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Maapallon luonto köyhtyy hälyttävällä vauhdilla, 
ja myös Suomessa luonnon tila on heikentynyt 
jatkuvasti. Syy tähän on selvä: me ihmiset 
käytämme luontoa kuin luottokorttia, eli velaksi. 

Luonnolla on itseisarvonsa. Se tarkoittaa, että kaikki lajit valtavista valaista maaperän 
mikroskooppisiin mönkijöihin ovat korvaamattoman arvokkaita ihan vain olemal-
la olemassa. Sen lisäksi luonnon kohtalo vaikuttaa myös meihin ihmisiin. Olemme 
täysin riippuvaisia luonnon meille tarjoamista ekosysteemipalveluista – puhtaasta 
vedestä, ruoasta ja ilmasta sekä lääkeaineita tarjoavista lajeista. Tuhlailemalla luon-
nonvaroja teemme oman tulevaisuutemme tukalaksi.

WWF:n tehtävä on pysäyttää luonnon köyhtyminen. Vain tässä onnistumalla voimme 
saavuttaa tavoitteemme: tulevaisuuden, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.

Työskentelimme tavoitteemme eteen monin tavoin tilikauden aikana. Vaikutimme 
muun muassa poliittiseen päätöksentekoon luonnon ja ympäristön huomioimiseksi. 
Tilikauden aikana käynnistyi monia hankkeita – kuten luonnonsuojelulain uudis-
tus – joissa olemme mukana aktiivisesti. Koronapandemian seurauksena pääsimme 
vaikuttamaan valtion tukipakettiin, kun meidät kutsuttiin ympäristöministeri Krista 
Mikkosen käynnistämään työryhmään miettimään kestävän elvytyksen kriteerejä ja 
tukikohteita. Poliittisen vaikuttamisen lisäksi teimme konkreettisia kenttähankkeita 
sekä yhteistyötä yritysten ja muiden organisaatioiden ja vapaaehtoisten kanssa. 

Vaikka luonnon tilanne on kriittinen, toivottomuuteen ei pidä vaipua. Meidän on syy-
tä muistaa myös onnistumisia ja juhlistaa valonpilkahduksia. Kuluneen tilikauden ai-
kana saimaannorppien kanta kasvoi yli 400 yksilöön. Saavutus on huikea, sillä aloit-
taessamme norppien suojelun 1970-luvun lopussa Saimaassa ui arviolta vain hieman 
yli 100 yksilöä. Toinen suuri suojeluvoitto liittyi itse asiassa suojelun vähentämiseen: 
merikotkaa ei enää luokitella uhanalaiseksi, joten saatoimme pienentää sen suojeluun 
käytettäviä resursseja ja siirtää kunniakkaan merikotkatyöryhmämme Sääksisäätiön 
alaisuuteen. Vaelluskaloille onnistuimme vapauttamaan kilometrikaupalla uusia li-
sääntymisalueita turhia patoja purkamalla. Nämä ja monta muuta luonnonsuojelun 
onnistumista on saatu aikaiseksi uskollisten tukijoidemme ansiosta.

Ymmärrämme toimintamme vaikutuksen maapallon luontoon ja lajeihin. Nyt meiltä 
kysytään selkärankaa! Yhdessä voimme luoda maapallon, jossa ihmiset ja luonto elä-
vät tasapainossa, sillä ratkaisut ovat olemassa.

Liisa Rohweder
pääsihteeri
WWF Suomi
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Meret ja sisävedet 

Jatkoimme aktiivista ja vaikuttavaa työtä vaelluskalojen, kuten lohien ja taimenien, 
auttamiseksi poistamalla joista ja puroista nousuesteitä. Suomen vaelluskalat ovat 
uhanalaisia, koska ihminen on tukkinut tiet niiden lisääntymisalueille rakentamalla 
patoja, tierumpuja ja muita kalojen liikkumisen estäviä rakenteita. Tilikauden ai-
kana poistimme yhdeksän nousuestettä työskentelemällä yhdessä kumppaniemme 
ja vapaaehtoistemme kanssa. Nousuesteet poistamalla onnistuimme vapauttamaan 
jopa 40 kilometriä uutta elintilaa uhanalaisille kaloille. 

