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YK:n asiantuntijaraportin mukaan luonnon köyhtyminen uhkaa kaikkien kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista, sillä hyvinvointimme perustuu luonnolle ja 
luonnonvarojen kestävälle käytölle.

Onneksi ilmassa on myös positiivinen muutos – ja sen myötä toivoa. Yhä useampi 
odottaa ja vaatii ilmaston ja luonnon huomioimista yrityksiltä, päättäjiltä ja toisil-
taan. Ympäristökysymyksistä on tullut erottamaton osa vastuullista toimintaa. Ym-
päristökysymysten valtavirtaistuminen valaa meihin uskoa jatkaa työtämme luonnon 
köyhtymisen pysäyttämiseksi. 

Tavoitteemme on rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. 
Työskentelimme tavoitteemme eteen monin tavoin tilikauden aikana. Työn pohjana 
on keväällä 2021 päivitetty strategiamme, joka on linjassa kansainvälisen WWF-ver-
koston tavoitteiden kanssa. 

Uudessa strategiassa painopisteemme on yhteistyön ja kumppanuuden lisääminen 
eri toimijoiden kanssa. Lisäksi tavoitteena on kannustaa yksilöitä aktiiviseen ympä-
ristötoimijuuteen arjessaan. Keväällä 2021 uudistimme myös suojelun organisaatiota 
helpottamaan strategian toteuttamista.

Kaiken kaikkiaan tilikautemme sujui koronan aiheuttamasta epävarmuudesta huo-
limatta hyvin. Tässä vuosikertomuksessa esittelemme tärkeimmät toimenpiteemme. 
Kiitoksia kaikille yhteistyökumppaneillemme! Yhdessä saavutimme hienoja tuloksia. 
Saavutuksiimme voit tutustua myös osoitteessa wwf.fi/suojelusaavutukset.

Liisa Rohweder

pääsihteeri
WWF Suomi

JOHDANTO
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SUOJELU

SUOMALAINEN LUONTO

Suomalainen luonto -ohjelmassa vaikutimme koti-
maan metsien suojeluun ja kestävän metsätalouden 
edistämiseen. Korostimme ennen kaikkea jatkuvan 
kasvatuksen merkitystä. Vaikutimme myös valtion 
maiden suojeluun ja tuimme erityisesti Evon kan-
sallispuiston perustamista. 

Jatkoimme uhanalaisten lajien suojelua. Tämän 
suojelutyön prioriteettilajeja olivat saimaannorp-
pa, itämerennorppa, kiljuhanhi, ahma ja muut 
suurpedot sekä naali, jonka suojelemiseksi perus-
timme uudelleen oman työryhmän. Uudessa lau-
manvartija-hankkeessa aloitimme kokeilun, jossa 
selvitetään laamojen soveltuvuutta laumanvartija-
eläimiksi petoja vastaan lammastiloilla. 

Jatkoimme haitallisten vieraskasvilajien torjuntaa 
Uudenmaan suojelualueilla. Teimme myös töitä 
perinneympäristöjen suojelemiseksi ja päätimme 
tehostaa niiden suojeluun liittyvää vaikuttamistyö-
tä rekrytoimalla seuraavan tilikauden alusta lisä-
henkilön suomalaisen luonnon tiimiin. Peruimme 
kesän 2020 talkooleirit koronapandemian takia, 
mutta kesällä 2021 saatoimme järjestää niitä jo lä-
hes normaalisti.

Vaikutimme luonnonsuojelulain uudistamiseen 
ympäristöministeriön työryhmässä. Työryhmän 
työ jatkuu vuoden 2021 lopulle. Nostimme kunta-
vaaleissa esiin kuntien keskeistä roolia ympäristön 
suojelussa.

Saimme vuoden aikana rahoituspäätökset kilju-
hanhi- ja norppa-LIFE -hankkeille, joissa olemme 
partnerina. 

Vaikutimme 
kotimaan  
metsien 
suojeluun ja 
metsätalouden 
kestävyyden 
edistämiseen.
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EKOLOGINEN JALANJÄLKI

Teimme ekologinen jalanjälki -ohjelmassa töitä luonnonvarojen ylikulutuksen pur-
kamiseksi, kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämiseksi sekä ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi. 

Metsäkadon pysäyttämisen kannalta erittäin keskeinen metsäkatolainsäädännön val-
mistelu jatkui EU:ssa, ja osallistuimme WWF:n EU-toimiston koordinoimaan Toget-
her4Forests-kampanjaan. Kampanjan tavoite on saada aikaan tiukka metsäkatolain-
säädäntö, joka estää metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden myynnin EU-markkinoilla. 
Osallistimme suomalaisia yksityishenkilöitä ja pyysimme heitä lähettämään viestin 
EU-komission valmisteluvaiheeseen. Informoimme hallituksen keskeisiä ministerei-
tä tavoitteistamme koskien lainsäädäntöä ja valmistelimme heitä prosessin seuraavia 
vaiheita varten.

