
1

VUOSIKERTOMUS
Tilikausi 1.7.2021‒30.6.2022



JOHDANTO  5                                                            

TIIVISTELMÄ                                                                  6 

SUOJELU                                                                           8
Suomalainen luonto -ohjelma   10
Meret ja sisävedet- ohjelma 13
Ilmasto-ohjelma 16
Kansainvälinen ohjelma 18
Ruokaohjelma 20
Ympäristökasvatusohjelma 22

VIESTINTÄ  24

VARAINHANKINTA   26
Yksityisvarainhankinta  26
Yritysyhteistyö  26
Säätiöt ja WWF-verkosto                                27
Varsinaisen toiminnan tuotot    27

TALOUS                                                                           28

HENKILÖSTÖ                                                                  29

HALLINTO                                                                       30

ALKAVAN TILIKAUDEN NÄKYMÄT                         31

©
 R

A
K

O
TO

N
D

R
A

ZA
FY A

. M
. N

Y A
IN

A / W
W

F-M
A

D
A

G
A

S
C

A
R

  

‹

Maailman Luonnon 
Säätiö — World Wide 
Fund For Nature,  
Suomen rahasto sr:n 
vuosikertomus 
 
Tilikausi 
1.7.2021– 30.6.2022 

Taitto:  
Kati Kinnunen

Kannen kuva:  
© Olli Immonen / WWF

SISÄLLYSLUETTELO



5

JOHDANTO
Elämme huolestuttavia ja haastavia aikoja. Juuri kun usean vuoden kestänyt pande-
mia oli irrottamassa kuristavinta otettaan, uusi historiallinen, järkyttävä ja odotta-
maton käänne odotti kulman takana: Euroopassa alkoi sota Venäjän hyökättyä Uk-
rainaan.

Sota Ukrainassa on järkyttävä humanitaarinen kriisi. Samaan aikaan emme kuiten-
kaan saa unohtaa luontoa, josta me ihmisetkin olemme riippuvaisia. Konkreettisim-
min sota vaikuttaa ympäristöön tietenkin Ukrainassa, mutta sen ympäristövaiku-
tukset ulottuvat Ukrainan rajojen ulkopuolelle. Suomessakin sota näkyy esimerkiksi 
energiakriisinä ja lisääntyvinä metsien hakkuina. Sota – ja sitä ennen pandemia – on 
myös vienyt maailman huomiota muilta ihmiskuntaa uhkaavilta kriiseiltä, eli ilmas-
tokriisiltä ja luontokadolta

Synkkien aikojen keskellä tarvitaan myös toivoa. Sitä meille tarjosi päättyneellä ti-
likaudella sukellus historiaan. WWF Suomi täyttää 50 vuotta syksyllä 2022, ja sen 
kunniaksi teetimme järjestömme historiikin. Historiikki muistutti meitä saavutuk-
sistamme. Olemme muun muassa auttaneet kääntämään saimaannorppakannan 
kasvuun, pelastaneet merikotkan alueellisen sukupuuton partaalta, perustaneet 
maailman ensimmäiset vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot, siivonneet uhanalaiset 
kalat suomalaisilta kalatiskeiltä ja talkoilleet vuosikymmenten ajan uhanalaisten pe-
rinneympäristöjen puolesta. Päättyneen tilikauden saavutuksista voit lukea puoles-
taan tämän vuosikertomuksen sivuilta.

Olen usein sanonut, että luonnonsuojelu on kestävyyslaji, ja nämä saavutukset osoit-
tavat onnistumisten olevan mahdollisia pitkäjänteisellä työllä. Kestävyyslajeissakin 
tulee kuitenkin kirivaiheita ja nyt olemme sellaisen edessä: 2020-luku on kohtalokas 
planeettamme kannalta, joten seuraavan 10 vuoden aikana meidän tulee saavuttaa 
enemmän kuin edellisen 50 vuoden aikana yhteensä.

Haaste on valtava, mutta pandan hartiat ovat vahvat vaikeinakin aikoina.

Liisa Rohweder

pääsihteeri
WWF Suomi
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TIITIIVISTELMÄ
Heinäkuussa 2021 käynnistyneellä tilikaudella WWF Suomi (myöhemmin sekä 
WWF että WWF Suomi) ryhtyi toteuttamaan uuden, vuoteen 2030 ulottuvan, stra-
tegian mukaisia toimenpiteitä. WWF myös uudisti suojelun organisaatiota. Stra-
tegian ensimmäinen toimintavuosi sujui edelleen pääosin etätöissä koronan takia. 
Tilikauden aikana WWF kehitti toimintaansa entisestään innostaakseen ja sitout-
taakseen ihmisiä kansalaisina, poliittisina päättäjinä ja yritysten edustajina muu-
toksen aikaansaamiseen.
 
Kansainvälisen metsäkadon pysäyttämiseksi toteutettu prioriteettihanke onnistui 
tavoitteessaan yhdistää suojelun, varainhankinnan, yritysyhteistyön ja viestinnän 
toimenpiteitä. EU-tasoisen metsäkatolainsäädännön aikaansaaminen on vielä kes-
ken, eli vaikuttaminen jatkuu myös alkaneella tilikaudella. WWF työskentelee met-
säkadon pysäyttämiseksi myös kumppanimaissaan ulkoministeriön ohjelmatuen 
turvin.
 
WWF selvitti tilikauden aikana myös suomalaisten roolia metsäkadon aiheuttaji-
na. Gaia Consultingin toteuttaman selvityksen fokus oli erityisesti ruoan kulutuksen 
vaikutuksissa. Selvityksen pohjalta WWF nosti teemaa paitsi suuren yleisön ja päät-
täjien tietoisuuteen myös avasi keskusteluja keskeisten yritysten suuntaan. 
 
Yksi WWF:n tilikauden keskeisistä teemoista Suomessa oli vanhojen metsien suoje-
lu. EU:n biodiversiteettistrategia tarjosi tähän hyvän selkänojan, ja WWF käytti sitä 
vaikuttamistyössä hallituksen ja metsätoimijoiden suuntaan.

Yksityisvarainhankinnan tulot kasvoivat tilikaudella 10,2 miljoonaan euroon, vaik-
ka koronapandemian ja Ukrainan sodan myötä humanitaariseen työhön lahjoitet-
tiin aiempaa enemmän. Summa sisältää yksittäisen 3,5 miljoonan euron testament-
tilahjoituksen. Tilikauden päättyessä yhteensä noin 35 000 suomalaista tuki kum-
mina säännöllisesti WWF:n työtä. Uusia kummeja saatiin erityisesti feissauksen 
kautta, mutta myös online-mainonnan ja globaalin metsäkatoteemaisen varainhan-
kintakampanjan ansiosta. Tilikauden aikana WWF panosti edelleen säännöllisten 
tukijoiden pysyvyyteen. Verkkosivujen kautta tehtäviä kertalahjoituksia hankittiin 
eri sesonkeina, ja kouluille järjestettiin Päivätyökeräys perinteiseen tapaan. Tilikau-
den aikana tehtiin seitsemän suorakeräyskirjettä. Norppa-arpajaiset pysyivät edel-
leen erittäin suosittuna tukemistapana.

Yritysvarainhankinnan kokonaistulot olivat tilikaudella 899 022 euroa, missä oli 
laskua edelliseen tilikauteen nähden. Tilikauden aikana jatkettiin ja uusittiin usei-
ta WWF:n suojelutyötä edesauttavia kumppanuuksia mm. metsäteollisuutta, vähit-
täiskauppaa ja finanssisektoria edustavien yritysten kanssa. Usean vuoden tauon 

jälkeen käynnistettiin kansainvälinen varainhankinnallinen yhteistyökumppanuus 
suomalaisyrityksen kanssa. Yritysten joululahjoituskampanja onnistui odotuksia 
paremmin, mutta siitä huolimatta yrityslahjoitukset jäivät koko tilikauden osalta 
odotettua matalammaksi johtuen etenkin Ukrainan sodan vaikutuksista. Toimisto-
jen ympäristöjärjestelmämalli WWF Green Officen pitkään jatkunut kehityshank-
keiden kokonaisuus saatiin suunniteltuun päätökseensä. Green Officessa mukana 
olevien toimistojen lukumäärä on useista irtisanoutumisista huolimatta kasvu-
suuntainen. Green Office toimii Oy Nooan Arkki Ab:n puolella ja sen tulot ovat osa 
Nooan Arkin liikevaihtoa.
 
Viestintä teki laajasti sisältöjä muun muassa sosiaaliseen median kanaviin, WWF:n 
verkkosivuille, WWF-lehteen ja uutiskirjeeseen. Lisäksi viestintä teki aktiivisesti 
mediatyötä muun muassa työstämällä tiedotteita ja mielipidekirjoituksia ja hoita-
malla mediasuhteita.
 
WWF osallistui keväällä 2022 aiempien vuosien tapaan Taloustutkimuksen Suu-
ri Hyväntekeväisyys -tutkimukseen, joka tehdään joka toinen vuosi. WWF oli tut-
kituista järjestöistä kolmanneksi tunnetuin Punaisen Ristin ja Unicefin jälkeen.  
WWF:n kokonaistunnettuus oli 96 prosenttia ollen samalla tasolla kaksi vuotta 
aiemmin. WWF:n mielikuvatekijöistä parhaimmat arvosanat saivat toiminnan luo-
tettavuus, toiminnan asiantuntemus sekä näkyminen julkisuudessa. Myös toimin-
nan vaikuttavuus oli hyvällä tasolla. Mielikuvatekijöistä eniten parannettavaa oli 
lähestymisen helppoudessa.
 
Päättyneen tilikauden tulos oli 82 294 euroa. Toiminnallaan ja taloudellisesti  
WWF:n työtä tukevien ihmisten määrä kasvoi yli neljä prosenttia. 
 