Lisäksi kunnostimme vaelluskalojen elinympäristöjä eri puolilla Suomea. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa usein kalojen tarvitsemien täysin uusien kutusoraikkojen ja 
poikaskivikkojen rakentamista. Projekteissa, joissa olimme mukana tällä kenttä-
kaudella, rakennettiin yhteistyökumppanien kanssa lähes 90 kutusoraikkoa.

Teimme lisäksi laajaa vaikuttamistyötä virtavesien luonnontilaisuuden palauttami-
seksi muun muassa edistämällä neuvottelujen ja suunnittelun aloittamista useam-
masta valtakunnallisesti merkittävästä padonpurusta.

Itämeri on yksi maailman herkimmistä merialueista. Jatkoimme tilikaudella työ-
tämme Itämeren rehevöitymisen vähentämiseksi. Työhömme Itämeren hyväksi 
kuuluu niin vaikuttamista kuin konkreettista urakointia kentällä: Työskentelimme 
etenkin läntisellä Uudellamaalla, jossa paransimme valuma-aluekohtaista vesien-
hallintaa muun muassa kosteikoita rakentamalla. Rakensimme tilikauden aikana 
neljä vesiensuojelukosteikkoa ja käsittelimme 46 peltohehtaaria erilaisilla maanpa-
rannusaineilla. Nämä toimet vähentävät jokivesiin ja sitä kautta Itämereen pääty-
vää ravinne- ja kiintoainekuormaa läntisellä Uudellamaalla.

Jatkoimme myös kestävän kalastuksen edistämistä Itämerellä, ja päivitimme 
WWF:n Kalaoppaan. Muru-hankkeessa nostimme tietoisuutta Itämeren muoviros-
kasta ja siitä, miten ongelmaa voitaisiin ehkäistä. 

Öljyvahingot uhkaavat Itämerta ja myös esimerkiksi Saimaan vesistöä. Kun öljyva-
hinko tapahtuu, haluamme toimia nopeasti viranomaisten apuna. Vapaaehtoisiin 
öljyntorjuntajoukkoihimme kuului tilikauden lopussa noin 9 400 vapaaehtoista. 
Pidimme vapaaehtoisen öljyntorjuntavalmiuden kehittämiseksi 8 koulutusta syk-
syllä, mutta kevään koulutukset jouduimme perumaan koronapandemian takia. 

suoMen ja lähialueiden luonto

Suomen ja lähialueiden luonto -ohjelmassa painopisteemme ovat metsien suojelu  
ja kestävä käyttö, perinneympäristöjen hoito ja ennallistaminen ja kansalaisten 
osallistaminen luonnonhoitotyöhön sekä valikoidut lajisuojeluhankkeet. 

Metsien suojeluun ja kestävän metsätalouden edistämiseen vaikutimme erityisesti 
jatkuvan kasvatuksen merkitystä korostamalla. Tärkein työkalumme tässä työssä 

SUOJElU

Rakensimme 
kumppaniemme 
kanssa vaellus-
kaloille lähes 90 
kutusoraikkoa.

öljyntorjunta-
joukkoihimme 
kuuluu n. 9 400 
vapaaehtoista.
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on WWF:n Metsänhoito-opas, josta julkaistiin vuonna 2019 päivitetty ja jatkuvan 
kasvatuksen sisällöillä täydennetty painos. Saimme arvokasta näkyvyyttä jatkuvalle 
kasvatukselle muun muassa tarjoamalla uutisvinkin Ylen Puoli seitsemän -ohjel-
malle, jonka toimittaja teki erinomaisen tv-jutun aiheesta. 

Toinen metsien suojelun prioriteettimme oli Metsävaikuttamisoppaan julkaisemi-
nen. Opas tarjoaa konkreettisia vinkkejä siihen, kuinka ihmiset voivat vaikuttaa 
julkisyhteisöjen – valtion, kuntien ja seurakuntien – metsien käsittelyyn. Oppaassa 
kuvataan kuntien, seurakuntien ja valtion rooleja metsänomistajina, niiden metsiä 
koskevaa päätöksentekoa ja neuvotaan, millaisia toimenpiteitä kansalaiset voivat 
tehdä arvokkaiden metsien suojelemiseksi. Neuvoja annetaan myös siihen, kuin-
ka voi vaikuttaa julkisyhteisöjen muuhun metsienkäyttöön ja metsänhoitotapojen 
muuttamiseen luonto- ja virkistysarvot paremmin turvaaviksi. 

