kestävään 
metsänhoitoon. Yhteistyötä toteutettiin erilaisin 
viestinnällisin ja koulutuksellisin toimenpitein. 

Yhteistyön teemat: 

• Metsien jatkuva kasvatus 
• Metsien vapaaehtoinen suojelu 
• Metsätalouden vesistövaikutukset  

 
Stora Enso liittyi vuonna 2021 Suomessa ja Venäjällä tehtävän WWF-yhteistyön myötä osaksi 
kansainvälisen WWF:n metsätyön uutta Forests Forward -ohjelmaa. Tämän ohjelman tavoitteina 
on muun muassa vähentää metsäkatoa, ennallistaa ekosysteemejä ja suojella luonnon 
monimuotoisuutta. Sen tavoitteena on sitouttaa yrityksiä ja sijoittajia huomioimaan luontoarvoja 
metsänhoidossa ja puukaupassa. 

Edellisten tilikausien yhteistyössä Stora Enson kanssa olemme edistäneet metsien vapaaehtoista 
suojelua ja ekologisesti kestävää metsänhoitoa metsänomistajakunnassa usein erilaisin 
viestinnällisin toimenpitein. WWF on lisäksi perehdyttänyt Stora Enson henkilöstöä ekologisesti 
kestävän metsänhoidon ja suojelun käytäntöihin. Stora Enso tuli vuonna 2016 mukaan WWF:n 
Metsähaasteeseen ja yhtiö on sitoutunut tarjoamaan WWF:n Metsänhoito-oppaan mukaista 
metsänkäsittelyä metsänomistajan niin pyytäessä.  

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

 

Toimiala 

Metsäteollisuus, kartonki, sellu, 

puutuotteet ja metsänhoito 

 

Yhteistyön tyyppi 

Vastuullinen yritystoiminta 

Viestintä ja ympäristökasvatus 

 

Yhteistyön suojelutavoitteet 

WWF:n metsäohjelma 

 

FY2021 tuen kokoluokka (EUR) 

25 000–50 000 

Lue lisää yhteistyöstä 
 

https://wwf.fi/yhteistyo-yritysten-kanssa/yhteistyokumppanit/stora-enso/
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Yhteistyössä Suomen metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi 

 

WWF Suomen ja UPM:n yhteistyö alkoi ensimmäisen 
kerran jo vuonna 1999, kun UPM tuli mukaan WWF 
Suomen perintömetsäohjelmaan. Vuodesta 2010 alkaen 
WWF Suomella ja UPM:llä on ollut useita yhteistyöjaksoja. 

Tilikausilla 2019–2021 toteutimme yhteistyötä Suomen 
metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. 
Yhteistyössä WWF Suomi haastoi UPM:ää saavuttamaan 
syksyllä 2018 julkistamansa ”No net biodiversity loss” -
sitoumuksen tavoitteet. 

 

 

 

 

Esimerkkejä aiemmasta yhteistyöstä: 

• Olemme etsineet uusia tapoja kehittää keinoja, joilla turvaamme metsäluonnon 
monimuotoisuutta talousmetsissä sekä edistämme vapaaehtoisuuteen perustuvaa suojelua. 
Yhteisenä tavoitteenamme on ollut edistää FSC-sertifioinnin yhä laajempaa käyttöönottoa 
Suomen yksityismetsissä. 

UPM:n FSC-ryhmässä oli vuoden 2021 lopussa 516.000 hehtaaria omia FSC sertifioituja metsiä ja 
520.000 hehtaaria FSC ryhmäsertifioinnin piirissä. 

• Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi olemme kehittäneet yhteistyössä 
käytännön toimenpiteitä lajisuojeluun ja julkaisseet metsänomistajille ja 
metsäammattilaisille Valkoselkätikka ja metsänkäsittely -ohjeen. 

• UPM tuli vuonna 2016 mukaan WWF Suomen Metsähaasteeseen. Yhtiö on sitoutunut 
tarjoamaan WWF:n Metsänhoito-oppaan mukaista metsänkäsittelyä metsänomistajan niin 
pyytäessä. 