WWF sai tilikauden aikana merkittävän testamentin, jonka varoilla perustettiin 
Kari Nissisen muistorahasto. Muistorahaston varoilla WWF tekee tulevina tilikau-
sina työtä biodiversiteetin suojelemiseksi.

Henkilöstö osallistui loppuvuodesta 2021 arvotyöpajoihin, joissa pohdittiin yhdes-
sä WWF:n uudistettuja arvoja ja niiden merkitystä omassa työssä. Työpajat toteu-
tettiin yhdessä Great Place to Work -konsulttien kanssa. Työpajojen pohjalta WWF 
päätti edistää erityisesti rohkeuden ja luottamuksen toteutumista ja lisätä työyhtei-
sön yhteisöllisyyttä.

Johtamisen onnistumista ja työhyvinvointia mitattiin kahden koronavuoden jäl-
keen Great Place to Work -kyselyllä. Tulos, 90/100 pistettä, on erinomainen.  
WWF:n päivitettyjen arvojen jalkauttamista edistettiin arvotyöpajoilla.
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SUOJELU
Koko kansainvälinen WWF-verkosto työskentelee luonnon köyhtymisen pysäyttä-
miseksi. 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 
      ympäristövaikutukset on puolitettu.

Suojeluohjelmat
Suojelua tehdään eri suojeluohjelmissa. Suomalaisen luonnon ohjelma vastaa suo-
malaisten metsien, perinneympäristöjen, tunturien ja uhanalaisten lajien suojeluun 
ja hoitoon liittyvistä kysymyksistä. Meri- ja sisävesiohjelma vastaa Itämeren ja suo-
malaisten virtavesien suojeluun, käyttöön ja hoitoon liittyvistä asioista. Ilmasto-oh-
jelmassa työn painopiste on Suomen ja EU:n ilmastopolitiikassa, mutta lisäksi töitä 
tehdään kansainvälisellä tasolla ja yritysten kanssa. Kansainvälinen ohjelma työs-
kentelee Itä-Afrikassa, Aasiassa ja Amazonin alueella WWF-kumppaneiden kanssa 
edistäen luonnonsuojelua ja kestävää kehitystä. Ruokaohjelmalla on iso EU-rahoit-
teinen Eat4Change-hanke, jossa Suomi johtaa 13 eri maan työtä kestävämpien ruo-
kavalintojen edistämiseksi. Ympäristökasvatus tarjoaa opettajille ja nuorille tietoa 
ympäristökysymyksistä.

Luonnon 
elinympäristöjen 
heikkeneminen on 
pysäytetty

Ihmiset, poliittiset päättäjät 
ja yritykset toimivat luonnon  
köyhtymisen pysäyttämiseksi

Lajien 
sukupuuttouhka 
on poistettu

Luonnonvarojen 
kulutuksen ja 

tuotannon haitalliset 
ympäristövaikutukset on puolitettu
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Metsät ovat 
Suomessa 
uhanalaisten 
lajien tärkein 
elinympäristö

llmaston 
lämmetessä 
tunturiluonto 
on uhattuna
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Suomalainen luonto -ohjelma

Metsät
Metsiä voi perustellusti sanoa luonnon monimuotoisuuden kehdoksi, ja Suomessakin 
ne ovat uhanalaisten lajien tärkein elinympäristö. Suomen metsien monimuotoisuus 
– ja sitä kautta monien lajien tulevaisuus – on kuitenkin uhattuna. Siksi WWF vah-
vistaa edelleen metsien suojelua Suomessa. Kansainvälisesti metsäkato on edelleen 
suuri ongelma, ja WWF-verkostoa tuetaan metsien suojelussa tarjoamalla asiantun-
temusta ja rahoitusta.

WWF teki aktiivisesti töitä Suomen metsien suojelun ja kestävän käytön edistämisek-
si. WWF viesti metsistä ja niiden suojelusta, ja WWF:n asiantuntijat pitivät metsiin 
liittyviä esitelmiä ja osallistuivat seminaareihin ja tilaisuuksiin. WWF piti esitelmän 
esimerkiksi Metsähallituksen järjestämässä toimittaja- ja sidosryhmäseminaarissa 
”Onko metsissä liikaa uhanalaisia?”. 

WWF teki myös laaja-alaista poliittista vaikuttamista metsiin liittyen: WWF vaikutti 
Suomen kantoihin liittyen EU:n kestävän taksonomian kriteereihin, bioenergian kes-
tävyyskriteereihin EU:n uusiutuvaa energiaa koskevassa direktiivissä (RED), EU:n 
biodiversiteettistrategiaan sekä EU:n FitFor55-pakettiin.

WWF tapasi myös pääministeri Sanna Marinin 3.2.2022 yhdessä SLL:n ja Green-
peacen kanssa. Marinille annettiin kuuden ympäristöjärjestön (WWF, SLL, GP, BL, 
NoM, LL) aloite periaatepäätöksen tekemiseksi luonnonmetsien suojelusta. Syksyllä 
2021 WWF viesti runsaasti vuotta aiemmin julkaistusta Metsävaikuttamisoppaasta ja 
nosti sen tunnettuutta. 

WWF sai rahoituksen Metsälähde-hankkeelle ympäristöministeriöstä. Hanke jatkuu 
lokakuuhun 2024 saakka. Lisäksi WWF jatkoi edelleen FSC:n hallituksessa, ja oli ak-
tiivinen myös työvaliokunnan työskentelyssä. 

Perinneympäristöt 
Perinneympäristöt ovat tärkeitä uhanalaisten lajien elinympäristöjä. Valitettavasti 
niiden tila on huono, sillä kaikki Suomen perinneympäristötyypit ovat uhanalaisia. 
Päättyneellä tilikaudella WWF palkkasi suojeluasiantuntijan edistämään perinneym-
päristöjen ja yleisemminkin maatalousympäristöjen luonnonsuojelua.

WWF julkaisi laajan ja lajissaan ainutlaatuisen kirjallisuuskatsauksen ”Lauman-
vartijaeläinten käytön lisääminen Suomessa”. Laumanvartijalaamojen testaaminen 
lammastiloilla sai suurta huomiota julkisuudessa. Laumanvartijaeläinten käytön li-
sääntymisen toivotaan lisäävän luonnonlaidunnusta, mikä auttaisi uhanalaisia perin-
neympäristöjä.

Ensimmäinen maatila Suomessa sai luonnonlaidunlihalleen sertifikaatin. WWF on 
työskennellyt tämän tavoitteen eteen noin 20 vuotta. Luonnonlaidunnus – ja luon-
nonlaitumilla tuotetusta lihasta tuottajalle tuleva lisäarvo – on eräs tärkeimmistä ta-
voista edistää perinneympäristöjen hoitoa ja ylläpitoa.

Tunturiluonto 
Kun ilmasto lämpenee, Suomen elinympäristöistä heikoimmassa asemassa ovat La-
pin avotuntureiden eläimet ja kasvit. Pohjoisimpien lajien elintila pienenee, koska ne 
eivät pääse siirtymään tuntureiden huippuja korkeammalle eivätkä Jäämeren ran-
nikkoa kauemmas pohjoiseen. Tunturilajiston tilanne onkin jo kriittinen: uhanalais-
ten lajien osuus koko lajistosta on suurin tunturilajistossa.
 
WWF jatkoi Metsähallituksen tukemista naalin ruokinta-automaattien asentamisek-
si ja ylläpitämiseksi. Lisäksi WWF ja Metsähallitus järjestivät 19.–22.7.2021 naalin 
pesäpaikkojen vapaaehtoisten inventoijien koulutuksen Kilpisjärvellä. Odotuksista 
huolimatta naalin pesintää ei löydetty Suomen puolelta vielä kesällä 2021. Naalin 
pesintä onnistui kuitenkin kesällä 2022, ensimmäistä kertaa Suomessa sitten vuoden 
1996.

WWF toteutti kiljuhanhien kevät- ja syyslepäilyn tarkkailut Oulun seudulla. Kilju-
hanhien syyslepäily Suomessa vaikuttaa olevan vakiintumassa 50 vuoden tauon jäl-
keen. WWF julkaisi kiljuhanhien syyslepäilykauden alkaessa yhdessä Suomen riista-
keskuksen kanssa tiedotteen otsikolla ”Äärimmäisen uhanalaisia kiljuhanhia lepäilee 
nyt Liminganlahdella – WWF ja Suomen riistakeskus kehottavat erityiseen varovai-
suuteen vesilintujen metsästyksessä. ” Metsästäjätahot suhtautuivat asiaan hyvin ra-
kentavasti, ja maastohavaintojen mukaan hämärämetsästys Liminganlahden alueel-
la on vähentynyt huomattavasti. 

WWF järjesti EUROLARGECARNIVORES LIFE -hankkeessa maa- ja metsätalous-
ministeriön toimeksiannosta työpajan yhteispohjoismaisesta ahmakannan hoidosta 
Inarissa 8.–9.12.2021. Professori Alistair Bathin fasilitoima hybridityöpaja järjes-
tettiin yhtä aikaa Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Suomesta työpajaan osallistui 
edustajia MMM:stä, LUKE:sta, Metsähallituksesta, Riistakeskuksesta, Paliskuntain 
yhdistyksestä ja ahmapaliskunnista sekä Saamelaiskäräjistä. MMM on aloittanut 
ensimmäisen ahmatyöpajan jälkeen WWF:n jo kymmenisen vuotta sitten esittämän 
yhteispohjoismaisen puitesopimuksen laatimisen ahmakannan hoidosta. Tilaisuus 
tarjosi sisältöä sopimuksen kehittelyyn, ja paransi aiheeseen liittyvää vuoropuhelua.

