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”Turvaan planeettamme elämän. 
Joka ikinen päivä, joka ikisellä teollani. 

Suojelen metsät, tundrat,
niityt, koralliriutat ja jäätiköt. 

Työskentelen Amazonin, Aasian, Afrikan ja 
arktisen alueen paikallisyhteisöjen kanssa. 

Toimin maapallon suurimpien yritysten kanssa 
niiden kestävyyden lisäämiseksi. 

Vakuutan päättäjät huomioimaan 
luonnon politiikassa.

Mutta koska olen WWF, en tee sitä yksin. 
Tuhansia työntekijöitä, miljoonia tukijoita. 

Yli 100 maassa. 
Yli puolen vuosisadan ajan. 

Yritykset, hallitukset, yhteisöt, yksityishenkilöt. 
Ja yksi ikoninen panda. 

Luomme yhdessä innovatiivisia ratkaisuja. 

Tehtävänämme pysäyttää luonnon köyhtyminen ja tavoitteenamme 
tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.”
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1. Miksi meitä tarvitaan?  
Tällä hetkellä tilanne on kriittinen. Maapallon luonto köyhtyy hälyttävällä vauhdilla. 
Käynnissä on maailmanlaajuinen sukupuuttoaalto, joka on ensimmäistä kertaa ih-
misen aiheuttama. WWF:n Living Planet -raportti osoittaa selkärankaisten villieläin-
ten populaatioiden pienentyneen radikaalisti viimeisten vuosikymmenten aikana. 
Myös Suomessa luonnon tila on heikentynyt jatkuvasti. 

Nykyinen tapamme elää uhkaa luontoa ja sitä kautta myös meitä ihmisiä. 
Olemme täysin riippuvaisia luonnon meille tarjoamista ekosysteemipalveluista ku-
ten puhtaasta vedestä, ruoasta ja ilmasta sekä lääkeaineita tarjoavista lajeista. YK:n 
asiantuntijaraportin mukaan luonnon köyhtyminen uhkaa kaikkien kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden saavuttamista, sillä hyvinvointimme perustuu luonnolle ja luon-
nonvarojen kestävälle käytölle.

YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitteen saavuttaminen 
edellyttää luonnon köyhtymisen pysäyttämistä.
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Ikonista pandaa tarvitaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Onneksi rat-
kaisut ovat olemassa.

Suurimpia syitä luonnon köyhtymiseen ovat elinympäristöjä tuhoava maan-
käyttö ja luonnonvarojen ylikulutus. Maata raivataan muun muassa maa- ja metsä-
talouden ja rakentamisen tarpeisiin. Myös haitalliset vieraslajit, saasteet ja ilmaston-
muutos uhkaavat luonnon monimuotoisuutta ja elinvoimaisuutta. Koska luonnon 
köyhtyminen ja ilmastonmuutos liittyvät vahvasti toisiinsa, nämä ongelmat on myös 
ratkaistava yhdessä.

Ainoa vaihtoehto on muuttaa kehityksen suunta nopeasti siten, että emme elä 
enää yli maapallon kantokyvyn. Avainasemassa ovat luonnonsuojelun lisääminen, 
luonnonvarojen ylikulutuksen purkaminen ja iso muutos asenteissa, sillä talouden 
ja politiikan lähtökohdaksi on asetettava luonnon turvaaminen. Samalla myös yksi-
löitä on kannustettava aktiivisempaan toimijuuteen arjessaan.

Me WWF Suomessa olemme saavuttaneet toimintamme aikana merkittäviä tu-
loksia niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Nyt haluamme innostaa yhä suurem-
man joukon suomalaisia – yksilöitä, yrityksiä, päättäjiä ja muita kumppaneita – py-
säyttämään kanssamme ympäristön hätätilan.

2020-luku on planeettamme kohtalon vuosikymmen. Tällä strategiakaudella 
meidän on oltava entistä vaikuttavampia, innovatiivisempia ja innostavampia, jotta 
saamme käännettyä kehityksen suunnan kestäväksi.

WWF:n tehtävä on pysäyttää luonnon köyhtyminen. Vain tässä onnistumal-
la voimme saavuttaa tavoitteemme: tulevaisuuden, jossa ihmiset ja luonto elävät 
tasa painossa.

Edessämme on haastava matka, jonka varrella meitä ohjaavat pääviestimme:
• Luonto köyhtyy hälyttävällä vauhdilla. Sen suojelulla on kiire, sillä elämme keskel-

lä ihmisen aiheuttamaa sukupuuttoaaltoa. 
• Luonto on hyvinvointimme perusta. Siksi meidän on pysäytettävä sen köyhtyminen. 
• Pysäytämme luonnon köyhtymisen lisäämällä ja tehostamalla suojelua, hillitse-

mällä ilmastonmuutosta ja vähentämällä merkittävästi luonnonvarojen kulutusta. 
• Meillä on toivoa, sillä ymmärrämme toimintamme vaikutukset. Nyt vaaditaan 

selkärankaa toimia.

WWF:n rooli maailman ja Suomen vaikuttavimpana ympäristöjärjestönä on näyttää 
suunta, yhdistää ihmiset ja löytää ratkaisut yhteistyössä muiden kanssa. Yhdessä 
voimme luoda maapallon, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.
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2. Johdanto suojelutavoitteisiin ja keinoihin niiden 
saavuttamiseksi

WWF:llä on toimistoja noin 100 maassa. Koko kansainvälinen WWF-verkosto työsken-
telee luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. Tämän kattotavoitteen saavuttamiseksi 
WWF-verkosto on asettanut kolme konkreettista suojelutavoitetta vuodelle 2030.

Vuoteen 2030 mennessä:
1) Luonnon elinympäristöjen heikkeneminen on pysäytetty.  
2) Lajien sukupuuttouhka on poistettu.
3) Luonnonvarojen kulutuksen ja tuotannon haitalliset ympäristö- 
    vaikutukset on puolitettu.  
  

Luonnon 
elinympäristöjen 
heikkeneminen on 
pysäytetty

Ihmiset, poliittiset päättäjät 
ja yritykset toimivat luonnon 
köyhtymisen pysäyttämiseksi

Lajien 
sukupuuttouhka 
on poistettu

Luonnovarojen 
kulutuksen ja 

tuotannon haitalliset 
ympäristövaikutukset on puolitettu
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WWF:n missio: 
Tehtävämme on pysäyttää  

luonnon köyhtyminen

WWF:n visio: 
Tavoitteemme on rakentaa tulevaisuus, 

jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa
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WWF Suomi on sitoutunut kansainvälisen WWF-verkoston suojelutavoitteisiin. 
Käsittelemme suojelutavoitteitamme tarkemmin strategian 3. kappaleessa.