• Tilikaudella 2017 WWF-lehti painettiin UPM:n lahjoittamalle MaxiOffset-paperille. 

• UPM on perustanut 14 Perintömetsä-kohdetta omiin metsiinsä. 

WWF Suomi on käyttänyt UPM:ltä saamansa taloudellisen tuen ympäristönsuojelutyöhönsä 
etenkin Suomalainen luonto -ohjelmansa puitteissa. 

 

Toimiala 

Metsäteollisuus, paperi, sellu, 

puutuotteet ja biopolttoaineet  

 

Yhteistyön tyyppi 

Vastuullinen yritystoiminta 

 

Yhteistyön suojelutavoitteet 

WWF:n metsäohjelma 

 

FY2021 tuen kokoluokka (EUR) 

25 000–50 000 
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Yhteistyössä WWF:n ympäristönsuojelutyön tukemiseksi 

 
 

Osa Veikkauksen Luonto-arpojen myyntituotosta 
lahjoitetaan WWF:lle. WWF Suomi on käyttänyt 
Veikkaukselta saamansa tuen ympäristönsuojelutyöhönsä. 

Toimiala 

Rahapelit 

 

Yhteistyön tyyppi 

Lahjoitus 

 

Yhteistyön suojelutavoitteet 

WWF:n ympäristönsuojelutyö 

 

FY2021 tuen kokoluokka (EUR) 

25 000–50 000 

 

Lue lisää yhteistyöstä 

 

https://wwf.fi/yhteistyo-yritysten-kanssa/yhteistyokumppanit/veikkaus/
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Yhteistyössä Itämeren suojelemiseksi 

 

 
WWF Suomen ja Ålandsbankenin yhteistyö alkoi vuonna 
2016. Yhteistyö kytkeytyy Ålandsbankenin 
Itämeriprojektiin. Ålandsbanken on yksi WWF Suomen 
pääyhteistyökumppaneista.  

 
Yhteistyön tavoitteena on kannustaa kuluttajia 
ympäristömyönteiseen muutokseen. Ålandsbanken on 
vuodesta 2016 alkaen tarjonnut asiakkailleen biohajoavan 
ja ympäristövaikutuksia mittaavan Itämerikortti-nimisen 
maksukortin. Itämerikorttia käyttävä asiakas voi nähdä 
ostostensa suuntaa antavan hiilijalanjäljen. Kortin avulla 
halutaan vaikuttaa asiakkaiden kulutustottumuksiin. 
Lisäksi WWF Suomi tarjoaa Ålandsbankenin asiakkaille 
tietoa kestävistä kulutusvaihtoehdoista. 

Ålandsbankenin asiakkaat voivat myös halutessaan tukea 
Itämeren suojelua tai muuta valitsemaansa 
suojelukohdetta lahjoittamalla rahaa WWF:n 
luonnonsuojelutyölle. 

WWF Suomi ja Ålandsbanken ovat yhdessä edistäneet 
Itämeri-kortin ja sen avulla tehtävän 
hiilijalanjälkilaskennan tunnettuutta sekä Suomessa että 
kansainvälisellä tasolla. 

WWF Suomi on käyttänyt Ålandsbankenilta saamansa 
taloudellisen tuen Itämeren suojelutyöhön Meret ja 
sisävedet -ohjelmansa puitteissa. 

 

 

Toimiala 

Finanssitoimiala 

 

Yhteistyön tyyppi 

Vastuullinen yritystoiminta 

Viestintä ja ympäristökasvatus 

 

Yhteistyön suojelutavoitteet 

WWF:n meriohjelma 

Itämeri 

WWF:n ilmasto-ohjelma 

 

FY2021 tuen kokoluokka (EUR) 

25 000–50 000 

Lue lisää yhteistyöstä 

 

https://wwf.fi/yhteistyo-yritysten-kanssa/yhteistyokumppanit/alandsbanken/
https://wwf.fi/yhteistyo-yritysten-kanssa/yhteistyokumppanit/alandsbanken/
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Seuraava lista sisältää sopimukselliset kumppanuudet ja säännölliset tukijat, jotka 

WWF Suomella oli tilikaudella 2021 ja joilta saatu tuki oli kokonaisuudessaan alle 25 

000 euroa. Lisäksi lukuisat yritykset ja organisaatiot tukivat WWF:n työtä 

kertalahjoituksella verkkosivujemme kautta tai tilisiirtona. 