Osallistuimme ministeri Krista Mikkosen Kestävän elvytyksen työryhmään ja vaiku-
timme kestävän elvytyksen kriteeristön aikaansaamiseksi.

Keväällä 2021 ohjelma jakaantui kahdeksi uudeksi ohjelmaksi: ilmasto-ohjelmaksi ja 
ruokaohjelmaksi.

ILMASTO

Käynnistimme ilmasto-ohjelman ennen kaikkea verkostoitumalla ja tekemällä pitkän 
tähtäimen suunnitelmia. Samalla käynnistimme ensimmäisiä vaikuttamisprosesse-
ja ja vaikutimme aktiivisesti Suomen ja EU:n päätöksentekoon ilmastonmuutoksen 
hidastamiseksi. Otimme kantaa muun muassa fossiilittoman liikenteen tiekarttaan 
ja ilmastolain uudistukseen. Valmistauduimme yhdessä WWF:n Euroopan toimiston 
kanssa ottamaan kantaa EU:n ilmastolainsäädännön uudistukseen, ja esitys julkais-
tiin heinäkuussa. Kritisoimme hallituksen toimia EU:n taksonomia-asetuksen toi-
meenpanossa. 

Tammikuussa 2021 päättyi 3,5-vuotinen, EU Life -rahoitteinen EconomisE-hanke, 
jossa keskityimme rakennusten energiatehokkuuden edistämiseen. Hankkeen aikana 
institutionaalisten sijoittajien ilmastotavoitteet siirtyivät kohti 1,5 asteen tavoitetta, 
kuntien energiatehokkuusosaaminen kasvoi ja edistimme uusien energiatehokkuus-
projektien ja liiketoimintamallien syntyä. 

Jatkoimme myös työtä suurten suomalaisten eläkesijoittajien kanssa rahavirtojen 
uudelleenohjaamiseksi. Käynnistimme lisäksi dialogeja yritysten kanssa aiheesta ja 

Purimme turhia 
nousuesteitä ja 
kunnostimme 
kalojen elin
ympäristöjä eri 
puolilla Suomea.

Osallistuimme 
Together4Forests
kampanjaan,  
jonka tavoite  
on saada 
aikaan tiukka 
metsäkato
lainsäädäntö.

MERET JA SISÄVEDET 

Meret ja sisävedet -ohjelmassa jatkoimme työtämme vaelluskalojen tilan paranta-
miseksi muun muassa Vauhtia Vaellukseen -hankkeessa. Purimme turhia nousues-
teitä ja kunnostimme kalojen elinympäristöjä eri puolilla Suomea. Osallistuimme 
padonpurkuihin muun muassa Summajoen Koskelanpadolla ja Helsingin Mätäjoen 
Trumpettikoskella. Olimme mahdollistamassa kahden padon purkamista ja koskialu-
eiden kunnostamista Vuokalanreitin Savonrannassa. Lisäksi edistimme Varkauden 
Ämmäkosken ennallistamista, Haarajoen Kaitarannankosken ja Sipoon Bröbölen 
padonpurkuja sekä Kirkkonummen Överbyn luonnonmukaisen kalatien rakenta-
mista. K-ryhmän kanssa järjestimme yhdeksät virtavesitalkoot, joissa rakensimme 
vaelluskaloille kutu- ja poikasalueita ja vaihdoimme kalojen vaelluksen pysäyttäviä 
tierumpuja uusiin ja esteettömiin malleihin.

Teimme töitä Itämeren rehevöitymisen vähentämiseksi ja sisävesien ekologisen tilan 
kohentamiseksi. Käytimme työhön erityisesti hallituksen vesienhoidon tehostamis-
ohjelman tukea ja Lassi Leppisen säätiöltä saatuja lahjoituksia. Hillitsimme maa- ja 
metsätalouden rehevöittävää vaikutusta parantamalla vesienhallintaa esimerkiksi 
rakentamalla kosteikkoja ja jokivesistöjen virtaamaa hidastavia pohjakynnyksiä. Nä-
mä mittavat maastotyöt painottuivat Länsi-Uudellemaalle Ingarskilan-, Inkoon- ja 
Siuntionjoen valuma-alueille. 

Jatkoimme kestävän kalastuksen edistämistä Itämerellä ja päivitimme WWF:n Kala-
oppaan. Kalastuskiintiöihin liittyvässä vaikuttamisessa tiivistimme yhteistyötä mui-
den eurooppalaisten ympäristöjärjestöjen kanssa ja lisäsimme yhteydenpitoa Euroo-
pan komission kanssa. Vaikutimme ankeriaan suojeluun merenhoidon toimenpi-
deohjelman ja kansainvälisen järjestöyhteistyön kautta. Vaikutimme myös lohi- ja 
meritaimenstrategian onnistumisen arviointiin ja strategian jatkovalmisteluun. 