Norpat
WWF jatkoi työtä estääkseen saimaannorppia kuolemasta kalanpyydyksiin. Kesän 
2021 ensimmäinen ja ainoa tietoon tullut kalanpyydykseen kuollut saimaannorppa 
löytyi 2.7.2021. Kyseinen kuutti kuoli lailliseen, asetuksen mukaisesti ankkuroituun 
kuhaverkkoon Pihlajavedellä.
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Itämeri on 
yksi maailman 
herkimmistä 
merialueista
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WWF:n Etelä-Saimaan aluetyöryhmä kolasi tammikuussa yhteensä 16 apukinosta 
saimaannorpille. Lisäksi WWF:n toimiston rekrytoimat vapaaehtoiset kolasivat 13 
apukinosta 21.–22.1.2022 Luonterilla ja Lietvedellä. Ainakin Luonterin alueen apu-
kinoskolaukset siirtyvät jatkossa paikallisen ryhmän vastuulle ja tavoitteena on, että 
myös Lietvesi siirtyy paikallisille. 

Saimaan lumi- ja jäätilanne oli loppuun asti suotuisa norpan pesinnälle. WWF toteut-
ti saimaannorpan pesälaskennat Etelä-Saimaalla. Saimaannorpan pesälaskennan tu-
lokset julkaistiin 6.6.2022. Saimaannorpan kuutteja syntyi viime talvena 92.

WWF toteutti jo perinteeksi muodostuneen Norppaliven lisäksi Saaristomeren norp-
paliven 20.4.–17.6.2022. Suora lähetys onnistui yli odotusten ja sitä katsottiin yli 600 
000 kertaa. Kamera ja itämerennorpan eteläisten kantojen tilanne saivat erittäin hy-
vin mediahuomiota, yhteensä yli 60 artikkelia mediassa. Enimmillään kamerassa ha-
vaittiin yhtä aikaa 39 itämerennorppaa, mikä on 15–20 prosenttia koko Saaristome-
ren kannasta. Suuri osa yksilöistä saatiin myös kuvattua photo-ID-tutkimusta varten.

Suurpedot
WWF vaikutti suurpetojen metsästykseen. Maa- ja metsätalousministeriö päätti ava-
ta WWF:n ja muiden luontojärjestöjen vastustuksesta huolimatta uudestaan suden 
kannanhoidollisen metsästyksen. WWF kanteli asiasta EU:n komissiolle yhdessä SL-
L:n ja Luonto-Liiton kanssa joulukuussa 2021. Kaikki suden kannanhoidolliset poik-
keusluvat laitettiin kuitenkin hallinto-oikeuksissa täytäntöönpanokieltoon muiden 
ympäristöjärjestöjen tekemien valitusten takia. 

Maa- ja metsätalousministeriö päätti 28.12.2021 WWF:n vastustuksesta huolimat-
ta sallia jälleen kahdeksan ahman metsästyksen. Kuitenkin Suomen riistakeskuksen 
myöntämillä poikkeusluvilla saatiin talven aikana saaliiksi ”vain” kolme ahmaa, ja 
aiemmasta poiketen Natura 2000 -alueille myönnetyiltä lupahakemuksilta on edelle-
tyttä arviointia sen vaikutuksesta kyseisen alueen ahmakantaan.

Talkootyö
WWF työskenteli ”Suojelualueiden vieraslajit kartalle ja kuriin” -hankkeessa yhteis-
työssä Metsähallituksen kanssa. Hanke sisälsi vieraslajien torjuntaa luonnonsuoje-
lualueilla sekä niiden välittömässä läheisyydessä mm. Espoossa Nuuksion kansallis-

puistossa sekä Laajalahden luonnonsuojelualueella sekä Helsingissä Uutelassa, Lam-
massaaressa, Pornaistenniemessä sekä Fastholmassa. Vuoden kestänyt pilottihanke 
herätti koronapandemian tuomista rajoitteista huolimatta paljon kiinnostusta ja kas-
vatti itsenäisen talkoilun ja verkossa tapahtuvan koulutuksen merkitystä.

WWF järjesti kesällä 2021 koronatilanteesta huolimatta neljä talkooleiriä, joil-
le osallistui yhteensä 75 vapaaehtoista. Kesän 2022 WWF:n talkooleirit julkaistiin 
17.2.2022, ja kaikki leirit täyttyivät nopeasti. 

Muu vaikuttamistyö
WWF vaikutti myös moniin tärkeisiin lainsäädäntöhankkeisiin. Tällaisia lakihank-
keita olivat mm: luonnonsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä kaivoslaki.

Lisäksi WWF aloitti keväällä 2022 valmistautumisen seuraaviin eduskuntavaaleihin 
ja osallistui kesäkuussa kokoomuksen ja keskustan puoluekokouksiin. Ensimmäinen 
vaaliesite valmistui puoluekokouksiin ja vaalikeskusteluja varten.  

Meret ja sisävedet -ohjelma
Meret 
Merten suojelussa WWF Suomen painopiste on Itämeri, joka on yksi maa-
ilman herkimmistä merialueista. Itämeri kärsii erityisesti rehevöitymisestä, 
mutta myös ylikalastus ja öljyonnettomuuden riski ovat vakavia uhkia. WWF 
teki Itämeren tilan parantamiseksi yhteistyötä WWF:n kansainvälisen Itäme-
ri-ohjelman kanssa. 
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WWF osallistui Balex Delta -öljyntorjuntaharjoitukseen liittyviin valmistelutöihin se-
kä varsinaiseen harjoitukseen 23.–25.8.2021. Harjoitukseen kuului öljyyntyneiden 
rantojen kartoittamista, rantojen puhdistusta ja öljyyntyneiden lintujen tilapäishoi-
tolan perustaminen. Harjoituksessa esiteltiin myös öljyyntyneiden eläinten hoitotoi-
mintaa keskeisille virkahenkilöille sekä HELCOMin tarkkailijoille. WWF sai keväällä 
Suomen ympäristökeskuksen kanssa aikaiseksi sopimuksen WWF:n öljyntorjunta-
työn rahoittamiseksi. WWF toimi myös EUROWA2-hankkeen ohjausryhmän pu-
heenjohtajana ja toteutti hanketta näkyvästi Suomessa.
 
WWF osallistui Suomen merenhoidon toimenpideohjelman toimenpiteiden viimeis-
telyyn sekä Baltic Sea Action Planin toimenpiteisiin vaikuttamiseen. WWF osallistui 
myös HELCOM-ministerikokoukseen ja WWF/CCB-sivutapahtuman valmisteluihin. 
 
Itämeren kuormituksen vähentämiseksi WWF rakensi kosteikot mm. Karhujärvelle, 
Långträskiin, Södra Skallasiin ja Mossaniin. Lisäksi WWF rakensi monitasouomat 
Myransbäckeniin, Västankvarniin ja Karhujärvelle.
 
WWF teki meriajokkaan siirtoistutuksia elokuussa 2021. Istutusten onnistuminen to-
distettiin kevään 2022 seurantasukelluksissa.
 
WWF vaikutti tilikauden aikana myös vuoden 2022 Itämeren kalastuskiintiöihin. Tie-
teellisen neuvonannon mukainen lohen kalastuskielto Itämeren pääaltaalla toteutui 
osittain. Istutettuihin lohiin kohdistuva vapaa-ajankalastus sekä sivusaaliina saata-
vien lohien pitäminen on edelleen sallittua, mutta kohdennetun kaupallisen kalas-
tuksen kieltäminen on iso ja merkittävä saavutus, jota WWF on ajanut hyvin pitkään. 
Muilta osin vuoden 2022 kiintiöt ovat tieteellisen neuvonannon mukaisia. ICES-esi-
tyksen mukainen ankeriaan kalastuskielto ei toteutunut EU:n kalastusneuvostossa 
syksyllä 2021, mutta Suomi päätti keväällä 2022 sallia ankeriaan kalastuksen vain 
heinäkuussa. WWF vaikutti myös vuoden 2023 kalastuskiintiöihin, ja Suomen kanta 
on hyvin linjassa tieteellisen neuvonannon kanssa. Suomen EU17-jaostossa saavutet-
tiin yksimielisyys, mikä on varsin harvinaista.
 
Maa- ja metsätalousministeriön Kalakumousverkoston kanssa toteutettiin Kalahaas-
te kotimaisen kestävästi kalastetun ja kasvatetun kalan edistämiseksi WWF:n kalaop-
paan mukaisesti.

Sisävedet  
Makeissa vesissä elävien selkärankaisten lajien populaatiot ovat pienentyneet hälyt-
tävästi vuodesta 1970 lähtien kansainvälisesti. Esimerkiksi Suomessa kaikki vaellus-
kalat ovat uhanalaisia. Suurin syy niiden ahdinkoon ovat jo yli sata vuotta sitten al-
kaneet jokien patoamiset. Sisävesien lajeja suojellaan tehokkaimmin suojelemalla ja 
ennallistamalla niiden elinympäristöjä.

 
Vauhtia vaellukseen -hankkeessa kunnostettiin virtavesilajien elinympäristöjä mm. 
Vaalimaanjoen Hauhiankoskella. Lisäksi viisivuotinen, K-ryhmän kanssa toteutet-
tu, K-kalapolut-yhteistyö saatiin onnistuneesti päätökseen syksyllä 2021. K-kalapo-
lut-yhteistyöhön liittyviä talkootapahtumia oli useilla paikkakunnilla, ja noin 100 va-
paaehtoista osallistui tapahtumiin. Freshabit -talkooleirillä Kolarissa vapaaehtoiset 
auttoivat rakentamaan 17 kutusoraikkoa vaelluskaloille.
 
Hiitolanjoen ensimmäinen pato purettiin Kangaskoskesta, minkä kunniaksi järjes-
tettiin padonpurkujuhlat. Padon purku myös dokumentoitiin, ja materiaalia jaettiin 
WWF:n viestintäkanavissa. Kaikille vapaa Kangaskoski -padonpurkujuhla järjestet-
tiin lauantaina 20.11.2021, ja WWF kutsui paikalle kuntapäättäjiä Sysmästä ja Tuus-
niemeltä. Dambusters-dokumenttielokuvaa kuvattiin Hiitolanjoella ja Helsingissä 
viikon ajan. 
 