 Lue lisää yritysten kertalahjoituksesta. 

*Osa WWF Green Office -verkostossa mukana olevista yrityksistä on kuvattu 

aikaisemmin tässä raportissa. Tähdellä merkityiltä Green Office -organisaatioilta 

saatu tuki ylittää kokonaisuudessaan 25 000 euroa.  

Green Office opastaa yrityksiä ja organisaatioita 

pienentämään hiilijalanjälkeään, käyttämään luonnonvaroja 

viisaasti ja tukemaan luonnon monimuotoisuutta. WWF 

Green Office -ympäristöjärjestelmän avulla organisaatiot 

rakentavat aktiivisen ja tavoitteellisen suunnitelman, jolla 

edistetään ja johdetaan ympäristöasioita. Mukana Green  

Officessa voi olla kaikki  organisaation toimipisteet tai  

yksittäisiä toimipisteitä. 

 Lue lisää WWF Green Officesta.

• Aalto-yliopistokiinteistöt 

• Accepta 

• A-insinöörit Civil  

• Akava 

• Akavan Erityisalat AE – Akavas 

Specialorganisationer, Akavan Erityisalat AE, 

Museoalan ammattiliitto MAL, Kieliasiantuntijat, 

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, 

Specia - Asiantuntijat ja esihenkilöt, Viesti, 

Kuntien asiantuntijat, Skilla  

• AKI-liitot – AKI-förbunden 

• Aktia Pankki 

• Aller Media  

• Amer Sports 

• Arkkitehtiryhmä Reino Koivula 

• Lapin yliopiston Arktinen keskus  

• Asianajotoimisto Castrén & Snellman 

• Asuntosäätiön Asumisoikeus 

• AVA-instituutin Kannatusyhdistys 

• Bauer Media 

• Beverage Partners Finland 

• Eeco 

• Bonum Pankki 

• Borenius Attorneys 

• Business Joensuu  

• Cargotec 

• CC Real Finland 

• Certia 

• Clear Channel Suomi 

• Colliers International Finland 

• Columbia Road 

• CRnet 

• CWT Finland 

• dentsu Finland 

• Digi- ja Väestötietokeskus 

• Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto* 

• Elenia 

• Eläinlääkäriasema Valjakko 

https://wwf.fi/lahjoita/yrityslahjoitukset/
https://wwf.fi/greenoffice/
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• EMU Growth Partners 