Jatkoimme työtämme myös perinneympäristöjen suojelemiseksi ja kansalaisten 
osallistamiseksi käytännön luonnonsuojelutyöhön. Järjestimme yhteensä neljä tal-
kooleiriä, joilla muun muassa kunnostettiin perinneympäristöjä. Koronapandemi-
an takia jouduimme kuitenkin perumaan vuoden 2020 talkooleirit.

Teimme haitallisten vieraskasvilajien torjuntaa eri puolilla Suomea ”Terve askel 
luontoon” -hankkeen puitteissa. Tilikauden aikana järjestimme yhteensä 20 vieras-
lajien torjuntatapahtumaa. Koronapandemia vaikutti kuitenkin myös vieraslajityö-
hömme, ja jouduimme perumaan kesäkaudelle suunnitellut talkoot. Julkaisimme 
kuitenkin keväällä ohjeet yksintalkoiluun.

Jatkoimme myös uhanalaisten lajien suojelua. Kotimaisen lajisuojelutyömme pää-
kohteita olivat saimaannorppa, itämerennorppa, ahma ja muut suurpedot, kilju-
hanhi sekä naali, jonka suojelemiseksi perustimme uudelleen WWF:n työryhmän. 
Suomen Lapissa todettiin pitkästä aikaa naalin pesintäyritys. Siirsimme WWF:n 
merikotkatyöryhmän Sääksisäätiön suojiin lajin päästyä pois punaiselta listalta 
vuosikymmenien suojelutyön tuloksella ja lahjoitimme kaiken merikotkatyöryh-
män kaluston säätiölle.

ekologinen jalanjälki

Ekologinen jalanjälki -ohjelmassa teimme töitä luonnonvarojen ylikulutuksen pur-
kamiseksi sekä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kansainvälisen ilmastopolitiikan 
osalta tilikauden kohokohta oli Madridin ilmastokokous, jossa toimimme osana 
Suomen virallista delegaatiota sekä osana WWF-delegaatiota ja laajempaa järjes-
tökoalitiota. Palvelimme kokouksen aikana myös mediaa aktiivisesti: Lähetimme 
heille päivittäiset kokousseurannat ja taustoitimme heitä säännöllisesti asiakysy-
myksissä. Kaksiviikkoinen kokous tuotti kymmeniä WWF-mainintoja valtamedias-
sa. Suomessa ilmastovaikuttaminen keskittyi hallituksen kirittämiseen 1,5 asteen 
tavoitteen mukaisten toimenpiteiden toimeenpanemiseksi lukuisissa erilaisissa 
politiikkaprosesseissa. 

Julkaisimme tammikuussa verkkosivun, jossa esitellään ilmastonmuutoksen vai-
kutuksia Suomen luontoon. Palvelussa voi tarkastella lämpenemisen aiheuttamia 
muutoksia eteläsuomalaisessa metsässä, Itämeressä ja Lapin tunturissa. Palvelun 
tiedot perustuvat teettämäämme taustaselvitykseen, joka tarkastelee, mitä viimeai-
kainen tutkimus kertoo ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Suomen luonnolle.

Järjestimme 
20 vieraslajien 
torjunta-
tapahtumaa.

Kuuluimme 
Madridin ilmasto-
kokouksessa 
Suomen viralliseen 
delegaatioon.
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EU:n Life-ohjelman rahoittamassa EconomisE-hankkeessa jatkoimme toimenpitei-
tä kiinteistöjen energiatehokkuusinvestointien vauhdittamiseksi. Viestimme, kan-
nustimme, verkostoiduimme ja loimme kohtaamisen mahdollisuuksia energiate-
hokkuusratkaisujen tarjoajille ja kiinteistöjen omistajille useissa eri tilaisuuksissa, 
työpajoissa ja webinaareissa. Kiinteistöalan vuosittaisen vastuullisuusbarometrin 
tarkennetut kysymykset seuraavat ja ohjaavat nyt osaltaan kiinteistönomistajien 
ilmastokelpoisuuden toteuttamista.