Nostimme muoviroskan torjumisen merkitystä esiin erilaisin toimenpitein. Pidimme 
myös vapaaehtoisen öljyntorjuntavalmiuden kehittämiseksi koulutuksia etäyhtey-
dellä. Toimimme öljyyntyneiden eläinten hoidon saralla eurooppalaisen EUROWA-
verkoston puheenjohtajana. 

Jatkoimme Itämeren suojelua vaikuttamalla kansalliseen merenhoidon toimenpi-
deohjelmaan ja osallistuimme myös Itämeren suojelun toimenpideohjelman laa-
timiseen. Lisäksi järjestimme kansainvälisen meriseminaarin, joka samalla juhlisti 
kansainvälisen WWF-verkoston 60-vuotista taivalta. 

Saimme rannikkovesien tilaa kohentavalle RANKKU-hankkeelle rahoituspäätöksen 
tilikauden lopussa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 600 000 euroa. 

Vaikutimme  
Suomen ja EU:n 
päätöksentekoon 
ilmaston
muutoksen 
hidastamiseksi.
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keskustelimme muun muassa Science Based Target -aloitteesta. Käytimme osakkeen-
omistajan kyselyoikeutta mm. Fortumin yhtiökokouksessa keväällä 2021.

RUOKA

Ruokaohjelman keskeinen sisältö tulee keväällä 2020 käynnistetyn Eat4Change-
hankkeen sisällöistä. Johdamme tätä yli 11 miljoonan euron ja 13 kansainvälisen part-
nerin EU-rahoitteista hanketta, joka edistää siirtymistä kestävämpään ruoan tuotan-
toon ja kulutukseen. Ensimmäisenä vuonna, joka osuu pääsiassa yksiin WWF Suomen 
tilikauden kanssa, Eat4Change-hankkeen viestintä tavoitti yli 8 miljoonaa eurooppa-
laista. Hankkeessa osallistettiin samassa ajassa 195 organisaatiota keskusteluihin kes-
tävistä ruokajärjestelmistä ja koulutettiin 403 kasvattajaa sekä 160 nuorta vaikuttajaa 
aiheista, jotka liittyivät kestäviin ruokavalintoihin ja aktiiviseen kansalaisuuteen. 

Tilikauden aikana loimme myös yhteisen kampanjan, joka näkyy tulevina vuosina hank-
keen kohdemaissa ympäri Eurooppaa. Nuorten rooli ruokatyössä on keskeinen, sillä 
Eat4Change vahvistaa erityisesti nuorten roolia aktiivisina kansalaisina. Ruokatyötä kans-
samme tekee tällä hetkellä seitsemän kansallista ja yksi kansainvälinen nuorten tiimi.

KANSAINVÄLINEN OHJELMA

Osallistuimme kehitys-, ulko- ja turvallisuuspoliittiseen keskusteluun. Vaikutimme 
keskeisesti Suomen uuden kehityspoliittisen ohjelman sisältöön ja osallistuimme uu-
den YK:n biodiversiteettisopimuksen valmistelukokouksiin. Lisäksi tuimme kump-
panimaitamme, jotka sijaitsevat Himalajan, Borneon, Itä-Afrikan ja Mekongin alu-
eella. Tilikauden aikana tuki koostui ulkoministeriön kehitysyhteistyörahoituksesta 
ja WWF Suomen omarahoituksesta. Tavoitteemme kohdemaissa liittyivät metsiin ja 
elinympäristöihin ja niiden kautta alueiden lajeihin sekä paikallisyhteisöjen hyvin-
voinnin kehitykseen. 

Kumppanimaissamme korona aiheutti haasteita työn toteuttamisessa ja muutti työn 
muotoja. Silti saavutimme merkittäviä tuloksia vuoden aikana. Esimerkiksi kalente-
rivuoden 2020 aikana saimme yli 700 000 hehtaaria metsää suojelun ja kestävän 
käytön piiriin, ja tuimme yhteensä 208:aa paikallista järjestöä. Nepalissa järjestimme 
ihmisoikeuskoulutusta WWF:n työntekijöille sekä viranomaisille. Itä-Afrikan laiton-
ta villieläinkauppaa ehkäisevässä ohjelmassa edistimme ihmisoikeusperustaisuuden 
sisällyttämistä puistonvartijoiden koulutusohjelmaan yhdessä Kenian luonnonsuoje-
luviranomaisten katto-organisaation kanssa. Teetimme selvityksen vammaisinkluu-
siosta ympäristönsuojelussa sekä vammaisasioiden huomioimisesta nykyisen ohjel-
man toteutuksessa. 