WWF toteutti vesistöjen ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseksi usei-
ta hankkeita. WWF mm. edisti Myransbäckenin ja Västankvarnin pohjoispuolen 
vesienhallintaa ja rakennutti kosteikkoja Hankoon ja Inkooseen. Lisäksi WWF jär-
jesti Itämeren ympäristöystävällisin viljelijä -kilpailun kansainvälisen voittajan jul-
kistustilaisuuden 29. lokakuuta ja julkaisi Rankku-hankkeen verkkosivut. Rahoitus  
VALUTA 2 -hankkeelle (2023–2024) varmistui keväällä 2021.

 
Virtavesien suojelemiseksi WWF mm. muokkasi Västankvarnissa Inkoossa sijaitse-
van Smedsin padon esteettömäksi. Toimenpiteet tehtiin VALUTA- ja Vauhtia Vael-
lukseen -hankkeiden yhteistyönä. Myös Kirkkonummen Överbyn padon ohittava 
luonnonmukainen kalatie saatiin auki. Brobackaängeniin rakennettiin puolestaan 
kaksitasouoma. WWF:n toteuttama Hauhiankosken kunnostus sai Kymenlaakson 
paras ympäristöteko 2021 -palkinnon. 
 
WWF oli pitämässä puheenvuoroja erilaisissa tilaisuuksissa vuoden aikana. Tärkei-
tä puheenvuoroja pidettiin mm. ”Vesiensuojelun tehostamisohjelma puolivälissä – 
Mitä saimme aikaan ja miten jatkamme?” -tapahtumassa ja Dam Removal Europen 
tierumpuseminaarissa ”Removing Road dams in Europe”. ”Elinvoimaa vapaista vir-
roista” – kuntaseminaari järjestettiin onnistuneesti. WWF järjesti yhdessä maa- ja 

Jokien 
patoaminen on 
syy virtavesien 
lajien 
ahdinkoon
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metsätalousministeriön NOUSU-ohjelman kanssa yhteistyössä padonpurkuseminaa-
rin kuntapäättäjille toukokuussa.
 
WWF:n osuus Kuusinkijoen Myllykosken padonpurun rahoitukseen julkistettiin 
syksyllä 2021. Varkauden Ämmäkosken koskikunnostus ja padonpurun suunnittelu 
kilpailutettiin, ja hanke etenee aikataulussa. WWF edisti myös Virmasjoen ja Län-
gelmäenjoen vaellusesteiden poistamista, ja joista tullaan purkamaan yhteensä neljä 
patoa.

WWF EPO:n johtama kuusivuotinen KR-projekti päättyi vuoden 2021 lopussa. Pro-
jektin kohteena olivat Euroopan suurimmat sijoittajat ja tavoitteena vaikuttaa niiden 
ilmastotyöhön. WWF nosti projektissa toteutetun sijoittajien ilmastotoimitutkimuk-
sen vastauksia esille Suomessa. Suomi erottui tutkimuksessa edukseen, kun kaikki 
viisi suomalaista institutionaalista sijoittajaa antoivat vastaukset ja niistä muutama 
pääsi raportin ”Owning the Future – a Review of European Asset Owners’ Net Zero 
Targets” hyviksi esimerkeiksi. 
 
WWF osallistui aktiivisesti COP26-kokoukseen Glasgowssa järjestäen muun muassa 
sivutapahtuman, johon osallistui ympäristöministeri Krista Mikkonen. Lisäksi WWF 
profiloitui hyvin kansallisessa keskustelussa EU:n taksonomiasta, vaikutti hallituk-
sen valmistelemiin KAISU- ja MISU-ilmastosuunnitelmiin sekä ilmastolain uudis-
tukseen. Tärkeä askel KAISU-työssä oli usean järjestöjen yhteinen vaikuttaminen 
hallituksen syksyisessä ilmastoriihessä. WWF päivitti tuulivoimalinjauksensa syksyl-
lä ja teki sisäisiä muistioita muun muassa EU:n hiilirajamekanismista ja vetytalou-
den ilmastonäkökohdista. Tilikauden aikana WWF antoi merkittävän määrän lau-
suntoja eduskunnan valiokunnille ja ministeriöille eri ilmasto- ja energiahankkeista.

WWF hyödynsi onnistuneesti Hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) AR6WG1 ra-
portin julkaisemista vaikuttamisessa ja lisäksi tuotti omia infograafeja AR6WG2-ra-
portin ydinviesteistä. 

WWF osallistui vapaaehtoisia hiilimarkkinoita koskevan pohjoismaisen ohjeistuksen 
valmisteluun Nordic dialogue-hankkeen puitteissa. WWF seurasi myös suomalaisten 
talousmetsien lisäisen hiilensidonnan tuotteistamista koskevia aloitteita ja kävi vuo-
ropuhelua alan sidosryhmien kanssa.

WWF:n Seenolla-hankkeessa arvioitiin yritysten ja tuotteiden hiilineutraaliusväit-
tämiä. WWF järjesti ”Ostatko hiilineutraalia?” -seminaarin 14.6 ja julkaisi samalla 
hankkeen raportin. 

WWF:n edustaja toimi Science-Based Targets initiativen asiantuntijatyöryhmässä, 
jossa laaditaan teräksentuotannon vähähiilisyystiekartta. Tilikauden aikana valmis-
teltiin WWF:n omaa teräshanketta, joka sai rahoituksen ja alkaa syksyllä 2022.

WWF Suomi rahoitti WWF Madagaskaria kehittämään verkkopohjaisen koulutus-
kokonaisuuden WWF-verkostolle liittyen ilmastonmuutoksen sopeutumiseen Afri-
kassa. Koulutus auttaa WWF-toimistoja ja sen yhteistyökumppaneita vahvistamaan 
ymmärrystä siitä, kuinka ilmastonmuutos tulee ottaa huomioon suojelutyössä. Tä-
mä ”Climate adaptation e-learning”- kurssi tuli osaksi WWF:n intranetin e-campus-
ta huhtikuussa. Resilience-ohjelman kumppaneille järjestettiin koulutus aiheesta  
Climate Resilience and Adaptation. Koulutus koordinoitiin WWF:n Climate and 
Energy Practicen asiantuntijoiden kanssa ja osallistujia koulutuksessa oli Indone-
siasta, Nepalista, Madagaskarilta, Ugandasta ja Tansaniasta. 

WWF vaikutti myös rahankeräyslakiin päästökompensaatioiden osalta.

WWF 
työskenteli 
ilmaston-
muutoksen 
hillitsemiseksi 
Suomessa 
ja kansain-
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Ilmasto-ohjelma
WWF työskenteli ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Suomessa ja EU-tasolla yhteis-
työssä WWF:n Brysselin-toimiston (EPO) kanssa. WWF Suomi vaikutti WWF EPO;n 
ja Suomen hallituksen kannanmuodostukseen EU 55-valmiuspaketista. Lisäksi WWF 
vaikutti suomalaisiin europarlamentaarikkoihin.
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Kansainvälinen ohjelma
WWF julkaisi tilikauden lopussa tietoja ulkoministeriön tuella toteutetun ohjelman 
tuloksista neljän vuoden ajalta. Neljän vuoden aikana yhteensä 2 516 575 hehtaaria 
metsää saatiin suojelun tai kestävän käytön piiriin. Myös monien lajien tila parani:

● Orankien määrä Borneolla WWF:n kohdealueella pysyi samana (6 700). 
    Uusia elinympäristöjä kartoitettiin ja löydettiin. 
    Salametsästys ja salakauppa vähenivät alueella.  
● Nepal onnistui lähes kolminkertaistamaan tiikerien määrän 
   vuoden 2010 tasosta. 
● Sarvikuonojen määrä Nepalissa nousi 752:een. Määrä on kasvanut 
    107 yksilöllä verrattuna vuoden 2015 lähtötasoon (645).  
● Itä-Afrikan sarvikuonokanta on noin 1 700. Kanta kasvoi 
    yli 250 yksilöllä neljän vuoden aikana. 
● Itä-Afrikan norsujen määrä on noin 99 000. Kanta kasvoi 
    yli 10 000 yksilöllä neljässä vuodessa.  

Elinympäristöt
Päättyneellä tilikaudella WWF panosti erityisesti metsäkadon torjuntaan, mikä näkyi 
toiminnassa laaja-alaisesti. Tärkeä tavoite oli tiukan metsäkatolain aikaansaaminen 
EU:ssa. 

WWF julkaisi raportin ”Valinnoillamme on väliä – suomalaisen kulutuksen vai-
kutukset metsäkatoon”. Raportin avulla WWF lähestyi keskeisiä suomalaisia yri-
tyksiä. Lisäksi WWF julkaisi syksyllä palmuöljypisteytyksen, joka osoitti, että yri-
tyksillä on vielä pitkä matka palmuöljyn kestävään käyttöön. WWF julkaisi alku-
vuodesta 2022 myös selvityksen suomalaisten yritysten käyttämän soijan vastuul-
lisuudesta. Selvitys tarjoaa myös tietoa siitä, miten Suomalainen soijasitoumus 
toteutui.   
  
WWF Suomen rahoittama ja WWF Ugandan teettämä selvitys ”Forest stocks, pro-
duct technologies, and market value chains in the Greater Virunga and Semliki- 
Albertine landscapes” käsitteli puuarvoketjuun investoimisen potentiaalia kahdella 
maisema-alueella. Arvion mukaan keskisuurilla investoinneilla on hyvä potentiaali 
menestyä.

Tärkeimpiä saavutuksia laittoman puukaupan hillitsemiksesi olivat eteläisen Afrikan 
kehitysyhteisön (SADC, Southern African Development Community) metsästrategi-
an sekä alueellisen laittoman puutavaran hallintamekanismin kehittäminen ja hy-
väksyminen jäsenvaltioiden välillä. Nämä olivat jatkoa WWF:n tuella kehitetylle ja 
edellisellä tilikaudella hyväksytylle ensimmäiselle Itä-Afrikan yhteisön (EAC, East 
African Community) metsälinjaukselle ja toimintasuunnitelmalle. Kyseiset suunni-
telmat ja ohjaavat päätökset ovat oleellisia laillisen puukaupan edistämisessä ja lait-
toman puukaupan kitkemisessä itäisessä ja eteläisessä Afrikassa.  