Koska emme voi saavuttaa näitä kunnianhimoisia suojelutavoitteita yksin, ha-
luamme innostaa ihmiset aktiivisiksi toimijoiksi ympäristöhätätilan pysäyttämises-
sä. Työmme perustuu tutkimustietoon ja tutkijoiden aktiiviseen osallistumiseen 
muun muassa työryhmiemme jäseninä. Lisäksi etsimme vaikuttavimpia yhteistyön 
muotoja tiedeyhteisöjen, yritysten, julkishallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa 
suojelutavoitteidemme toteuttamiseksi. Ympäristön hätätilan pysäyttämisen on ol-
tava johtava periaate poliittisessa päätöksenteossa, julkisella sektorilla ja yritystoi-
minnassa. Näitä tavoitteita käsittelemme strategian 4. kappaleessa. 

Lisäksi käsittelemme tässä dokumentissa brändin, viestinnän, varainhankin-
nan, yritysyhteistyön, taloushallinnon ja henkilöstön roolia tavoitteidemme saavut-
tamisessa.

Kaikkien tavoitteidemme saavuttamista ohjaavat tilikausittain tekemämme toi-
mintasuunnitelmat mittareineen. Strategiakauden aikana teemme kaksi väliarviota 
ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet. Lisäksi päivitämme tavoitteitamme, mikäli 
WWF-verkoston tavoitteet muuttuvat. 
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3. Suojelutavoitteet: Elinympäristöt, lajit ja kulutus
Tässä kappaleessa avaamme tarkemmin WWF Suomen strategisia suojelutavoit-
teita vuodelle 2030. Strategiassa asetettujen tavoitteiden vertailuvuotena käyte-
tään vuotta 2020. Asettamamme tavoitteet ovat linjassa WWF-verkoston suojelu-
tavoitteiden kanssa. Priorisoimme niitä tavoitteita, joissa WWF-verkosto tarvitsee 
tukeamme eniten ja joissa mahdollisuutemme vaikuttaa ovat mahdollisimman 
suuret. Strategiakauden alussa nämä tavoitteet liittyvät metsiin, sisävesiin, lajeihin 
ja ruokaan. Teemme töitä näiden tavoitteiden edistämiseksi sekä Suomessa että 
kansainvälisesti.

Suomessa jatkamme työtämme myös perinneympäristöjen, Itämeren ja arkti-
sen luonnon suojelemiseksi. Lisäksi olemme Suomessa vahva toimija ilmastonmuu-
toksen vastaisessa työssä.

Toimintamme osana kansainvälistä WWF-verkostoa on vaikuttavuutemme kes-
keinen lähtökohta. Tuemme resurssiemme puitteissa WWF-verkoston EU-tasoista 
ja globaalia vaikuttamistyötä sekä vahvistamme ja laajennamme pitkäjänteistä ke-
hitysyhteistyötämme. Lisäksi tuemme WWF-verkoston tärkeitä ja ajankohtaisia eril-
lishankkeita ja kampanjoita resurssiemme puitteissa.

Maantieteellisiä painopistealueitamme ovat…
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Konkreettiset 
suojelutavoit-

teemme edistävät 
systeemitason 

muutosta.

WWF-toimistot
WWF:n sisarjärjestöt

1. Suomi ja Itämeri
2. Arktinen
3. Eteläinen ja Itä-Afrikka
4. Kaakkois-Aasia
5. Himalaja
6. Amazon
7. Eurooppa
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3.1. Luonnon elinympäristöjen heikkeneminen on pysäytetty  
Monien mielessä luonnonsuojelu liittyy ennen kaikkea ikonisten lajien, 
kuten tiikerien, sarvikuonojen tai saimaannorppien, suojeluun. On kui-
tenkin tärkeää muistaa, että usein tehokkain tapa suojella lajeja on suo-
jella niiden elinympäristöjä. Elinympäristöjen suojelu ja heikentyneiden 
elinympäristöjen ennallistaminen on tärkeää myös niiden itseisarvon ja 
luonnon tuottamien ekosysteemi palveluiden turvaamiseksi.   

Kansainvälisen WWF-verkoston tavoite vuoteen 2030 mennessä: 
Luonnon elinympäristöjen heikkeneminen on pysäytetty. 

Miten WWF Suomi edistää WWF-verkoston tavoitetta?
Vuoteen 2030 mennessä luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita 
on tehokkaammin suojeltu ja ennallistettu Suomessa ja kansainvälisillä kohdealu-
eillamme. Tämän seurauksena luonnon köyhtyminen on pysähtynyt näillä alueilla.

Tavoitteen saavuttamiseksi teemme työtä Suomessa sisävesien, Itämeren, met-
sien, perinneympäristöjen ja tunturiluonnon suojelemiseksi. Useita eri elinympä-
ristöjä koskeva tavoitteemme on, että vuoteen 2030 mennessä Suomen luonnon-
suojelualueverkosto on laajentunut merkittävästi maantieteellisesti kattavaksi ja 
luontotyyppien osalta edustavaksi. Lisäksi heikentyneitä elinympäristöjä on ennal-
listettu Suomessa kansainvälisten sopimusten edellyttämälle tasolle. 

Kansainvälisessä työssämme keskitymme ennen kaikkea metsäluonnon ja sisä-
vesien tilan parantamiseen sekä vesivarojen turvaamiseen. 
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3.1.1. Sisävedet  
Makeissa vesissä elävien selkärankaisten lajien populaatiot ovat pienentyneet hä-
lyttävästi vuodesta 1970 lähtien. Esimerkiksi Suomessa kaikki vaelluskalamme ovat 
uhanalaisia. Sisävesien lajeja suojellaan tehokkaimmin suojelemalla niiden elinym-
päristöjä. Siksi vahvistamme tällä strategiakaudella edelleen sisävesien suojelua 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

WWF Suomen sisävesitavoitteet vuoteen 2030 mennessä: 
· Suomessa on saavutettu sisävesien, erityisesti pien- ja virtavesien, hyvä  

ekologinen tila.
· Uhanalaisten kalojen ja muiden virtavesilajien tilaa on parannettu Suomessa  

ennallistamalla elinympäristöjä ja puuttumalla uhanalaisuuden syihin.  
· Vapaana virtaavien jokien määrä on käännetty kasvuun Suomessa ja muualla 

Euroopassa ennallistamistoimien, kuten patojen purun, avulla. 
· Maa- ja metsätalouden kuormitus vesistöihin on saatu laskuun Suomessa.
· Vesivarojen riittävyys ja vesiluonnon monimuotoisuus on turvattu WWF Suomen 

kansainvälisillä hankealueilla parantamalla valuma-alueiden tilaa.  