Suomessa käytimme ulkoministeriöltä saamaamme tukea ruokatyön tukemiseen, 
jossa nostimme esiin ruokavalintojen globaaleja vaikutuksia. WWF Nuoret olivat 
keskeisesti toteuttamassa ruokaviestintää. Lisäksi tilikauden aikana iso ponnistus 
oli uuden, yli 18 miljoonan euron, ohjelmahakemuksen laatiminen ulkoministeriöl-
le. Päätöstä rahoituksesta odotetaan syksyllä 2021. Tuimme lisäksi Bhutanin WWF-
toimiston kehittämistä ja Itä-Afrikassa leijonien suojelua.

YMPÄRISTÖKASVATUS

Ympäristökasvatus oli mukana monessa eri hankkeessa (UM-ohjelmatuki, Eat4Change, 
LIFE-hankkeita) ja toteutti myös omia hankkeitaan. Opetushallituksen rahoittamissa 
hankkeissa koulutimme neljässä eri teemassa opettajia, jotka toteuttivat oppimansa 
pohjalta opetuskokonaisuuksia kouluissaan. Osana hankkeita tuotimme neljä ajankoh-
taista videota koulutusten tueksi sekä julkaisimme WWF-verkoston opettajien verk-
kokoulutuskokonaisuuden suomalaiselle yleisölle muokattuna. Olimme myös mukana 
mahdollistamassa kokonaan verkossa toteutettua ympäristökasvatuksen Ulos-Ut-Out 
-tapahtumaa. Yhteensä kasvatimme yli 1 200 opettajan osaamista tilikauden aikana. 

Luonto lautasella -kiertueen oppitunteja toteutimme koronatilanteen vuoksi vain 
etävierailuina ja niiden kautta tavoitimme reilut 3 000 opiskelijaa. Uusia opetusma-
teriaaleja julkaisimme mm. yhteistyössä evankelisluterilaisen kirkon kanssa, ja jär-
jestöyhteistyönä laadimme esityksen valtakunnalliseksi kestävyyskasvatuksen ohjel-
maksi (Kestävä koulu). Yhteistyö Suomen partiolaisten kanssa jatkui, ja leiriohjelmi-
en lisäksi kehitimme taitomerkin 12–15-vuotiaille ja Kestävästi partiossa -tunnuksen 
lippukuntien toiminnan ympäristövastuullisuuden lisäämiseksi.  

WWF Nuorten toiminnassa oli kolmella paikkakunnalla yhteensä mukana 90 nuorta 
edistämässä suomalaisten siirtymistä kasvispainotteisempaan ruokavalioon. Nuoret 
toteuttivat mm. nuoren ruokavaikuttajan oppaan sekä partioyhteistyönä kasvisruo-
kareseptejä retkeilijöille. 

Olimme kehittämässä kansainvälisen WWF-verkoston tukena kasvatuksen The Green 
Pathway -konseptia, sekä työkalua kasvatustoimintojemme seurantaan ja arviointiin. 
Molemmat saatiin valmiiksi ja käyttöön tilikauden aikana. 

Teimme osana strategiatyötä kyselyn asiakaskunnallemme Suomessa ja sen mukaan 
tarjoamme hyödyllistä, monikäyttöistä ja laadukasta tukea ympäristötyöhön. Erityis-
tä juuri WWF:n ympäristökasvatukselle koettiin olevan luotettavuus, ajankohtaisuus 
ja käyttökelpoisuus.
 

Vaikutimme 
keskeisesti 
Suomen uuden 
kehityspoliittisen 
ohjelman 
sisältöön.

Eat4Change
hankkeen 
viestintä tavoitti 
yli 8 miljoonaa 
eurooppalaista. WWF Nuorten 

toiminnassa 
oli kolmella 
paikkakunnalla 
yhteensä mukana 
90 nuorta.
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Viestinnässä jatkoimme laajojen ihmisjoukkojen 
tavoittamista ja osallistamista muun muassa omis-
sa digitaalisissa kanavissamme ja mediaviestinnän 
avulla.

VIESTINTÄ 
Viestinnässä kehitimme monia sisäisiä prosesseja ja saavutimme hyvää näkyvyyttä 
sekä omissa kanavissamme että mediassa. Teimme laajasti sisältöjä muun muassa 
sosiaaliseen median kanaviin, WWF:n verkkosivuille, WWF-lehteen ja uutiskir-
jeeseen. Lisäksi teimme mediatyötä muun muassa työstämällä tiedotteita ja mie-
lipidekirjoituksia ja hoitamalla mediasuhteita. Huomattavaa näkyvyyttä saavutti-
vat muun muassa Living Planet -raportti, kahden eri kansalaisaloitteen viestintä, 
Luontolive, Earth Hour, keväällä toteutettu ruokakampanja ja lukuisat raportit ja 
muut uutiset.