Kahdeksas vuosittainen Timber Trade Stakeholders -foorumin kokous pidettiin Tan-
sanian Arushassa. Foorumi tukee Sansibarin sopimuksen toimeenpanoa eli alueelli-
sen laillisen puukaupan edistämistä ja laittoman puukaupan kitkemistä.  
  
Indonesiassa on WWF Suomen tuella tuettu jo vuosia korkean suojeluarvon aluei-
den (High Conservation Value) kartoitusta sekä hyvän datan kehittämistä yhdessä 
aluehallintoviranomaisten kanssa. Näillä alueilla elää muun muassa orankeja. Alueet 
ovat sisällytetty hyvin ns. maakuntien maankäytön suunnitelmiin, ja alueet on huo-
mioitu myös provinssitason maankäytön suunnitelmissa. 
  
Kaakkois-Aasiassa WWF Suomi toteutti selvityksen peltometsäviljellyn kestävän 
kahvin tuotannon edellytyksistä. Selvitys tehtiin yhteistyössä WWF:n maatoimis-
tojen kanssa Laosissa, Indonesiassa ja Vietnamissa. Kestävän kahvintuotannon tu-
kemisessa on potentiaalia ja selvityksen perusteella yhteishankkeet yritysten kans-
sa voivat tukea luonnon monimuotoisuutta, parantaa pienviljelijöiden toimeentuloa 
mallissa, joka on kaupallisesti kannattava.  
 
Lisäksi WWF osallistui aktiivisesti kansainväliseen luontopolitiikkaan osallistumal-
la Suomen valtuuskuntiin YK:n ympäristöohjelman kokouksissa ja erityisesti YK:n 
luontosopimuksen neuvotteluissa. Sopimusneuvottelut näkyivät myös Suomen me-
diassa ja WWF:n näkemykset nousivat hyvin esille. Luontosopimusneuvottelut saa-
taneen päätökseen joulukuussa 2022. 

WWF vaikutti myös siihen, miten biodiversiteettikokouksessa luotava uusi biodiver-
siteettiraami ”New Deal for Nature and People” toimeenpannaan Suomessa osallis-
tumalla Suomen uuden kansallisen biodiversiteettistrategian valmisteluun. WWF 
osallistui Suomen valtuuskunnan osana myös Stockholm+50-kokoukseen, jossa 
ympäristöministeri Emma Kari mm. osallistui WWF:n tapahtumaan Developing  
a Roadmap for Nature Positive Economy.
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Lajit
WWF tuki ulkoministeriön rahoituksella villieläinkaupan vastaista työtä sekä lajien 
suojelua kehitysmaissa.  
  
Nepalissa sekä sarvikuonojen että tiikereiden määrä on kasvanut, ja tiikeri havaittiin 
Nepalissa ensimmäistä kertaa yli 3 000 metrin korkeudessa. 

Indonesiassa WWF:n hankealueella tehtiin selvitys liittyen salametsästykseen ja ih-
misten ja villieläinten välisiin konflikteihin. Selvityksen mukaan orankien salamet-
sästys, vangitseminen lemmikeiksi tai tappaminen on vähentynyt huimasti, eikä yh-
tään tapausta viimeiseltä kahdelta vuodelta todistettavasti löytynyt. 

Ruokaohjelma  
 
Kestämätön ruuantuotanto on suuri syy luonnon köyhtymiseen. Lisäksi ruuantuotan-
to on maailmanlaajuisesti valtava kasvihuonekaasujen aiheuttaja. Siksi WWF työs-
kenteli ruoan ympäristövaikutusten pienentämiseksi.
 
Eat4Changen toinen vuosiraportti valmistui. Eat4Change-kampanja on lanseerattu 
onnistuneesti Portugalissa, Virossa, Suomessa, Ruotsissa, Belgiassa, Ranskassa, Krei-
kassa ja Itävallassa. Hankkeen viestintä eri maissa on ollut onnistunutta ja kerännyt 
isoja yleisöjä. Hankkeen ensimmäisen kahden vuoden aikana hankepartnerit ovat ta-
voittaneet 25,9 miljoonaa ihmistä. Hankkeen puitteissa toimii kahdeksan aktiivista 
nuorten tiimiä eri maissa. Ensimmäisen kahden vuoden aikana hankkeessa on ollut 
mukana 307 nuorta aktiivia, jotka ovat organisoineet 93 omaa projektiaan liittyen 
hankkeen tavoitteisiin. Sidosryhmäkeskusteluihin on ensimmäisen kahden vuoden 
aikana osallistettu 510 organisaatiota. Haasteita on ollut koronasta johtuen muuta-
man partnerin henkilöstövaihdoksissa, face-to-face tapahtumien järjestämisessä sekä 
i-eat4change platformin kanssa. Interaktiivisen foorumin (i-eat4change.com) sisäl-
lönsuunnittelu ja -koordinointi on yhä puutteellista konsortiotasolla. 

Osana Eat4Changea WWF järjesti Youth Summit -tapahtuman Brysselissä. Tapahtu-
man tavoitteena oli tutustua ja vaikuttaa EU-tason politiikkaan ja tehdä EU:n metsä-
katolakia tunnetuksi europarlamentaarikoille. Vahva metsäkatolaki estäisi metsäka-
toa aiheuttavien tuotteiden pääsyn EU-markkinoille. Tapahtuman aikana kuvattiin 
video mielenilmauksesta, jota hyödynnettiin WWF:n kanavissa. Eat4Changen kan-
sainvälinen nuorten tiimi oli aktiivisesti osana järjestämässä tapahtumaa: he organi-

soivat mielenilmauksen ja tuottivat ”Youth Voices” -dokumentin, joka kokosi yhteen 
nuorten näkemyksiä metsäkatolaista Euroopasta ja Etelä-Amerikasta. Suomalaiset 
WWF Nuoret osallistuivat Summittiin ja tapasivat neljä suomalaisia europarlamen-
taarikkoa. Tapaamisen jälkeen Nils Torvalds kommentoi puoltavansa muiden eko-
systeemien huomioimista lainsäädännössä pelkkien metsien sijaan. 

Poliittisen vaikuttamisen osalta Eat4Change-hankkeen numeeriset tavoitteet on pää-
osin jo saavutettu, mutta poliittinen vaikuttaminen jatkuu edelleen. Politiikkavaikut-
tamisen teemaa päätettiin laajentaa metsäkatovaikuttamistyöstä Sustainable Food 
Systems law -vaikuttamiseen. Uuden teeman ensimmäinen vaikuttamisen paikka oli 
keväällä 2022, kun EU avasi julkisen kuulemisen uudesta aloitteesta, johon WWF 
kannusti nuoria osallistumaan.
 
IPA s.r.o. -yritys toteuttaa Eat4Change-hankkeen puolenvälin evaluaatiota. Yrityk-
sen konsultit tekivät mm. kyselyn koko hankkeen työntekijöille ja haastattelivat mo-
nia hankkeen parissa työskenteleviä sekä hankkeen kohderyhmiä. Tulosten mukaan 
valtaosa hankkeen parissa työskentelevistä on hyvin tyytyväisiä hankkeeseen, WWF 
Suomen koordinaatioon ja yhteistyöhön hankkeen eri työpakettien sisällä, vaikka ke-
hityskohtiakin tunnistettiin. 
 
Nuori2022-tapahtuman messuosasto sekä puheenvuorot onnistuivat hyvin ja WWF 
sai niistä hyvää palautetta. Tavoitteena oli kontaktoida nuorten kanssa toimivia ta-
hoja ja henkilöitä ja kannustaa heitä tekemään ruokavaikuttamista nuorten kanssa. 
Tavoitteena oli myös tarjota sekä tietoa ruuan ympäristövaikutuksista että työkaluja 
aiheen käsittelemiseen nuorten kanssa. WWF:llä ja WWF Nuorilla oli puheohjelmaa 
pihalavalla ja auditoriossa sekä näyttelypiste, jossa esiteltiin WWF Nuorten toimin-
taa, Eat4Change-projektia ja niihin liittyviä materiaaleja. 
 
WWF päivitti Kalaoppaan ja samalla myös linjauksensa MSC-sertifikaattiin.
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työskentelee 
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 Ympäristökasvatusohjelma

Aikuiskasvatus
WWF analysoi tilikauden aikana tapoja, joilla se edistää aktiivista ympäristökansa-
laisuutta. Samalla WWF kartoitti, millaista ympäristötoimijuutta se tällä hetkellä tar-
joaa ja miten se sitä tukee. Aiheesta teetettiin yhteisöpedagogian opinnäytetyö, joka 
tuotti WWF:lle ehdotuksia aikuisyleisölle kohdennettavan tuen kehittämiseen. 

Poliittinen vaikuttaminen
EU-komission suositus kestävyyskasvatukselle jäsenmaissa julkaistiin ja odottaa jä-
senmaiden hyväksyntää. WWF Suomi koordinoi keväällä 2022 WWF-toimistojen yh-
teistä lausuntoa, johon panostaan antoivat myös Kestävä koulu -työryhmän jäsenet 
Suomessa. Useat WWF:n ehdotukset päätyivät lopulliseen dokumenttiin, mm. trans-
formatiivinen oppiminen sekä vaatimus ekologisen kestävyyden nostamisesta yhdek-
si koulutuksen prioriteetiksi.