3.1.2. Meret 
Merten suojelussa painopisteenämme on Itämeri, joka on yksi maailman herkim-
mistä merialueista. Itämeri kärsii erityisesti rehevöitymisestä, mutta myös ylikalas-
tus ja öljyonnettomuuden riski ovat vakavia uhkia. Teemme Itämeren tilan paranta-
miseksi yhteistyötä WWF:n kansainvälisen Itämeri-ohjelman kanssa. 

WWF Suomen meritavoitteet vuoteen 2030 mennessä: 
· Itämeren hyvä ekologinen tila on saavutettu.  
· Itämeren suojelualueiden kokonaispinta-ala on kasvanut.
· Maa- ja metsätalouden kuormitus Itämereen on laskussa.
· Varautuminen öljyonnettomuuden uhkaan on Suomessa erinomaisella tasolla.  
· Kalastus on kestävää Itämerellä.
· Muovin haittoja meriluonnolle on vähennetty.

Merien 
pinta-alasta 
30 % täytyy 

suojella.

Suomessa 
kaikki vaellus-
kalamme ovat

 uhanalaisia.
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Suomen 
metsäluonto-

tyypeistä 76 % 
on uhanalaisia.

3.1.3. Metsät 
Metsiä voi perustellusti sanoa luonnon monimuotoisuuden kehdoksi, ja Suomes-
sakin ne ovat uhanalaisten lajien tärkein elinympäristö. Suomen metsien moni-
muotoisuus – ja sitä kautta monien lajien tulevaisuus – on kuitenkin uhattuna. Siksi 
vahvistamme edelleen metsien suojelua Suomessa. Kansainvälisesti metsäkato on 
edelleen suuri ongelma, ja tuemme WWF-verkostoa metsien suojelussa tarjoamalla 
asiantuntemusta ja rahoitusta.

WWF Suomen metsätavoitteet vuoteen 2030 mennessä: 
· Metsäpolitiikka on Suomessa ja WWF Suomen kansainvälisillä kohdealueilla kan-

sainvälisten biodiversiteetti- ja ilmastosopimusten tavoitteiden mukaista. 
· Suomen metsiensuojelualueverkosto on laajentunut merkittävästi maantieteelli-

sesti kattavaksi ja luontotyyppien osalta edustavaksi. 
· Heikentyneitä metsäelinympäristöjä on ennallistettu Suomessa kansainvälisten 

sopimusten edellyttämälle tasolle.
· Metsäteollisuus on ekologisesti vastuullista Suomessa ja kansainvälisesti. 
· Talousmetsien jatkuva kasvatus on valtavirtaistunut Suomessa.
· Talousmetsien luonnonhoidon taso turvaa monimuotoisuuden säilymisen.
· FSC-sertifiointi on käytössä laajemmin ja se turvaa paremmin metsäluonnon 

monimuotoisuutta.
· Suomessa tapahtuvan kulutuksen aiheuttama metsäkato on pysähtynyt. 
· WWF Suomen kansainvälisillä hankealueilla metsien käytön ekologista kestävyyt-

tä on parannettu ja metsien suojelua ja ennallistamista edistetty.  
· WWF Suomen kansainvälisillä hankealueilla metsäkato on pysähtynyt. 
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3.1.4. Perinneympäristöt 
Perinneympäristöt ovat tärkeitä uhanalaisten lajien elinympäristöjä. Valitettavasti 
niiden tila on huono, sillä kaikki Suomen perinneympäristötyypit ovat uhanalaisia. 
Tavoitteemme on edistää perinneympäristöjen lajirikkautta ja maisemallisia arvoja.

WWF Suomen tavoitteet perinneympäristöjen osalta vuoteen 2030 mennessä:
· Arvokkaiden perinneympäristöjen tila on parantunut Suomessa.
· Perinneympäristöjen hoito ja ennallistaminen on turvattu. 
· Luonnonlaidunnus on yleistynyt.

3.1.5. Tunturiluonto 
Kun ilmasto lämpenee, Suomen elinympäristöistä heikoimmassa asemassa ovat La-
pin avotuntureiden eläimet ja kasvit. Tunturilajiston tilanne onkin kriittinen: lajien 
elintila pienenee, koska ne eivät pääse siirtymään tuntureiden huippuja korkeam-
malle eivätkä Jäämeren rannikkoa kauemmas pohjoiseen. Keskitymme Suomen 
tunturiluonnon suojeluun osana WWF:n kansainvälistä arktista ohjelmaa.

WWF Suomen tavoitteet tunturiluonnon osalta vuoteen 2030 mennessä:
· Tunturiluonnon uhanalaistumiskehitys on hidastunut.  
· Poronhoidon ekologinen kestävyys on parantunut Suomessa. 
· Kaivosteollisuus toimii ekologisesti vastuullisesti. 

Kaikki Suomen 
perinneympäristö-
tyypit uhanalaisia.

Ilmaston
 lämpeneminen 

pienentää 
tunturilajien 

elintilaa.
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3.2. Lajien sukupuuttouhka on poistettu
WWF:n vuonna 2020 julkaiseman Living Planet -raportin mukaan sel-
kärankaisten villieläinten populaatiot ovat pienentyneet keskimäärin 
68 prosenttia vuodesta 1970 vuoteen 2016. Living Planet -raportti on 
selkeä osoitus siitä, että maapallon luonto ja sen lajit ovat suuressa 
ahdingossa. Jatkamme monipuolista työtämme lajien suojelemisek-
si Suomessa ja laajennamme tukeamme WWF-verkoston työlle lajien 
suojelemiseksi resurssiemme mahdollistamissa puitteissa. 

Selkärankaisten villi-
eläinten populaatiot ovat pie-
nentyneet keskimäärin 68 % 
vuosina 1970-2016. 
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Kansainvälisen WWF-verkoston tavoite vuoteen 2030 mennessä:
Ihmisen aiheuttama lajien sukupuuttouhka on poistettu.