Syyskuun alkupuolella julkaisimme WWF:n Living Planet -raportin, joka tuotti 
noin 80 mediaosumaa, 6 pääkirjoitusta, useita esiintymisiä sähköisissä medioissa 
ja yhden merkittävän tutkijoiden vieraskynä-kirjoituksen. Lisäksi viestintä auttoi 
luonnostelemaan ja lähettämään Living Planet -aiheisen kirjeen ja esitteen kan-
sanedustajille, ja myös tukijoille ja kumppaneille viestittiin suoraan. Living Planet 
-raportti näkyi kattavasti myös WWF:n omissa kanavissa. 

Syksyn ja talven aikana keräsimme allekirjoituksia kahteen kansalaisaloitteeseen: 
turpeen energiakäytön lopettamista edistävään ja uhanalaisten riistalajien metsäs-
tyksen lopettamista vaativaan aloitteeseen. Molemmat etenivät eduskunnan käsit-
telyyn.

Earth Houria vietimme 27.3. Earth Hour sai runsaasti medianäkyvyyttä, ja some-
vaikuttaja Sita Salmisen kanssa tehty yhteistyö tuotti tulosta. Earth Houriin osal-
listui 1,4 miljoonaa suomalaista Kantar TNS:n mukaan. Keräsimme Earth Hourissa 
planeetalle yhteensä yli 2 600 lupausta, jotka toimitimme ympäristöministeri Kris-
ta Mikkoselle.

Eat4Change-hankkeeseen liittyvä ruokakampanja alkoi maaliskuussa. Yksi isoista 
tavoitteista oli saada 1 200 ruoka-aiheisen uutiskirjeen tilausta. Kampanja ylitti ta-
voitteet kirkkaasti. Eat4Change-hankkeen käynnistäminen ja tilikaudella FY2022 
toteutettavan viestintäkampanjan suunnittelu työllistivät huomattavasti osaa vies-
tintätiimistä.

Kansainvälinen WWF-verkosto täytti 60 vuotta huhtikuussa. Teimme verkoston 
historiasta sisältöjä WWF:n omiin kanaviin, kuten sosiaaliseen mediaan, verk-
kosivuille, WWF-lehteen ja uutiskirjeeseen. Samoihin aikoihin käynnistimme  
WWF Suomen 50-vuotisen taipaleen viestinnän suunnittelun.

Luontoliven suosio jatkui suurena. Tilikauden aikana toteutimme suoria luontolä-
hetyksiä sääksistä, naaleista, raakuista, saimaannorpista, järvilohista, rupiliskoista, 
kyistä sekä merenrannan kosteikolta, lintujen pesimäsaaresta ja talviruokintapai-
kalta. Lähetykset keräsivät useita miljoonia katselukertoja. Tilikauden aikana osaan 
Luontoliven lähetyksistä lisättiin myös ääni, ja kokeilusta saatiin hyviä kokemuksia. 
Tilikauden aikana viestimme myös lukuisista raporteista ja muista uutisaiheista. 
Suurta näkyvyyttä saivat muun muassa kaksi metsäkatoaiheista raporttia, kestävää 
ruuantuotantoa käsitellyt Planet Based Diets -raportti, haamuverkkoja käsitellyt ra-
portti sekä makean veden lajien ahdinkoa käsitellyt raportti. Palkitsimme Vuoden 
luontokirjana Minna Pyykön teoksen Kuulien allien laulavan.

Earth Houriin 
osallistui 1,4 
miljoonaa 
suomalaista.
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Tilikauden lopussa WWF Suomella oli  
Facebookissa noin 145 200 seuraajaa, Insta-
gramissa noin 65 100 seuraajaa, Twitterissä 
noin 18 000 seuraajaa ja Linkedinissä noin  
6 300 seuraajaa. Youtubessa WWF Suomella 
oli noin 4 500 tilaajaa. WWF-lehden painos-
määrä oli tilikauden lopussa noin 32 000. 
WWF Suomen uutiskirjeellä oli noin 93 000 
tilaajaa. WWF:n Green Officen Twitter-tilillä 
on 1 400 seuraajaa.

Teetimme keväällä brändin arvostusta mit-
taavan tutkimuksen, jonka mukaan WWF on 
Suomen tunnetuin ympäristöjärjestö. 

©
 N

E
IL B

U
R

TO
N

 / S
H

U
TTE

R
S

TO
C

K



1716

VARAINHANKINTA WWF Suomen varainhankinta muodos-
tuu yksityisvarainhankinnasta, yritys-
yhteistyöstä sekä säätiöiltä ja WWF-ver-
kostolta haettavasta rahoituksesta.