WWF onnistui Kestävä koulu -hankkeen lobbaamisessa, ja koulujen kestävyyskasva-
tuksen edistämiseen saatiin vuoden 2022 valtion budjettiin noin 4 miljoonaa euroa, 
joka kanavoidaan Opetushallituksen kautta kuntien ja kaupunkien kestävyyskasva-
tushankkeiden toteutukseen.
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Kasvattajien koulutus
Opetushallituksen rahoittamassa Opettajan tietoperustainen ympäristöosaaminen 
2020-luvulla -hankkeessa järjestettiin syksyn 2021 aikana kuusi koulutusta, joista 
neljä oli Me aarteenvartijat -koulutusta, kaksi Oppilaat ympäristötoimijoina -kou-
lutusta ja yksi Me ilmastosankarit -koulutus.  Hanke päättyi vuoden 2021 lopussa ja 
pääsi tavoitteisiin: WWF koulutti 468 opettajaa (tavoite 420) ja koulutusten osana 
ympäristökasvatusopetusta toteutettiin yli 100 koulussa (tavoite 100).
 
WWF sai opetushallituksen tuen (reilut 175 000 euroa) Kohti ympäristövastuullis-
ta oppimisyhteisöä - täydennyskoulutushankkeelle vuosiksi 2022–2023. Mukana 
hankkeessa ovat FEE Suomi, Natur och Miljö, SYKLI, BMOL, Metsähallituksen luon-
topalvelut, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ympäristökoulu Polku, Oulun 
sivistystoimen koulutuspalvelut sekä Ympäristötietokeskus Valonia (Turku). 

Nuorten toiminta
Vuonna 2021 WWF Nuorissa oli mukana 41 nuorta. Nuoret mm. julkaisivat halli-
tuksen budjettiriihen yhteydessä kannanoton, jossa he vaativat maataloutta mukaan 
päästövähennyksiin sekä julkaisivat Kasvisruokareseptejä retkeilijöille -vihkon, jota 
jaettiin WWF:n verkkosivuilla ja partioleireillä. WWF Nuoret olivat palautekyselyn 
perusteella pääosin tyytyväisiä toimintaan ja ovat sitoutuneita haasteista, erityisesti 
koronasta, huolimatta. 

Marras-joulukuussa rekryttiin ja valittiin uusi WWF Nuorten tiimi, joka aloitti tam-
mikuussa. Tiimissä on 36 nuorta, joista 15 jatkajaa vuodelta 2021. Keväällä nuo-
ret mm. suunnittelivat ja toteuttivat WWF:n osallistumisen Nuori22 tapahtumaan 
Jyväskylässä. Tapahtumassa kontaktoitiin vajaa tuhat nuorisoalan toimijaa. WWF 
Nuorilla oli tapahtumassa ohjelmaa pihalavalla ja auditoriossa sekä näyttelypiste. 
Yhteensä WWF Nuoret toteuttivat tilikauden aikana 15 erilaista projektia.

Kouluille suunnattu toiminta
Luonto lautasella -kiertue päättyi virallisesti vuoden 2021 loppuun. Kalenterivuon-
na 2021 oppitunteja pidettiin 336 ja ne tavoittivat noin 4 600 opiskelijaa. Koko  
kiertueen 2019–2021 lukemat ovat 937 oppituntia ja reilut 16 000 oppilasta. Koko 
kiertueen tavoite oli 35 000 tavoitettua oppilasta, joka jäi saavuttamatta koronan 
vuoksi.

WWF viimeisteli uuden alakoulujen varainhankinnallisen tuotteen, ”WWF-Tempa-
uksen”, ja kolme koulua testasi sitä. WWF keräsi palautetta opettajilta, oppilailta ja 
vanhemmilta kerättiin palautetta nettikyselyllä ja haastatteli yhteysopettajia. Kon-
septina sitä pidettiin kiinnostavana, pedagogisesti hyvänä ja WWF:n ohjeilla helposti 
toteutettavana, mutta varainhankinnallisesti se ei tuottanut hyvin.

Yhteistyö
Partiolle osaksi Ympäristöosaaja-merkkiä tehty WWF-peli valmistui. Kestävästi Par-
tiossa -merkkiä on myönnetty 74 lippukunnalle. Partio on kehittämässä merkistä pii-
rikunnille sopivaa versiota. Partio jakoi apurahoja lippukunnille Kestävästi Partiossa 
-rahastosta tukeakseen lippukuntien ilmastotekoja ja kestävien toimintatapojen ke-
hittämistä.

Kesällä virtuaalisena järjestettyyn valtakunnalliseen ympäristökasvatuksen suurta-
pahtumaan Ulos-ut-out 2021 osallistui 400 henkilöä, ja sen tallenteiden pohjalta jär-
jestettiin marraskuussa 2021 kahden viikon omatoiminen offline-tapahtuma ULOS 
on IN lähes 400 osallistujalle, joista suuri osa oli uusia osallistujia. WWF toimi yhte-
nä pääjärjestäjätahona rahoittamalla ja tuottamalla ohjelmaa tapahtumaan. 

Koko WWF-verkoston yhteinen kasvatustyön raportointiväline otettiin käyttöön ja 
sen avulla raportoitiin FY21 kasvatustyön tulokset elokuussa 2021. WWF Suomen 
toimisto oli päävastuussa työkalun kehittämisestä. Työkalu auttaa WWF:ää kehittä-
mään toimintaa ja sen arviointia. 

WWF Nuorissa 
oli mukana 
41 nuorta
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Viestintätiimi teki laajasti sisältöjä muun muassa sosiaaliseen median kanaviin, WWF:n  
verkkosivuille, WWF-lehteen ja uutiskirjeeseen. Lisäksi viestintä teki aktiivisesti me-
diatyötä muun muassa työstämällä tiedotteita ja mielipidekirjoituksia ja hoitamalla 
mediasuhteita. WWF:n näkyvyys on hyvällä tasolla, vaikka sosiaalisen median algo-
ritmien muutokset sekä koronapandemia ja Ukrainan sota ovatkin vaikuttaneet so-
mekanavissa tavoitettujen henkilöiden ja mediaosumien määrään.

Tilikauden prioriteetti oli metsäkato ja siitä viestiminen. WWF julkaisi tilikauden ai-
kana yli 20 artikkelia metsäkadosta omilla sivuillaan ja WWF-lehdessä. Viestintä teki 
esimerkiksi vinkkijuttuja, joissa listattiin yrityksille ja kansalaisille keinoja metsäka-
don torjumiseen. Kansalaisille suunnattu vinkkijuttu keräsi yli 7 000 uniikkia luki-
jaa. Viestintä tuki onnistuneesti myös suojelun vaikuttamistyötä. Viestintä auttoi ka-
saamaan raportin suomalaisen kulutuksen metsäkatoriskistä ja auttoi kirjoittamaan 
Helsingin Sanomiin Vieraskynän EU:n metsäkatolaista yhdessä S-ryhmän kanssa. 
Huhtikuussa teetetyn kyselytutkimuksen mukaan niiden ihmisten määrä, jotka liit-
tävät metsäkadon torjumiseksi tehtävän työn WWF:ään, on kasvanut 20 prosentista 
28 prosenttiin. 

Luontoliveä 
katsottiin 
3,3 miljoonaa 
kertaa

VIESTINTÄ
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WWF:n Luontoliven suosio on jatkunut suurena. Tilikauden aikana Luontoliveä on 
katsottu yli 3,3 miljoonaa kertaa. Luontoliven uudet kamerat saivat myös hyvin me-
dianäkyvyyttä, ja Helsingin Sanomien kanssa toteutettiin kaksi yhteislähetystä, jol-
loin Helsingin Sanomille annettiin eritysoikeus lähettää liveä kanssamme yhtäaikai-
sesti. Viestintä toteutti myös ensimmäiset asiantuntijalivelähetykset syventämään 
Luontoliven katsojakokemusta.

Eat4Change-hankkeeseen liittyvä ruokakampanja alkoi joulukuun lopussa ja jatkui 
maaliskuulle asti. Kampanjan kohderyhmä oli hieman nuorempi, eli 15–35-vuotiaat 
ja sen tavoite oli edistää siirtymistä kasvipainotteiseen ruokavalioon. Kampanjan 
avulla saavutettiin yli 875 000 yksittäistä henkilöä sekä yhteensä yli 11 miljoonaa 
mainosnäyttöä. Mainoksista ohjattiin kävijöitä wwf.fi/ruoka -sivulle. Tältä ruokalän-
däriltä ihmiset siirtyivät muun muassa resepteihin, ruokakurssiin ja Kalaoppaaseen.
Mainonnan lisäksi WWF teki vaikuttajayhteistyötä Sita Salmisen kanssa ja toteutti 
mainontaa Oulussa, Tampereella ja Vaasassa oppilaitosten ruokaloissa. Tammi-maa-
liskuussa WWF teetti ruokakurssin käyttäjätutkimuksen, josta saatiin hyvää tietoa 
kurssin jatkokehitykseen.

Earth Hourissa WWF keräsi lupauksia planeetalle. Kaiken kaikkiaan lupauksia saa-
tiin yli 3 000. Organisaatioiden ilmoittautumisia tuli puolestaan 233, mikä oli 50 
enemmän kuin viime vuosina. Muun muassa Onnibus, Turun joukkoliikenne ja City-
conin yli 20 kauppakeskusta tarjosivat Earth Hourille ilmaista mainostilaa. Viestintä 
toteutti ympäristökasvatuksen kanssa kouluille teemaviikon, joka toi paljon uusia ti-
laajia ympäristökasvatuksen uutiskirjeelle. WWF Nuorten Earth Hour -tiimi teki si-
sältöjä Tiktokiin ja Instagramiin. WWF Nuorten sisällöt tavoittivat ison joukon ihmi-
siä. Myös WWF Suomen Tiktok-tililtä tehtiin ensimmäisiä sisältöjä ja mainostuksia, 
ja kampanjavideo sai Tiktokissa 420 000 katselua. Lisäksi Earth Hourissa oli muka-
na kattava joukko vaikuttajia, mm. Kerttu Rissanen, Sita Salminen, Laura Friman, 
muusikko F ja bloggari Marjut Ollila. Kaiken kaikkiaan vuonna 2022 57 prosenttia 
suomalaisista oli huomannut Earth Hourin ja 45 prosenttia huomanneista osallistui 
siihen. Luvuissa on pientä kasvua verrattuna edellisvuoteen.