Miten WWF Suomi edistää WWF-verkoston tavoitetta?
Suojelemme prioriteettilajejamme monipuolisin keinoin sekä Suomessa että kan-
sainvälisesti. Keinoihimme kuuluu strategiakauden alkaessa esimerkiksi apukinos-
ten kolaaminen saimaannorpille vähälumisina talvina, naalin ruokinta-automaattien 
rahoittaminen Pohjois-Lapissa ja riistakameroilla tehtävän tiikerien tutkimuksen tu-
keminen Nepalissa. Kaikista tärkeintä on kuitenkin lajien elinympäristöjen suojelu. 
Tämä pätee niin sisävesissä, Itämeressä, metsissä, perinneympäristöissä kuin tun-
tureillakin eläviin lajeihin.

WWF Suomen lajeihin liittyvät tavoitteet vuoteen 2030 mennessä:
· WWF Suomen prioriteettilajien suojelutilanne on parantunut Suomessa ja  

WWF Suomen kansainvälisillä kohdealueilla. 
· Vieraslajien aiheuttamia ekologisia haittoja on vähennetty merkittävästi Suomessa.  
· Ihmisten ja villieläinten välisiä konflikteja on vähennetty Suomessa ja  

WWF Suomen kansainvälisillä hankealueilla. 
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3.3. Luonnonvarojen kulutuksen ja tuotannon haitalliset  
ympäristövaikutukset  on puolitettu 

Ylikulutus on valtava tekijä luonnon köyhtymisen taustalla. Esimerkiksi 
me suomalaiset kulutamme luonnonvaroja ja energiaa lähes nelinker-
taisesti maapallon kantokykyyn nähden. Luonnonvarojen ylikulutus on 
purettava – tässä onnistuaksemme yhteiskunnassa on tapahduttava 
systeemitason muutos. 

Kansainvälisen WWF-verkoston tavoite vuoteen 2030 mennessä:  
Luonnonvarojen kulutuksen ja tuotannon haitalliset  
ympäristövaikutukset on puolitettu.

Miten WWF Suomi edistää WWF-verkoston tavoitetta?
Luonnonvarojen ylikulutus on johtanut ympäristön hätätilaan. Hiilidioksidipäästöt 
aiheuttavat noin puolet ylikulutusta mittaavasta ekologisesta jalanjäljestä. Fossiilis-
ten polttoaineiden kulutus kiihdyttää ilmaston lämpenemistä. Ruuantuotannon ja  
-kulutuksen vaikutus ekologiseen jalanjälkeen on myös merkittävä, erityisesti maan-
käytön osalta. Niinpä priorisoimme työssämme WWF-verkoston ilmasto- ja ruoka-
tavoitteiden edistämistä. 

3.3.1. Ilmasto 
Koska luonnon köyhtyminen ja ilmastonmuutos liittyvät vahvasti toisiinsa, nämä on-
gelmat on myös ratkaistava yhdessä. Ilmastonmuutos pahentaa luonnon ahdinkoa 
ja luonnon hävittäminen lämmittää ilmastoa. 

Työskentelemme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Suomessa ja EU-tasolla 
yhteistyössä WWF:n Euroopan-toimiston kanssa. Tavoitteemme on, että Suomessa 
ja EU:ssa toteutetaan oikeudenmukainen siirtymä fossiilivapaaseen hyvinvointiyh-
teiskuntaan tieteeseen perustuvassa 1,5 asteen lämpenemisrajan mukaisessa aika-
taulussa. Osallistumme tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan myös kansainväliseen 
ilmastopolitiikkaan.

WWF Suomen ilmastotavoitteet vuoteen 2030 mennessä:
· Suomen energiajärjestelmä perustuu kestävään uusiutuvaan energiaan ja lii-

kenteessä kestävät vaihtoehtoiset käyttövoimat ovat korvanneet merkittävästi 
fossiilisia polttoaineita.

Luonnonvarojen 
ylikulutus on 

purettava.

Kasvihuone-
kaasupäästöt 

tulee puolittaa 
globaalisti 

vuoteen 2030 
mennessä.
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· Merkittävät yritykset ovat uudistaneet toimintansa tieteeseen perustuvien vähä-
hiilisyystavoitteiden mukaisesti.

· Suomen institutionaalisten sijoittajien toiminta on 1,5 asteen lämpenemisrajan 
mukaista.

· Maankäyttösektorin kasvihuonekaasupäästöt ovat lähteneet selvään laskuun ja 
hiilinielut kasvaneet tasaisesti vuosittain.

· Suomessa ja WWF Suomen kansainvälisillä hankealueilla kyky varautua ja sopeu-
tua ilmastonmuutokseen on parantunut.

3.3.2. Ruoka  
Kestämätön ruuantuotanto on suuri syy luonnon köyhtymiseen. Lisäksi ruuantuo-
tanto on maailmanlaajuisesti valtava kasvihuonekaasujen aiheuttaja. Siksi työsken-
telemme ruoan ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Olemme jo nousseet merkittäväksi toimijaksi WWF-verkoston ruokaohjelman 
tavoitteiden edistämisessä. Tällä strategiakaudella vahvistamme verkoston ruoka-
työn kunnianhimon tasoa edelleen. Työmme ansiosta saavutamme laajasti muita-
kin kuin suomalaisia kuluttajia. 

WWF Suomen ruokatavoitteet vuoteen 2030 mennessä:
· Ruoan kulutuksen aiheuttamat kielteiset ympäristövaikutukset luonnon monimuo-

toisuuteen, vesistöihin ja ilmastoon ovat vähentyneet Suomessa ja kansainvälisesti.  
· Lihan, maidon ja juuston kulutus on vähentynyt merkittävästi niin, että kulutus 

lähestyy tasoa, joka on tieteellisesti arvioitu ympäristön kannalta kestäväksi Suo-
messa ja kansainvälisesti.  

· Suomessa kestävästi pyydettyjen ja tuotettujen kalatuotteiden osuus kulutukses-
sa kasvaa edelleen. 

· Suomalainen kalankasvatus on vastuullista.
· Suomalaisen ruokajärjestelmän rakenteet tukevat muutosta kohti kestävämpiä 

ruokavalintoja.  
· WWF Suomen kansainvälisillä hankealueilla ilmastokestävä maatalous edistää 

ruokaturvaa ja elinkeinoja. 