• Espoon Asunnot 

• FCG Finnish Consulting Group 

• Finrail 

• Flexolahti  

• Fondia 

• Forum Virium Helsinki 

• Genesta Property Nordic Finland 

• Gofore 

• Hanken – Svenska Handelshögskolan 

• Hansel 

• HAVI Logistics 

• Helen 

• Helen Sähköverkko 

• Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen 

toimiala 

• Helsingin Satama 

• Helsingin yliopisto, Viikin kampus 

• Helsinki Business College 

• Hepacon  

• HUS Kiinteistöt  

• Idea ja Tuotanto Wolt - Woltti Group 

• If Vahinkovakuutus 

• Ilmatieteen laitos 

• ISS Palvelut  

• Itä-Suomen yliopisto, yliopistopalvelut 

Joensuussa ja Kuopiossa 

• JKMM Arkkitehdit 

• Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 

• Juuranto Group  

• Jyväskylän yliopisto 

• Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK 

• Kantar TNS 

• Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT 

• Kela 

• Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 

• Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 

• Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 

• Kesko* 

• Keva 

• Kiinteistöalan Koulutussäätiö 

• Kirkon Ulkomaanapu 

• Kojamo 

• Konica Minolta Business Solutions Finland 

• Kopiosto 

• KPMG 

• Kuntarahoitus 

• L Arkkitehdit 

• L M Ericsson 

• Lahden kaupunki, kaupungintalo, 

kaupunkiympäristö, kirjastot, Lahden Talot, 

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut, 

sivistystoimialan hallinto, Lahden Tilakeskus 

• Laine IP 

• Lapin yliopisto 

• Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 

• Lassila & Tikanoja 

• Levin Matkailu 

• Limingan kunta, Lakeustalo 

• Linja Arkkitehdit 

• Logonet 

• Lounaismaan Osuuspankki 

• Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto 

Loimu 

• Luonnonvarakeskus (Luke) 

• Lyreco Finland 

• Maanmittauslaitos 

• Maanpuolustuskorkeakoulu 

• ManpowerGroup 

• Marimekko 

• Mars Denmark 

• Mars Finland 

• Mars Norge 

• Metsähallitus 

• Midsona Finland 

• Modeo 

• MOW Mothership of Work 

• MOW Supernova 

• MSD Finland 

• Music Finland 

• Musti ja Mirri 

• NASDAQ Helsinki 

• Neste 

• Nets Denmark, Suomen toimisto 

• Newsec Asset Management 

• NIT Naval Interior Team 

• Nordea Rahoitus Suomi 

• Nordens institut på Åland (NIPÅ) 

• Nordic Green Energy 

• Nordic Investment Bank Finland 

• OP Ryhmä 

• Opetusalan Ammattijärjestö OAJ 

• Otoplug 

• Oulun yliopisto 

• Oy Apotti 

• Palvelualojen ammattiliitto PAM 

• Pensionsförskringsaktiebolaget Veritas 

• Professoriliitto 

• Psycon 

• Puolustushallinnon rakennuslaitos 

• Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 

• RAKLI 

• Ramboll Finland 

• Red Bev,,Fine Brands, Interbrands 
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• Reima 

• Ruokavirasto 

• Sampo 

• Sanquin 

• Sansia 

• SEA LIFE Helsinki 

• SEB Finland* 

• Senaatti-kiinteistöt 

• Sosiaalialan korkeakoulutettujen 

ammattijärjestö Talentia  

• Sponda 

• Staples Finland 

• Studium Catholicum-säätiö – Stiftelsen Studium 

Catholicum 

• Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK 

• Suomen Asianajajaliitto 

• Suomen Erillisverkot 

• Suomen Fysioterapeutit – Finlands 

Fysioterapeuter 

• Suomen Hammaslääkäriliitto - Finlands 

Tandläkarförbund 

• Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra 

• Suomen Kulttuurirahasto 

• Suomen Lääkäriliitto – Finlands Läkarförbund 

• Suomen Musiikintekijät 

• Suomen Musiikkikustantajat 

• Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi 

• Suomen Psykologiliitto 

• Suomen Punainen Risti 

• Suomen Punainen Risti, Veripalvelu 

• Suomen Ratsastajainliitto 

• Suomen Säveltäjät 

• Suomen Talokeskus 

• Suomen Teollisuussijoitus 

• Suomen tulli 

• Suomen UNICEF 

• Suomen Uusiokuori 

• Suomenlinnan hoitokunta 

• Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto 

• Taideyliopisto 

• Talenom 

• Talouskonsultointi Mertaoja 

• Tampereen seudun Osuuspankki 

• Taskut Communications 

• Teollisen yhteistyön rahasto Finnfund 

• Tieteentekijöiden liitto 

• Tiketti 

• Tilastokeskus 

• T-Media 

• TOAS Tampereen opiskelija-asuntosäätiö 

• Trevian Asset Management 

• Tulevaisuus 

• Unilever Finland 

• Uponor Inc Apple Valley 

• Uponor & Uponor Business Solutions 

• Vaisala 

• Valtiokonttori 

• Varsinais-Suomen Isännöintitalo 

• VAV Asunnot 

• Verohallinto 

• Vincit Helsinki 

• VR-Yhtymä 

• Väylävirasto 

• Wunderdog 

• WWF Suomi 

• Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut 

• Yleinen Työttömyyskassa YTK 

• Yleisradio 

• Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS 

• Ylva 

• Ympäristöministeriö 

• Yrkeshögskolan Arcada 

• Ålands penningautomatförening (Paf) 

• Äänekosken Kiinteistönhoito
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Royalty-yhteistyössä osa tuotteen tai palvelun myyntituotosta lahjoitetaan WWF:lle. 