YKSITYISVARAINHANKINTA

Yksityisvarainhankinnan tulot kasvoivat, vaikka koronapandemia vaikuttikin tili-
kauden aikana erityisesti feissaukseen ja koulujen päivätyökeräyksen tulokseen. 
Saimme uusia kummeja online-mainonnan ja feissauksen sekä monimuotoisuus-
teemaisen varainhankintakampanjan avulla. Tilikauden aikana panostimme sään-
nöllisten tukijoiden pysyvyyteen lisäämällä kummiviestintää ja telemarkkinointia. 
Verkkosivujen kautta tehtäviä kertalahjoitustapoja kehitimme lisäämällä erilaisten 
aineettomien lahjojen tarjontaa eri sesonkeina. Suorakeräyskirjeitä teimme tilikau-
den aikana seitsemän kertaa ja kasvatimme niiden tehoa tarkentamalla kohderyh-
miä. Koulujen päivätyökeräys tuotti koronapandemian takia tuloja aiempia tilikau-
sia vähemmän. Norppa-arpajaiset pysyivät kuitenkin edelleen erittäin suosittuna 
tukemistapana saavuttaen uuden ennätystuloksen. Tilikauden aikana saimme myös 
testamenttilahjoituksia: yhteensä 158 963 euroa.

Yksityisvarainhankinnan merkittävin tulonlähde on kummien säännöllinen tuki 
(kuukausittain tai vuosittain). Muita tärkeitä tulonlähteitä ovat Norppa-arpajaiset, 
suorakeräyskirjeet, suurlahjoitukset, testamenttilahjoitukset sekä koulujen päivä-
työkeräys. Tilikauden päättyessä yhteensä noin 34 800 suomalaista tuki kummina 
WWF Suomea säännöllisesti. Tilikauden aikana kaiken kaikkiaan noin 69 000 suo-
malaista tuki WWF Suomen työtä rahallisesti. 

Yksityisvarainhankinnan tulot jatkoivat kasvuaan, vaikka koronapandemia vai-
kuttikin koko tilikauden ajan. Yksityishenkilöt lahjoittivat tilikauden aikana WWF 
Suomelle 6 262 228 euroa eli noin 56 prosenttia WWF Suomen kokonaistuotoista. 
Kuukausi- ja vuosikummien säännöllinen, 4 625 302 euron, tuki muodostaa yksityis-
varainhankinnan kivijalan ollen noin 74 prosenttia yksityisvarainhankinnan tuloista.

YRITYSYHTEISTYÖ

Yritysyhteistyön tärkein tavoite on tukea WWF:n suojelustrategian toteutumista 
varainhankinnallisin, sisällöllisin ja viestinnällisin toimenpitein. Yritysyhteistyön 

myötä yrityksiltä saatava tuki kohdistuu WWF:n suojelutyöhön ja sitä tukevan toi-
minnan toteuttamiseen. Yritysyhteistyö jakautuu suojelustrategiseen yhteistyöhön 
ja royalty-yhteistyöhön, viestinnälliseen yhteistyöhön sekä lahjoituksiin. Yritys -
varainhankinnan kokonaistuloissa oli selvää kasvua edelliseen tilikauteen nähden. 
Ilman koronapandemiaa yritysyhteistyön taloudellisella tuloksella olisi ollut edel-
lytyksiä olla tätäkin parempi. Onnistuimme myös hyvin edesauttamaan WWF:n 
suojelu- ja viestintätoimenpiteiden toteutumista olemassa olleiden ja uusien 
kumppanuuksien avulla. Samalla vahvistimme tulevien tilikausien tuloksellisuutta  
mm. kehittämällä yritysten kertalahjoituskonseptia.

Yritysyhteistyön tuotot olivat yhteensä 1 018 844 euroa. Tilikauden päättyessä 
yritysyhteistyön osuus tuloista oli noin 9 prosenttia. Yhteistyö yritysten kanssa on 
pitkäjänteistä toimintaa. Koronapandemian vaikutuksia yritysten kanssa tehtävään 
yhteistyöhön ja niiltä saatavaan tukeen näkyi mm. siten, että yritysten tukea suuntau-
tui merkittävästi mm. mielenterveystyöhön sekä lasten ja nuorten tukemiseen. Toi-
mistojen ympäristöjärjestelmämalli Green Officen toimintaa sopeutimme tilikauden 
aikana pandemiaolosuhteisiin ja sen toiminta kehittyi suotuisasti. Green Office toimii 
Oy Nooan Arkki Ab:n puolella ja sen tulot ovat osa Nooan Arkin liikevaihtoa.

Säätiöiltä ja WWF-verkostolta saatu tuki oli puolestaan 483 781 euroa eli noin  
4 prosenttia kokonaistuotoista.

VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT

Saimme varsinaisen toiminnan tukea julkishallinnolta, muun muassa ulkoministe-
riöltä, ympäristöministeriöltä, EU:lta ja Metsähallitukselta. Ulkoministeriö tukee 
ympäristönsuojelu- ja kehitysyhteistyöhankkeitamme. Julkishallinnon tuki oli kulu-
neena tilikautena yhteensä 3 091 467 euroa eli noin 27 prosenttia kokonaistuotois-
ta. Julkishallinnon tuotoista ulkoministeriön osuus oli 1 939 438 euroa, EU:n osuus 
757 694 euroa ja muiden 394 335 euroa (sis. ympäristöministeriön yleisavustus  
66 240 euroa).
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Tukijoiden ja toiminnallaan WWF:ää tukevien määrän kehitys

Tulojen jakautuminen:Yksityisvarainhankinta
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Taloutemme kehittyi tilikauden aikana ylittäen budjetoidun tuloksen. Bruttotulot 
olivat yhteensä 11 352 402 euroa. Bruttotulot nousivat noin 11 prosenttia. Testa-
mentit kasvattivat yksityisvarainhankinnan tuloja, ja myös julkishallinnon tulot eri 
hankkeisiin kasvoivat.

Tilikauden ylijäämä oli omakatteiseen rahastoon tehdyn siirron jälkeen 405 235 
euroa. Kertyneellä ylijäämällä vahvistettiin tasetta. Säätiön taseen oma pääoma oli 
tilikauden päättyessä 10 847 101 euroa.

Konsernin tulot olivat yhteensä 11 855 169 euroa ja tilikauden ylijäämä oli 286 661 
euroa. Konsernin taseen oma pääoma oli 12 063 534 euroa tilikauden päättyessä. 
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty säätiön 100-prosenttisesti omistama tytär-
yhtiö Oy Nooan Arkki Ab. Nooan Arkin tulos oli 181 427 euroa.

TALOUS

Säätiön tunnuslukuja
FY2021 FY2020 FY2019

Bruttotulot 11 352 402 € 10 257 209 € 9 533 296 €

Tilikauden ylijäämä 405 235 € 688 190 € 114 412 €

Taseen oma pääoma 10 847 101 € 10 342 313 € 9 692 136 €

Konsernin tunnuslukuja
FY2021 FY2020 FY2019

Bruttotulot 11 855 169 € € 10 814 530 € 10 223 060 €

Tilikauden ylijäämä 286 661 € 720 335 € 301 838 €

Taseen oma pääoma 12 063 534 € 11 677 320 € 10 994 997 €

Nooan Arkin liikevaihto 802 749 € 757 258 € 691 889 €

Nooan Arkin tulos 181 427 € 232 146 € 187 426 €

Taloutemme 
kehittyi 
tilikauden 
aikana ylittäen 
budjetoidun 
tuloksen.

Kansainvälisen WWF:n ohjeiden mukaisesti suo-
jelukulujen osuuden tulee olla vähintään 70 pro-
senttia, varainhankintakulujen enintään 20 pro-
senttia ja hallintokulujen enintään 10 prosenttia 
kokonaiskuluista. Toteutimme tätä periaatetta, 
sillä suojelukulut olivat noin 74 prosenttia, varain-
hankintakulut noin 20 prosenttia ja hallintokulut 
noin 6 prosenttia. Ilmoitamme kulujen prosentti-
jakauman ilman omakatteisen rahaston osuutta, 
jotta luvut ovat vertailukelpoisia raportoitaessa 
tilikauden tulokset kansainväliselle WWF:lle.
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Sisältää Green Office -tulot
Kaikki luvut €WWF:n tulot

Suojelukulujen jakautuminen
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Toimistossamme työskenteli tilikauden päättyessä jatkuvassa työsuhteessa 49 hen-
kilöä ja pääsihteeri. 

Tilikauden aikana viisi vakituisessa työsuhteessa ollutta henkilöä irtisanoutui, ja 
vakinaistimme viisi määräaikaista työntekijää. Lisäksi palkkasimme tilikauden ai-
kana kolme uutta henkilöä jatkuvaan työsuhteeseen. Lisäksi toimistossa työskente-
li määräaikaisia työntekijöitä, projektityöntekijöitä sekä harjoittelijoita. 

Jokainen työntekijä allekirjoitti korruption vastaiset käytänteet -asiakirjan. 

Koronapandemia aiheutti henkilöstön johtamiseen uudenlaisen haasteen. Ko-
ronapandemian alkaessa siirryimme toimistossa välittömästi etätöihin ja tuimme 
henkilöstöä monin eri keinoin. Saadun palautteen perusteella johtamisessa onnis-
tuttiin hyvin poikkeustilanteessa ja henkilöstön hyvinvointi oli mittausten mukaan 
erinomaisella tasolla.