Ruoantuotanto 
on aiheuttanut 

70 % maan-
päällisen luonnon 

monimuotoisuuden 
heikkenemisestä.
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4. Vain yhdessä onnistumme 
Emme voi saavuttaa yksin edellisessä luvussa esiteltyjä kunnianhimoi-
sia suojelutavoitteitamme. Siksi työskentelemme tällä strategiakau-
della entistäkin vahvemmin yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa ja 
innostamme ihmiset aktiivisiksi ympäristö kansalaisiksi. 

4.1. Innostamme ja sitoutamme ihmiset
Tällä strategiakaudella tavoitteemme on lisätä aktiivisina ympäristökansalaisina 
toimivien suomalaisten määrää merkittävästi. Lisäksi tavoitteemme on auttaa 
heitä löytämään sopivimmat tavat ympäristökansalaisina toimimiseen. Roolimme 
ympäristökansalaisuuden tukijana vaihtelee eri toimintaympäristöissä, kohderyh-
missä ja yhteisöissä.  

Ympäristökansalaisuudella tarkoitamme aktiivista henkilökohtaista tai yhtei-
söllistä toimintaa, jonka tavoitteena on muuttaa vallitsevia olosuhteita ympäristön 
kannalta vastuullisemmiksi ja oikeudenmukaisemmiksi.

Keskeinen keino ympäristökansalaisuuden edistämisessä on ympäristökasva-
tus, jossa WWF on vahva toimija niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Ympäristökas-
vatus tukee elinikäistä oppimisprosessia siten, että yksilöiden ja yhteisöjen arvot, 
tiedot, taidot ja toimintatavat muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi. WWF ver-
koston toimintaperiaatteiden mukaisesti ympäristökasvatustoimintamme on koh-
deryhmälähtöistä, osallistavaa ja tavoitteellista. Vahvistamme kasvattajien ja mui-
den laaja-alaisen vaikutuspiirin omaavien toimijoiden valmiuksia edistää kestävää 
kehitystä yhteisöissään ja siten tuemme kestävän elämäntavan valtavirtaistumista.

Pääpaino ympäristökansalaisuuden edistämisessä on Suomessa. Suomen 
ulkopuolella tuemme kansalaisyhteiskuntien vahvistamista kansainvälisillä koh-
dealueillamme paikallisten WWF-toimistojen ja niiden kumppaniorganisaatioiden 
kautta WWF:n sosiaalisten linjausten mukaisesti ja ihmisoikeuslähtöisesti. Tavoit-
teena on tukea kansalaisten, kyläyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten ka-
pasiteettia toimia aktiivisena ympäristötoimijana osana kansalaisyhteiskuntaa. 

Kenttätoiminnalla ja lajityöryhmillä on tärkeä rooli työssämme Suomen luon-
totyyppien ja lajien suojelemiseksi. Osana kenttätoimintaa tarjoamme ihmisille ja 
yhteisöille osallistumisen mahdollisuuksia, joilla edistämme konkreettisesti suojelu-
tavoitteidemme toteutumista ja tarjoamme samalla tapoja aktiivisina ympäristökan-
salaisina toimimiseen. Yhteisöllinen osallistuminen on keino saada ihmiset välittä-
mään ympäristöstään ja ottamaan siitä vastuuta.

Ihmiset ovat
aktiivisia toimijoita 
ympäristöhätätilan 
pysäyttämisessä.
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4.2. Vakuutamme päättäjät huomioimaan luonnon politiikassa
WWF-verkoston tavoite on, että poliittinen päätöksenteko on kansainvälisten biodi-
versiteetti- ja ilmastotavoitteiden mukaista ja noudattaa kansainvälisten Ilmasto- ja 
Luontopaneelien suosituksia. Tämä tarkoittaa, että luonnonvarojen ylikulutukseen 
perustuvia tai 1,5 asteen ilmastotavoitteen kanssa yhteensopimattomia toiminta-
malleja puretaan ja että päätöksenteko ohjaa käyttäytymistä kestävään suuntaan. 
Kestävästä kulutuksesta täytyy saada uusi normaali. Tämä muutos tulee toteuttaa 
oikeudenmukaisesti kaikkien kannalta.

WWF Suomi edistää suojelutavoitteidensa saavuttamista 
poliittisessa päätöksenteossa:
· Verkostoitumalla aktiivisesti keskeisten vaikuttajien, esimerkiksi puolueiden,  

kansanedustajien, EU-parlamentaarikkojen ja viranomaisten kanssa. 
· Esittämällä poliittisille päättäjille oikeudenmukaisia, realistisia, kokonaisvaltaisia 

ja tutkittuun tietoon perustuvia toteuttamiskelpoisia ratkaisuja ja vaikuttamalla 
kunnianhimoisten hallitusohjelmien aikaansaamiseksi.   

· Auttamalla viranomaisia olemalla mukana keskeisissä suojelutavoitteitamme 
tukevissa työryhmissä ja vaikuttamalla lainsäädäntöön, erilaisiin kansainvälisiin 
sopimuksiin, suosituksiin, ohjeisiin sekä valtion budjetin sisältöön.  

· Osallistumalla EU-tasoiseen vaikuttamiseen yhdessä WWF:n Eurooppa-toimis-
ton kanssa.  

· Edistämällä kansainvälisten luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastoon liittyvien 
sopimusten, kuten esimerkiksi YK:n biodiversiteettisopimuksen, Pariisin ilmas-
tosopimuksen sekä kestävän kehityksen sopimuksen, toimeenpanoa. Pää-
painomme vaikuttamistyössä on Suomessa, mutta tuemme mahdollisuuksiemme 
puitteissa myös WWF-verkostoa. 

Yhden maapallon
mukaisen toiminnan 

on oltava johtava 
periaate kaikessa 
päätöksenteossa.
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Esimerkkejä vapaaehtois-
työmme muodoista:
-  Talkootyö 
-  Öljyntorjuntajoukot
-  WWF Nuoret
-  Lajityöryhmät
-  WWF-lähettiläät

WWF Suomi edistää aktiivista ympäristökansalaisuutta:
· Vahvistamalla ihmisten ja yhteisöjen tietoisuutta, motivaatiota ja 

kykyjä toimia ympäristön hyväksi esimerkiksi ympäristökasvatuk-
sen ja viestinnän keinoin.  

· Tunnistamalla muutosta haluavia toimijoita ja auttamalla heitä 
löytämään vaikuttamisen kanavat.