Viestintä valmistautui syksyllä 2022 vietettävään WWF:n 50-vuotisjuhlaan ja osal-
listui tiiviisti mm. WWF:n 50-vuotishistoriikin toteutukseen. Lisäksi WWF viesti 
lukuisista eri aiheista: Glasgow’n ilmastokokouksesta, YK:n luontokokouksesta, hel-
mikuussa alkaneesta kiinalaisesta tiikerin vuodesta, Hiitolanjoen padonpuruista, 
kosteikkojen rakentamisesta, uhanalaisista eläinlajeista, WWF:n vapaaehtoistyön eri 
muodoista, Suomen metsien tilasta ja luonnonmetsiä uhkaavista hakkuista, WWF:n 
johtamasta laumanvartijahankkeesta, Vuoden luontokirjasta, saimaannorpan apuki-
nosten kolaamisesta, pesärauhan julistamisesta ja pesälaskennoista, IPCC-raporteis-
ta, EU:n taksonomiasta ja lukuisista muista aiheista.

Tilikauden aikana viestintään tehtiin merkittäviä rekrytointeja, ja tiimiin palkattiin 
muun muassa viestintäpäällikkö ja meri- ja sisävesiviestijä. Viestintä teki tilikauden 
aikana myös runsaasti sisäistä kehitystyötä. Valmiiksi saatiin muun muassa brändil-
le ja kanaville asetettavat tavoitteet, jotka ohjaavat jatkossa sisällöntuotantoa sekä 
tehtävänkuvauksien päivitykset. Viestintä teki myös sisältöjen konseptointia. Iso työ 
oli WWF:n vanhan kuvapankin läpikäyminen ja kuvien siirtäminen WWF-verkos-
ton kuvapankki Hiveen. Vanhalta kuvalevyltä käytiin läpi kaikkiaan noin 100 000 
kuvaa, joista muutama tuhat vietiin jatkokäyttöön. Hiveen vietävien kuvien osalta 
varmistettiin kaikki käyttöoikeudet ja uusittiin puuttuvat tai puutteelliset kuvaaja-
sopimukset.

Tilikauden lopussa WWF Suomella oli Facebookissa noin 145 000 seuraajaa, Insta-
gramissa noin 67 500 seuraajaa, Twitterissä noin 19 000 seuraajaa ja Linkedinissä 
noin 7 500 seuraajaa. Youtubessa WWF Suomella oli noin 5 500 tilaajaa. WWF-leh-
den painosmäärä oli tilikauden lopussa noin 32 800. WWF Suomen uutiskirjeellä oli 
noin 69 500 tilaajaa.
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VARAINHANKINTA 
Yksityisvarainhankinta

 
Yksityisvarainhankinnan merkittävin tulonlähde on kummien säännöllinen tuki 
(kuukausittain tai vuosittain). Muita tärkeitä tulonlähteitä ovat Norppa-arpajaiset, 
suorakeräyskirjeet, suurlahjoitukset, testamenttilahjoitukset sekä koulujen päivätyö-
keräys. Tilikauden päättyessä yhteensä noin 35 000 suomalaista tuki kummina WWF 
Suomea säännöllisesti. Tilikauden aikana kaiken kaikkiaan yli 56 000 suomalaista 
tuki WWF Suomen työtä rahallisesti. 
  
Yksityisvarainhankinnan tulot jatkoivat kasvuaan, vaikka koronapandemian ja Uk-
rainan sodan myötä humanitaariseen työhön lahjoitettiin aiempaa enemmän. Yksi-
tyishenkilöt lahjoittivat tilikauden aikana WWF Suomelle 10,2 miljoonaa euroa eli 
noin 65 prosenttia WWF Suomen kokonaistuotoista. Kuukausi- ja vuosikummien 
säännöllinen, viiden miljoonan euron, tuki muodostaa yksityisvarainhankinnan kivi-
jalan. Tuki oli tällä tilikaudella noin 50 prosenttia yksityisvarainhankinnan tuotoista.
Uusien kummien suosituimpia kummiuskohteita olivat WWF-yleiskummius sekä il-
masto- ja saimaannorppakummiudet. Tilikauden aikana saatiin testamenttilahjoituk-
sia selvästi enemmän kuin aiempina tilikausina, yhteensä 3,7 miljoonaa euroa. 
 
Tilikauden aikana WWF panosti edelleen lisää säännöllisten tukijoiden pysyvyyteen 
lisäämällä kummiuskohtaista kummiviestintää sekä tekemällä säännöllisesti ja moni-
puolisesti telemarkkinointia. Verkkosivujen kautta tehtäviä kertalahjoituksia hankit-
tiin säännöllisellä online-mainonnalla, jossa painottui erityisesti erilaisten aineetto-
mien onnittelukorttien ja -lahjojen tarjoaminen eri juhlasesonkeina. Niiden määrässä 
nähtiin kuitenkin laskua edeltäviin tilikausiin verrattuna. Suorakeräyskirjeitä tehtiin 
tilikauden aikana seitsemän kertaa ja niiden teho pysyi hyvänä tarkemmilla kohde-
ryhmävalinnoilla sekä ajankohtaisilla aihevalinnoilla. Koulujen päivätyökeräys tuotti 
koronapandemian takia tuloja edelleen huipputilikausia selvästi vähemmän. Norp-
pa-arpajaiset pysyivät edelleen erittäin suosittuna tukemistapana saavuttaen tilikau-
tena lähes huipputilikausien tuloksen. Tilikauden aikana saimme yhden 3,5 miljoonan 
euron testamenttilahjoituksen sekä yli 200 000 euroa muita testamenttilahjoituksia.

Taloustutkimuksen Suuri Hyväntekeväisyys -tutkimuksen mukaan WWF oli tukijoi-
den määrällä (12 kk) mitattuna jaetulla 4. sijalla, edellä olivat Roosa nauha, Punainen 
Risti ja Nenäpäivä. Kun vastaajilta kysyttiin, mitä järjestöä he voisivat tukea seuraa-
van 12 kuukauden aikana, WWF oli jaetulla kolmannella sijalla. Tutkimuksessa teh-
tiin vuonna 2022 ensimmäisen kerran järjestö-/keräysvire -analyysi, jossa huomioi-
tiin kokonaisuutena toimijan tunnettuus, tukemisen harkintaryhmään kuuluminen, 
tuen kohteena oleminen sekä tuen jatkuvuus.  Parhaiten kokonaisuutena tässä ana-
lyysissä menestyivät Roosa nauha ja Punainen Risti ja seuraavaksi parhaiten WWF, 
Nenäpäivä ja Sotiemme Veteraanit.

Yritysyhteistyö
 
Yritysyhteistyön tärkein tavoite on tukea WWF:n suojelustrategian toteutumista va-
rainhankinnallisin, sisällöllisin ja viestinnällisin toimenpitein. Yritysyhteistyön myötä 

WWF Suomen varainhankinta muodostuu 
yksityisvarainhankinnasta, yritysyhteistyöstä 
sekä säätiöiltä ja WWF-verkostolta haettavasta 
rahoituksesta.

Yhteistyö 
yritysten 
kanssa on 
pitkäjänteistä 
toimintaa

yrityksiltä saatava tuki kohdistuu WWF:n suojelutyöhön ja sitä tuke-
van toiminnan toteuttamiseen. Yritysyhteistyö jakautuu suojelustra-

tegiseen yhteistyöhön, lisenssi- ja royalty-yhteistyöhön, viestinnäl-
liseen yhteistyöhön sekä lahjoituksiin.  Yritysyhteistyön tuo-

tot olivat yhteensä 899 022 euroa. Tilikauden päättyessä 
yritysyhteistyön osuus tuloista oli noin kuusi prosenttia. 

Yhteistyö yritysten kanssa on pitkäjänteistä toimintaa. 
WWF Suomen uuden strategian mukaisesti edistet-

tiin yrityksiin ja yrityspäättäjiin vaikuttamista. 
 
Tilikauden aikana kehitettiin yhteistyössä suoje-
luorganisaation kanssa yritysvaikuttamisen toi-
menpiteitä. Konkreettisina toimenpiteitä tähän 
liittyen oli mm. uudenlaisen yhteistyön käyn-
nistäminen pienvesien ennallistamiseksi Sto-
ra Enson ja Tornatorin kanssa. Usean vuoden 
tauon jälkeen käynnistettiin kansainvälinen va-

rainhankinnallinen yhteistyökumppanuus suo-
malaisen lastenvaatemerkki Reiman kanssa.

Yritysten joululahjoituskampanja onnistui odo-
tuksia paremmin. Siitä huolimatta yritysvarainhan-

kinnan lahjoitustuloihin ja uusien yhteistyökumppa-
nuuksien solmimiseen vaikutti edelleen koronapandemia, 

mutta helmikuusta 2022 alkaen erityisen voimakkaasti Uk-
rainan sodan alkaminen. Yritysten lahjoitusvarojen kohdistuessa 

poikkeuksellisen suurina kriisin uhrien auttamiseen, päätettiin perua 
keväälle 2022 suunniteltu yrityslahjoituskampanja. Sen sijaan panostettiin tulevan 
tilikauden markkinoinnin ja lahjoituskampanjan valmisteluun. 
 
Toimistojen ympäristöjärjestelmämalli WWF Green Officen pitkään jatkunut kehit-
yshankkeiden kokonaisuus saatiin suunniteltuun päätökseensä. Green Officessa mu-
kana olevien toimistojen lukumäärä on useista irtisanoutumisista huolimatta kasvu-
suuntainen. Green Office toimii Oy Nooan Arkki Ab:n puolella ja sen tulot ovat osa 
Nooan Arkin liikevaihtoa.   