Lahjoitus voidaan ohjata yleisesti luonnonsuojeluun tai rajatummin tiettyyn WWF:n 

suojelukohteeseen. Royalty-tuotteet sopivat yhteen WWF:n arvojen ja 

luonnonsuojelutavoitteiden kanssa.  Panda-logollinen yhteistyömerkki royalty-

tuotteen pakkauksessa tai markkinoinnissa tuo näkyvästi esiin yrityksen tuen 

WWF:lle. Yhteistyötuotteen ostaminen on myös asiakkaille helppo tapa tukea 

suojelutyötä.  

Lue lisää royalty-yhteistyöstä. 

 

• 4 Good Games 

• Accepta 

• Calligraphen 

• Cinema Mondo | KesäKino Engel 

• Finnforel Oy | Saimaan Tuore 

• Fiskars Group | Fiskars 

• Fiskars Group | Iittala 

• Forsman Tee 

• Globe Hope 

• Heta Silverdesign 

• Hirsala Golf 

• Hygge Nordic | Rokua Skincare 

• Karhu Helsinki 

• Kultakeskus 

• NoHo Partners | Hanko Sushi  

• NoHo Partners | Löyly 

• Oy Soya Ab | Jalofoods 

• Paletti 

• Peruna & Co|Skiffer 

• Rockseri Oy | R-Collection 

• Saimaan Risteilyt 

• SOK Emotion | We Care Icon 

• Stockmann 

• Sushibar + Wine 

• Villawool 

• Wildkind Kids 

 

Yhteistyökumppaniemme kanssa edistämme yritysten ja toimialojen kestävyyttä, 

kampanjoimme ja viestimme sekä toteutamme ympäristökasvatusprojekteja. 

Yritykset voivat tukea toimintaamme myös lahjoituksin.  

Lue lisää yhteistyökumppaneistamme verkkosivuillamme.  

 

• Elisa 

• Fazer 

• Fjällräven The Arctic Fox Initiative 

• KTI Kiinteistötieto 

• Mandatum Life 

• Rudus 

• Sovelto 

• Stromma Finland 

• System Frugt Finland 

• Toyota Auto Finland 

• Velux Group Finland 

• Yellow Film & TV  

 

https://wwf.fi/yhteistyo-yritysten-kanssa/royalty-yhteistyo/
https://wwf.fi/yhteistyo-yritysten-kanssa/yhteistyokumppanit
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Ystäväyritys-ohjelma on pienille ja keskisuurille yrityksille 

suunnattu tapa tukea WWF:n toimintaa pitkäjänteisesti. 

Vuosittainen lahjoitussumma määräytyy yrityksen koon 

mukaan. Ystäväyritykset saavat osoitukseksi säännöllisestä 

tuestaan panda-logollisen ystäväyritys-merkin. 

 Lue lisää Ystäväyritys-ohjelmasta. 

• Arctic Light Hotel 

• Carmeik 

• Cuuma Communications 

• Discover Lapland 

• Grenius 

• Henkilöstöratkaisut Rami Räty  

• HTCollection 

• Hunajainen SAM 

• Lakiasiaintoimisto Fokus  

• Lempinen & Partners 

• Napsu 

• Raaka Media 

• Resta Masa 

• Sarbon Woodwise 

• ShopAlike.fi 

• Talentech 

• Tekoshirt 

• Wiima Partners 

https://wwf.fi/yhteistyo-yritysten-kanssa/ystavayritys/
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