· Tarjoamalla ihmisille ja yhteisöille osallistumisen mahdollisuuksia, 
joilla edistetään suojelutavoitteidemme toteutumista.
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4.3. Edistämme muutosta yritysten kanssa
Yritykset hallitsevat suurta osaa maailmantaloudesta. Niillä on paitsi mahdolli-
suus myös vastuu huolehtia luonnonvarojemme kestävästä kulutuksesta ja niistä 
ekosysteemeistä, joiden varaan yritysten oma liiketoimintakin perustuu. Luonnon 
köyhtymisen pysäyttämiseksi yritysten pitää esimerkiksi investoida nykyistä kestä-
vämpään tuotantoon, käyttää luonnonvaroja viisaasti, edistää kiertotaloutta ja ir-
tautua fossiilisista raaka-aineista.

Toimimalla yhteistyössä yritysten kanssa WWF-verkosto voi saavuttaa suojelu-
tavoitteita, jotka eivät olisi muuten mahdollisia. Kannustamme yrityksiä kehittä-
mään liiketoimintaansa tavalla, jotka ovat hyväksi luonnolle, ympäristölle ja ihmi-
sille. Tavoitteemme on toimia yhteistyössä etenkin sellaisten yritysten kanssa, joilla 
on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa maailman vakavimpiin ympäristöongelmiin.

WWF Suomi edistää suojelutavoitteidensa saavuttamista yritysten kanssa:
· Toteuttamalla yritysten kanssa sopimuksellisia yritysyhteistyökumppanuuksia 

etenkin sellaisilla toimialoilla, joilla yrityksen ja sen toimialan ympäristövaikutuk-
set ja vaikutusmahdollisuudet suojelutavoitteen saavuttamiseksi ovat suuret. 

· Osallistamalla yrityksiä ja muita organisaatioita hankkeisiimme tai ottamaan käyt-
töön suojelutavoitteisiimme pohjaavia sektori- ja teemakohtaisia aloitteita ja oh-
jelmia. Tällaisia ovat esimerkiksi WWF Suomen Green Office sekä kansainvälisen 
WWF-verkoston Science Based Targets (ilmastotyö) ja Forests Forward (metsätyö).

· Työskentelemällä yritysten kanssa myös ei-sopimuksellisin keinoin, joita ovat 
mm. sidosryhmäyhteistyö, toimialavaikuttaminen, yhteistyö poliittisessa vaikutta-
misessa, erilaiset haasteet, kampanjat, sitoumukset ja pisteytykset sekä valittujen 
yritysten aktiivinen omistus.

Yrityksillä on 
sekä mahdollisuus 

että vastuu huo-
lehtia ympäristön 

tilan paranta-
misesta.
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5.  Brändi on arvokkain omaisuutemme
Saavuttaaksemme strategian kunnianhimoiset tavoitteet meidän on innostettava 
ja vakuutettava suuri yleisö, päättäjät, yritykset ja yhteistyökumppanit. Ei siis riitä, 
että teemme tai tiedämme itse tekevämme oikeita asioita – meidän on voitettava 
muut puolellemme. Brändi on avainasemassa tässä työssä ja arvokkainta omai-
suuttamme.

Brändi on ihmisten mielikuva meistä. Se vaikuttaa siihen, miten meihin – vies-
teihimme, vaatimuksiimme ja pyyntöihimme – suhtaudutaan. Kun brändimme on 
tunnettu, luotettu, arvostettu ja pidetty, voitamme ihmiset helpommin puolellem-
me ja saavutamme tavoitteemme. Brändi on syy kuunnella meitä ja valita meidät 
yhteistyökumppaniksi tai tukemisen kohteeksi.

Tavoittelemme tällä strategiakaudella:
1) Tunnettuutemme lisäämistä entistään.
2) Haluamiemme brändimielikuvien vahvistamista.

Rakennamme brändiä kaikella toiminnallamme. Brändi on monien tekijöiden sum-
ma, ja onkin tärkeää muistaa, että jokainen kohtaaminen brändimme kanssa muo-
vaa mielikuvaamme jonkun silmissä. Siksi kaiken tekemisemme on oltava linjassa 
brändimme kanssa. 

Visio on brändimme keskeisin kulmakivi. Se tarkoittaa näkemystä siitä tulevaisuuden 
tavoitetilasta, johon haluamme päästä ja jonka eteen sitoudumme tekemään töitä. 

WWF:n visio
”Tavoitteemme on rakentaa tulevaisuus, 

jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.”

Missio on keino päästä tavoitetilaan. Se vastaa kysymykseen siitä, miksi olemme 
olemassa. 

WWF:n missio
”Tehtävämme on pysäyttää 

luonnon köyhtyminen.”

Brändi on 
ihmisten 

mielikuva 
meistä.

VISIO

Missio

Brändipersoona

Arvot ja toiminta-
periaatteet

Äänensävy

Avainviestit
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Brändipersoona on kuva, jonka haluamme itsestämme muille jättää. Se on kuvaus 
niistä piirteistä, jotka tekevät meistä erilaisen kuin muista toimijoista.

Brändipersoonamme on:

Optimistinen
Ratkaisemme maapallon vakavimpia ympäristöongelmia ja edessämme 

on isoja haasteita. Silti tiedämme, että ratkaisut ovat olemassa. 
Tämä on tärkeää, sillä ilman toivoa ei ole toimintaa.

Päättäväinen
Vaadimme muutosta nykytilaan, sillä ihmiskunnalla on kiire pysäyttää luonnon 

köyhtyminen. Tavoittelemme suurta vaikuttavuutta, näytämme suuntaa 
ja pysymme vaatimuksissamme johdonmukaisina. 

Asiantunteva
Perustamme työmme tutkittuun tietoon. Olemme älykkäitä ja selkeitä.

Lähestyttävä
Olemme innostavia, kohteliaita ja avoimia. 

Otamme ihmiset ja yhteisöt mukaan tekemään muutosta.

Arvomme puolestaan näkyvät työssämme jokapäiväisinä toimintaperiaatteina. Ar-
vomme, ja niistä johdetut toimintaperiaatteemme, ovat:

Rohkeus
Osoitamme puheillamme ja teoillamme rohkeutta emmekä 

kaihda vaikeitakaan aiheita.

Kunnioitus
Kunnioitamme sekä ihmisiä että luontoa, josta olemme riippuvaisia. Kuuntelemme 

eri mieltä olevia ja kohtelemme kaikkia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Suoraselkäisyys
Käyttäydymme lahjomattomasti, luotettavasti ja läpinäkyvästi 

sekä pidämme kiinni lupauksistamme.