Säätiöt ja wwf-verkosto  
 
Säätiöiltä ja WWF-verkostolta saatu tuki oli puolestaan 820 220 euroa eli noin viisi 
prosenttia kokonaistuotoista. Saimme uudentyyppisiä rahoittajia kotimaasta ja ul-
komailta. 

Varsinaisen toiminnan tuotot
 
Varsinaisen toiminnan tukea saadaan julkishallinnolta, muun muassa ulkominis-
teriöltä, ympäristöministeriöltä, EU:lta ja Metsähallitukselta. Tilikauden aikana 
oli käynnissä monia hankerahoituksella toimivia hankkeita, joista suurin oli EU:n  
Eat4Change sekä ulkoministeriön ohjelmatuki, jossa vanha hankekausi päättyi 2021. 
Ulkoministeriö hyväksyi uuden ohjelman ja kansainvälisen ohjelman rahoitus kasvoi 
merkittävästi tammikuusta 2022 alkaen neljäksi vuodeksi. Rahoitushakemuksia val-
misteltiin EU:n suuntaan ja ne edistyvät syksyllä 2022. 

Ulkoministeriö tukee WWF Suomen ympäristönsuojelu- ja kehitysyhteistyöhankkei-
ta.  Julkishallinnon tuki oli kuluneena tilikautena yhteensä lähes 3,4 miljoonaa euroa 
eli noin 21 prosenttia kokonaistuotoista. Julkishallinnon tuotoista ulkoministeriön 
osuus oli 2 196 768 euroa, EU:n osuus 634 383 euroa ja muiden 561 140 euroa.

Tulojen jakautuminen FY2022

Yksityiset
 
Testamentit

Julkishallinto 

Yritysyhteistyö

Säätiöt ja 
WWF-verkosto

Sijoitukset

24%

21%

6%

5% 3%

41%
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TALOUS

Säätiön tunnuslukuja
FY2022 FY2021 FY2020

Bruttotulot 15 965 570 € 11 352 402 € 10 257 209 €

Tilikauden ylijäämä 82 294 € 405 235 € 688 190 €

Taseen oma pääoma 14 238 181 € 10 847 101 € 10 342 313 €

Konsernin tunnuslukuja
FY2022 FY2021 FY2020

Bruttotulot 16 427 321 € 11 855 169 € 10 814 530 €

Tilikauden ylijäämä 17 480 € 286 661 € 720 335 €

Taseen oma pääoma 15 389 801 € 12 063 534 € 11 677 320 €

Nooan Arkin liikevaihto 803 783 € 802 749 € 757 258 €

Nooan Arkin tulos 235 187 € 181 427 € 232 146 €

WWF ylitti 
tilikauden 
budjetoidun 
tuloksen

WWF Suomen talous kehittyi tilikauden aikana ylittäen budjetoidun tuloksen. Brutto-
tulot olivat yhteensä 15 965 570 euroa. Bruttotulot nousivat noin 40 prosenttia. Eri-
tyisesti yksi suuri testamentti kasvatti yksityisvarainhankinnan tuloja, ja myös julkis-
hallinnon ja säätiöiltä saatavat tulot eri hankkeisiin kasvoivat. 

Toiminnassa panostettiin muun muassa virtavesien, metsien ja suomalaisten lajien 
suojelutyöhön. WWF-verkoston toiminnassa WWF Suomella oli merkittävä vastuu 
ruokatyössä E4C-hankkeessa.

Tilikauden ylijäämä oli omakatteisiin rahastoihin tehtyjen siirtojen jälkeen 82 294 
euroa. Ylijäämä siirrettiin taseeseen. Säätiön taseen oma pääoma oli tilikauden päät-
tyessä 14 238 181 euroa.

Konsernin tulot olivat yhteensä 16 427 321 euroa ja tilikauden ylijäämä oli 17 480  
euroa. Konsernin taseen oma pääoma oli 15 389 801 euroa tilikauden päättyessä. 
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty säätiön 100-prosenttisesti omistama tytäryh-
tiö Oy Nooan Arkki Ab. Nooan Arkin tulos oli 235 187 euroa. Lähipiiritapahtumat  
Oy Nooan Arkki Ab:n kanssa esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Kansainvälisen WWF:n ohjeiden mukaisesti suojelukulujen osuuden tulee olla vä-
hintään 70 prosenttia, varainhankintakulujen enintään 20 prosenttia ja hallintokulu-
jen enintään 10 prosenttia kokonaiskuluista. WWF Suomi toteuttaa tätä periaatetta, 
sillä suojelukulut olivat noin 76 prosenttia, varainhankintakulut noin 18 prosenttia 
ja hallintokulut noin kuusi prosenttia. WWF Suomi ilmoittaa kulujen prosenttija-

Säätiön kulujen osuus kokonaiskuluista (ilman omarahoitteista rahastoa)

FY2022 FY2021 FY2020

Suojelukulut 76 % 74 % 79 %

Varainhankintakulut 18 % 20 % 14 %

Hallintokulut 6 % 6 % 7 %

 HENKILÖSTÖ
WWF Suomen toimistossa työskenteli tilikauden päättyessä jatkuvassa työsuhteessa 
53 henkilöä ja pääsihteeri (FY2021 49; FY2020 48). 

Tilikauden aikana kolme vakituisessa työsuhteessa ollutta henkilöä irtisanoutui, ja 
kolme määräaikaista työntekijää vakinaistettiin. Lisäksi tilikauden aikana palkattiin 
neljä uutta henkilöä jatkuvaan työsuhteeseen.

Lisäksi toimistossa työskenteli määräaikaisia työntekijöitä, projektityöntekijöitä sekä 
harjoittelijoita. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 43 vuotta. 

Jokainen työntekijä allekirjoitti korruption vastaiset käytänteet -asiankirjan.

Mittasimme kahden koronavuoden jälkeen työhyvinvointia ja johtamisen onnistu-
mista Great Place to Work -kyselyllä. Saimme koronapandemian ja etätöiden jatku-
misesta huolimatta tulokseksi 90/100 pistettä.

©
 P

IN
JA S

ILV
O

N
E

N
 / W

W
F

kauman ilman omakatteisen rahaston osuutta, jotta luvut ovat vertailukelpoisia ra-
portoitaessa tilikauden tulokset kansainväliselle WWF:lle.
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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 24 jäsentä, ja se 
piti sääntömääräisen syys- ja kevätkokouksen.

Hallintoneuvostoon kuuluivat tilikauden lopussa kansanedustaja Anders Adler-
creutz, oikeustieteen tohtori Heidi Andersson, diplomiekonomi Mona Björklund, 
vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa, professori Mikael Fogelholm, ohjelmajohtaja 
Jenni Haukio, professori Janne Hukkinen, toimitusjohtaja Pia Kalsta, opiskelija Sal-
la-Mari Kivijärvi, tutkimusprofessori Timo Koivurova, kansanedustaja Hanna Koso-
nen, tutkija Mervi Kunnasranta, dosentti Timo Kuuluvainen, professori Toni Laak-
sonen, kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, professori Tapio Määttä, toimitusjohtaja 
Petri Niemisvirta, KTM Matti Rihko, brändi-, viestintä- ja markkinointijohtaja Ulrika 
Romantschuk, johtaja Anne-Maria Salonius, toimitusjohtaja Margus Schults, apu-
laispormestari Anni Sinnemäki, kansanedustaja Saara-Sofia Sirén, tutkimusprofes-
sori Liisa Tyrväinen sekä rehtori Mari Walls.

Seitsenhenkinen hallitus kokoontui puheenjohtajansa, professori Jari Niemelän, joh-
dolla kahdeksan kertaa. Varsinaisia jäseniä olivat tilikauden lopussa emerituspro-
fessori Tari Haahtela, professori Eva Heiskanen, MTT Lea Kauppi, professori Toni 
Laaksonen, faktori Ismo Marttinen sekä KTM Pirjo Nurmilaukas. 

Pääsihteerinä toimi Liisa Rohweder. WWF Suomen suojelijana toimi tasavallan pre-
sidentti Sauli Niinistö. Tilintarkastusyhteisönä on toiminut PricewaterhouseCoopers 
Oy.

Alkavan tilikauden taloudelliset näkymät ovat viime tilikautta epävarmemmat johtu-
en sekä Ukrainan sodasta että mahdollisesta koronapandemian jatkumisesta. Mah-
dollisesti edelleen haasteelliseen taloustilanteeseen on kuitenkin varauduttu muun 
muassa panostamalla WWF Suomi 50 vuotta juhlavuoden näkyvyyksiin ja -kampan-
jaan. Yksityis- ja yritysvarainhankinnan lisäksi panostamme hankerahoitukseen. 

WWF Suomi sai päättyneellä tilikaudella merkittävän testamentin, jonka turvin pe-
rustettiin Kari Nissisen muistorahasto. Muistorahaston turvin tehdään tulevina tili-
kausina biodiversiteettityötä. 
 
WWF Suomen vahva vararahasto toimii hätäapuna mahdollisissa taloudellisissa on-
gelmatilanteissa. 

WWF:n hallituksen puheenjohtaja vaihtui alkaneen tilikauden alussa pitkäaikaisen 
puheenjohtajan Jari Niemelän menehdyttyä heinäkuussa. Uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin MTT Lea Kauppi.

Henkilöstö on WWF:n tärkein voimavara, ja sen vuoksi henkilöstön hyvinvointiin ja 
johtamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Henkilöstölle tehdään työhyvinvointiky-
sely kvartaaleittain ja epäkohtiin puututaan välittömästi. Lisäksi Great Place to Work 
-kyselystä saatua palautetta käytetään johtamisen tukena.

Toimiston yhteiset prioriteetit alkavalla tilikaudella ovat WWF 50 vuotta kampanja ja 
näkyminen, sekä eduskuntavaaleihin vaikuttaminen 

ALKAVAN TILIKAUDEN NÄKYMÄT



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.
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