 HENKILÖSTÖ Toimistossamme työskenteli tilikauden 
päättyessä jatkuvassa työsuhteessa 49 
henkilöä ja pääsihteeri. 

HALLINTO
Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi kansanedustaja Eva Biaudet. Varapu-
heenjohtajina toimivat senior partner Jan Ollila ja kansleri Kaarle Hämeri. Kunnia-
puheenjohtajana toimi ministeri Pertti Salolainen. Hallintoneuvostossa oli tilikau-
den lopussa puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi 25 jäsentä, ja se 
piti sääntömääräisen syys- ja kevätkokouksen.

Hallintoneuvostoon kuuluivat tilikauden lopussa kansanedustaja Anders Adler-
creutz, diplomiekonomi Mona Björklund, professori Mikael Fogelholm, sidosryh-
mäjohtaja Pirkko Harrela, professori Janne Hukkinen, toimitusjohtaja Pia Kalsta, 
opiskelija Salla-Mari Kivijärvi, tutkimusprofessori Timo Koivurova, rehtori Teemu 
Kokko, toimitusjohtaja Pertti Korhonen, tutkija Mervi Kunnasranta, dosentti Ti-
mo Kuuluvainen, professori Toni Laaksonen, kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, 
professori Tapio Määttä, toimitusjohtaja Petri Niemisvirta, europarlamentaarikko 
Sirpa Pietikäinen, KTM Matti Rihko, brändi-, viestintä- ja markkinointijohtaja Ul-
rika Romantschuk, johtaja Anne-Maria Salonius, toimitusjohtaja Margus Schults, 
apulaispormestari Anni Sinnemäki, kansanedustaja Saara-Sofia Sirén, tutkimus-
professori Liisa Tyrväinen sekä yrittäjä Antero Vartia.

Kahdeksanhenkinen hallitus kokoontui puheenjohtajansa, rehtori Jari Niemelän, 
johdolla kuusi kertaa. Varsinaisia jäseniä olivat tilikauden lopussa OTT Heidi An-
dersson (varapuheenjohtaja), emeritusprofessori Tari Haahtela, professori Eva 
Heiskanen, MTT Lea Kauppi, professori Toni Laaksonen, asiakaspäällikkö Ismo 
Marttinen sekä KTM Pirjo Nurmilaukas. 

Pääsihteerinä toimi Liisa Rohweder. WWF Suomen suojelijana toimi tasavallan 
presidentti Sauli Niinistö. Tilintarkastusyhteisönä on toiminut Pricewaterhouse-
Coopers Oy.Kansainvälistä WWF-verkostoa vastaan 

esitettiin vuonna 2019 syytöksiä, joiden 
mukaan WWF on tukenut Afrikassa ja 
Aasiassa valtioiden organisaatioita, joiden 
metsänvartijoiden väitetään syyllistyneen 
ihmisoikeusloukkauksiin. Koska WWF 
otti syytökset vakavasti, kansainvälinen 
verkostomme tilasi riippumattomalta 
paneelilta arvion WWF:n roolista ja reaktiosta 
tapahtumissa. WWF julkaisi paneelin tekemä 
raportin marraskuussa 2020.

Paneeli ei löytänyt viitteitä siitä, että 
WWF:n työntekijät olisivat osallistuneet 
ihmisoikeusloukkauksiin tai kannustaneet ja 
ohjanneet muita väärinkäytöksiin. Raportti 
vahvistaa myös, että kaikki WWF:n tietoon 
tuodut tapaukset on saatettu asianosaisten 
maiden viranomaisten tietoon.

Paneelin mukaan WWF olisi kuitenkin voinut 
tehdä vieläkin enemmän paikallisyhteisöjen 
tukemiseksi – auttaa yhteisöjä 
nostamaan ongelmia esiin ja työskennellä 
tarmokkaammin sen eteen, että kyseisten 
maiden hallitukset suojelisivat ihmisoikeuksia.

Raportin julkistamisen jälkeen WWF on 
mm. nimittänyt ihmisoikeusasianajaja Gina 
Barbierin verkoston riippumattomaksi 
oikeusasiahenkilöksi (ombudsperson) 
selvittämään mahdollisia tulevia ilmoituksia 
ihmisoikeusloukkauksista. WWF on myös 
palkannut ihmisoikeusasiantuntijoita 
(Human Rights Director ja IPLC Coordinator) 
ja vahvistanut esimerkiksi Nepalissa ja 
Intiassa valitusmekanismeja, joiden kautta 
kuka tahansa voi raportoida mahdollisista 
ihmisoikeusloukkauksista anonyymisti.

WWF VAHVISTAA IHMISOIKEUKSIEN SISÄLLYTTÄMISTÄ 
LUONNONSUOJELUTYÖHÖNSÄ



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