Yhteistyö
Uskomme yhdessä tekemisen voimaan, sillä vain yhteistyöllä yksilöiden, 

yhteisöjen ja organisaatioiden kanssa pääsemme tavoitteisiimme.

Äänensävyä ja avainviestejä kuvataan kappaleessa 6.

VISIO

Missio

Brändipersoona

Arvot ja toiminta-
periaatteet

Äänensävy

Avainviestit
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6. Viestinnällä vahvistamme vaikuttavuuttamme 
Viestintä on keskeisen tärkeää strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Viestinnäl-
lä innostamme ihmiset ja vakuutamme päättäjät sekä yritykset toimimaan luon-
non hyväksi.

Tarjoamme suurelle yleisölle luontoon ja sen suojeluun liittyviä tuoreita uu-
tisia ja näkökulmia. Lisäksi tarjoamme elämyksellistä ajatonta sisältöä sekä konk-
reettisia vinkkejä ympäristöystävälliseen elämäntapaan. Valitsemme aiheemme 
ja muotoilemme viestimme niin, että ne innostavat ihmisiä ja herättävät halun 
toimia luonnon hyväksi.

Haluamme kasvattaa näkyvyyttämme, jotta voimme muokata brändimieliku-
vaamme ja ohjata ihmisiä kohti aktiivista ympäristökansalaisuutta. Viestinnän nä-
kökulmasta tarkoitamme aktiivisilla ympäristökansalaisilla henkilöitä, jotka toimivat 
viestiemme innoittamina ja siirtyvät eteenpäin tarjoamillamme sisältöpoluilla.

Samalla kun kasvatamme näkyvyyttämme, tunnistamme entistä paremmin tär-
keimmät kohderyhmämme ja tavat puhutella heitä. Suuntaamme viestintää tarvittaes-
sa valikoiduille kohderyhmille. Kehitämme myös tapoja osallistaa ja sitouttaa ihmisiä.

 Strategian tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme tulevina vuosina isoja yh-
teiskunnallisia päätöksiä. Siksi kehitämme tapojamme vaikuttaa viestinnällä myös 
politiikkaan ja yrityksiin.

Jotta voimme kasvattaa näkyvyyttämme ja sitouttaa ihmisiä, suunnata vieste-
jämme tehokkaammin oikeille kohderyhmille ja vakuuttaa päättäjät ja yritykset, ke-
hitämme omia kanaviamme ja harkitsemme uusien kanavien ottamista käyttöön. 

Kasvatamme 
näkyvyyt-
tämme ja 

tunnistamme 
paremmin 

tärkeimmät 
kohde-

ryhmämme.

WWF Päättäjät
Yritykset Yleisö(t)

Media
Vaikuttajat
Kumppanit

©
 A

KI
-P

EK
KA

 S
IN

IK
O

SK
I /

 W
W

F



WWF Suomi • strategia 2020   23

Ylläpidämme hyvää näkyvyyttämme uutismediassa ja pyrimme kasvattamaan 
näkyvyyttämme aikakausi- ja ajankohtaismediassa. Lisäksi huomioimme entistä pa-
remmin muut mahdolliset viestintäkanavat: tuotannot, kumppaniemme kanavat ja 
vaikuttajayhteistyön keinot.

Viestejämme sitovat yhteen brändipersoonamme (esitelty kappaleessa 5) ja ää-
nensävymme. Jaamme äänensävyn sanalliseen ja kuvalliseen äänensävyyn

• Valitsemme sanamme niin, että ne herättävät tunteita.
• Valitsemme sanamme niin, että ne ymmärretään.
• Valitsemme sanamme niin, että ne ovat merkityksellisiä kohderyhmälle.

Vahvistamme brändiämme myös yhtenäisellä ja tunnistettavalla kuvallisen viestin-
nän äänensävyllä.

Jotta lukuisat aiheemme ja viestimme nivoutuisivat osaksi yhtä suurta WWF:n 
tarinaa, toistamme tälle strategiakaudelle määriteltyjä pääviestejämme:

• Luonto köyhtyy hälyttävällä vauhdilla. Sen suojelulla on kiire, sillä elämme keskel-
lä ihmisen aiheuttamaa sukupuuttoaaltoa. 

• Luonto on hyvinvointimme perusta. Siksi meidän on pysäytettävä sen köyhtyminen. 
• Pysäytämme luonnon köyhtymisen lisäämällä ja tehostamalla suojelua, hillitse-

mällä ilmastonmuutosta ja vähentämällä merkittävästi luonnonvarojen kulutusta. 
• Meillä on toivoa, sillä ymmärrämme toimintamme vaikutukset. Nyt vaaditaan 

selkä rankaa toimia.

Lisäksi vahvistamme strategiakauden aikana viestinnän ja varainhankinnan yhteis-
työtä ja kehitämme WWF:n verkkokauppaa brändinäkyvyytemme tukemiseksi.
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7. Kasvatamme tulojamme tasapainoisesti  
eri tulolähteistä  

 

Varainhankinnalla turvaamme WWF Suomelle mahdollisimman hyvät toimintaedel-
lytykset suojelutulosten saavuttamiseksi toimintaympäristössä, jossa kilpailutilanne 
kovenee hyväntekeväisyysjärjestöjen ja -hankkeiden välillä, ja talouden suhdanteet 
vaihtelevat. Keskeiset varainhankinnan lähteemme ovat yksityiset tukijat, Suomen 
ulkoministeriö sekä EU- ja muu julkinen rahoitus, säätiöt sekä yritykset. Olemme 
kaikki vastuussa siitä, että varainhankinnan edellytykset ovat kunnossa ja sitoudum-
me kasvattamaan tulojamme vastuullisesti.  

 
7.1. Yksityisvarainhankinta 
Yksityistukijat ovat rahoituksemme kivijalka. Meitä tukiessaan yksityistukijamme il-
maisevat tahtonsa sille, että toimimme luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin edistämi-
seksi heidän kanssaan ja heidän puolestaan. 

Yksityisvarainhankinnassa hankimme tulomme riskien minimoimiseksi ja laajan 
vaikuttavuuden saamiseksi monipuolisista tulonlähteistä ja useilta erilaisilta kohde-
ryhmiltä. Panostamme erityisesti säännöllisten tukijoiden eli kummien hankintaan 
ja heidän sitouttamiseensa säännöllisten tulojen ennustettavuuden takia. 

Varainhankintakampanjamme toteuttavat teemoiltaan suojelustrategisia tavoit-
teita ja nostavat sekä tunnettuuttamme että kiinnostavuuttamme suuren yleisön sil-
missä. Varainhankintakampanjoissamme päätavoite on uusien kummien hankinta.  

Tarjoamme myös monipuolisia mahdollisuuksia tukea työtämme kertalahjoi-
tuksilla. Kertalahjoituksia saamme esimerkiksi suorakeräyskirjeiden ja koulukeräys-
ten kautta sekä suur-, testamentti- ja nettilahjoituksina. Seuraamme ja kehitämme 
myös uusia osallistumis- ja lahjoitustapoja. Innostamme kertalahjoittajistamme ja 
ei-rahallisista tukijoistamme säännöllisiä tukijoitamme. 

Vahvistamme strategiakaudella entisestään yhteistyötä viestinnän ja yksityis-
varainhankinnan välillä. Viestimme kaikille tukijoillemme omien kanaviemme ja 
medioidemme kautta aktiivisesti ajankohtaisista aiheista, työmme etenemisestä ja 
saavutuksistamme.  Tukijoiden kiittäminen on olennainen osa heidän sitoutumisen-
sa vahvistamisessa.  

Tukemalla 
meitä ihmiset 

antavat meille 
lupakirjan 

toimia heidän 
puolestaan.
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7.2. Yritysvarainhankinta  
Yritysvarainhankinnassa hyödynnämme ja kehitämme monipuolisesti eri konsepte-
ja, joilla sitoutamme yrityskenttää laajasti mukaan ympäristön- ja luonnonsuojelun 
tukemiseen. Vaikuttavuuden ja varainhankinnan jatkuvuuden vuoksi pyrimme en-
sisijaisesti pitkäkestoisiin kumppanuuksiin. Lisäksi tarjoamme yrityksille mahdolli-
suuksia tukea työtämme kertaluontoisesti. 

Yritysvarainhankinnan keskeisiä konsepteja ovat yhteistyökumppanuus, royal-
ty-yhteistyö, kertalahjoitukset ja ystäväyritys. Toteutamme myös yrityksille suunnat-
tuja varainhankintakampanjoita tavoittaaksemme uusia yrityslahjoittajia.  

Varainhankinnallisia kumppanuuksia tehdään sellaisten yritysten kanssa, jotka 
tukevat suojelutavoitteidemme toteuttamista, viestintäämme ja brändimme kehi-
tystä. Tulojen hankinnan ohella yritysvarainhankinta on tapa innostaa yrityksiä ja 
niiden sidosryhmiä ympäristönsuojeluun. Samalla yritysyhteistyökumppanuudet ja 
varainhankintakampanjat tarjoavat mahdollisuuden viestiä suojelutyöstämme. 

Lisäksi keräämme varoja suojelutyölle Green Office –konseptin liittymis- ja vuo-
simaksujen myötä WWF Suomen omistaman yrityksen Oy Nooan Arkki Ab:n kautta.

7.3. Julkinen sektori ja säätiörahoitus  
Tavoitteemme on kasvattaa julkiselta sektorilta ja koti- ja ulkomaisilta säätiöiltä saa-
tavaa rahoitusta. Suomen ulkoministeriön kumppanuuden lisäksi haemme aktiivi-
sesti rahoitusta myös esimerkiksi EU:sta.

Tarjoamme 
yrityksille 

monipuolisesti 
mahdolli-

suuksia tukea 
työtämme.
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8. Käytämme ja hallitsemme varojamme vastuullisesti  
 

Varojen vastuullinen käyttäminen sekä hallinta ovat toimintamme perusedellytyksiä. 
 
• WWF-verkoston toimintaperiaatteiden mukaisesti suuntaamme tilikausittain toi-

mintamenoistamme vähintään 70 prosenttia suojeluun ja sitä tukevaan viestin-
tään, enintään 20 prosenttia varainhankintaan ja enintään 10 prosenttia talou-
teen ja hallintoon. 

• Käytämme varat kustannustehokkaasti niille tarkoitettuihin kohteisiin. 
• Varaudumme yllättäviin taloustilanteisiin huolehtimalla siitä, että vararahaston 

koko vastaa tilikausittain vähintään kuuden kuukauden toimintamenoja. 
• Olemme edelläkävijä vastuullisessa sijoittamisessa. Sijoitamme vararahastomme 

varat vastuullisesti ja linjassa suojelutavoitteidemme kanssa. 
• Noudatamme nollatoleranssia korruptioon liittyen.

 

9. Olemme meille Suomen paras työpaikka  
 

Erinomaiset tulokset mahdollistaa asiantunteva, sitoutunut ja innostunut henkilös-
tö. Lisäksi toimiva yhteistyö, organisaatiorakenne ja sisäinen viestintä sekä hyvät 
työskentelyolosuhteet ovat keskeisen tärkeitä. Perustan kaikelle työllemme antavat 
WWF-verkoston kanssa yhdessä sopimamme arvot ja toimintaperiaatteet.

Haluamme olla meille Suomen paras työpaikka. Tämä tarkoittaa hyvän johtami-
sen, luottamuksen, toistemme työn kunnioittamisen ja yhteishengen toteutumista. 
Tämä lisää myös entisestään työpaikkamme arvostusta ja haluttavuutta rekrytoi-
dessamme parhaita ammattilaisia ja asiantuntijoita. Tilikausittain laatimamme hen-
kilöstösuunnitelmat ja säännöllisesti suorittamamme henkilöstökyselyt ohjaavat 
työtämme oikeaan suuntaan. 

Kaikessa työssämme noudatamme WWF-verkoston ihmisoikeuslähtöistä toi-
mintatapaa ja tasa-arvosuunnitelmaa sekä muita henkilöstön toimintaan liittyviä 
toimintaperiaatteita.

Varojen käyt-
töä ohjaavat 

luotettavuus, 
kustannus-

tehokkuus ja 
läpinäkyvyys.

Olemme 
ylpeitä siitä, 

mitä saamme 
aikaan 

yhdessä.
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Olemme osa laajaa, kansainvälistä WWF-verkostoa, jolla on 
toimistoja noin 50 maassa ja toimintaa yli sadassa maassa. 

Tehtävämme on pysäyttää luonnon köyhtyminen.
Tavoitteemme on rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja

 luonto elävät tasapainossa. TM