Jatkoimme työtä suurten suomalaisten eläkesijoittajien suuntaan rahavirtojen uu-
delleenohjaamiseksi. Jatkoimme myös EU:n säädösten valmisteluun vaikuttamista 
sijoitusten osalta. Julkaisimme yhdessä Mandatum Lifen kanssa päivitetyn version 
vastuullisen sijoittamisen oppaasta. Fortumin yhtiökokousaloitteemme, jossa eh-
dotimme 1,5 asteen tavoitteen kirjaamista yhtiöjärjestykseen, ei mennyt läpi, mutta 
aloite nosti osaltaan Fortumin ja muiden valtionyhtiöiden ilmastovastuuta keskus-
teluun. 

EU DEAR -ohjelman rahoittama nelivuotinen ja yli 11 miljoonan euron Eat4Change- 
hanke alkoi 1.5. WWF Suomi johtaa tätä kansainvälistä hanketta, jossa on 12 part-
neria Euroopasta ja Latinalaisesta Amerikasta. Hankkeen merkittävyyden takia 
hankkeeseen nimetyt ja rekrytoidut työntekijät ovat oma tiiminsä, ja käytännössä 
lähes kaikki Suomessa tehtävä ruokatyö on osa hankkeen sisältöä. Eat4Change-val-
mistelujen ohella teimme runsaasti ruoka-aiheisia viestinnällisiä sisältöjä esimer-
kiksi Earth Hourin yhteydessä sekä helmi-maaliskuun aikana tiiviissä ruokakam-
panjassa, joka toi kasvispainotteista ruokailua ja kasvisruokareseptejä tunnetuksi 
erityisesti pääkohderyhmällemme, nuorille naisille. Eat4Change-hankkeen käynnis-
tymiseen asti WWF Suomi toimi myös kansainvälisen WWF-verkoston Sustainable 
Diets -työ-ryhmän koordinaattorina.

Ekologinen jalanjälki -tiimi toimi pääsihteerin tukena ympäristöministerin kutsu-
man kestävän elvytyksen työryhmän työssä. Työryhmä loi esimerkiksi konkreetti-
sen työkalun elvytystoimien arvioimiseksi, kestävän elvytyksen kriteeristön.

kansainvälinen kehitys

Kansainvälinen kehitys -ohjelma jatkoi ulkoministeriön rahoittaman kumppa-
nuusohjelman toimeenpanoa. Teimme ohjelmassa töitä Himalajan, Borneon, Itä-
Afrikan ja Mekongin alueella. Lisäksi tuimme Aasian suurten jokien suistoalueilla 
ohjelmaa, joka tukee ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä vakavista metsäpa-
loista kärsivää Boliviaa ennallistamis- ja suojelutoimenpiteissä Amazonin alueella. 
Pääasialliset teemat kohdemaissa liittyivät metsiin, metsissä eläviin lajeihin sekä 
paikallisyhteisöjen hyvinvoinnin kehittämiseen. Itä-Afrikassa rahoituskohteenam-
me oli lisäksi lajien salametsästyksen ehkäisy ja laittoman puukaupan torjuminen. 
Vuoden 2019 saavutuksemme liittyivät muun muassa metsien suojeluun ja kestävän 
käytön lisäämiseen, salametsästyksen nostamiseen puheenaiheeksi Itä-Afrikassa ja 
pienviljelijöiden tukemiseen ilmastokriisin keskellä.

Kumppanimaissamme koronapandemia lopetti kenttätyöt keväällä useiksi kuukau-
siksi. Koska työsuunnitelmamme muuttuivat, tukeamme ohjattiin myös kylien tu-
kemiseen koronahaasteiden voittamiseksi. Samalla muutimme toimintatapojamme 
ja käynnistimme muun muassa paikallisviranomaisten verkkokoulutuksen. Koti-
maassa käytimme ulkoministeriön varoja ruokavalintojen globaaleista vaikutuksista 
ja ohjelman tuloksista viestimiseen.

Tukeamme  
ohjattiin kylien 
tukemiseen koro-
nan aiheuttamien 
haasteiden voit-
tamiseksi.
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Koronapandemia uhkaa monissa kumppanimaissamme pitkäaikaisia suojelu-
saavutuksiamme, kun salametsästys ja polttopuun kerääminen ovat lisääntyneet 
olosuhteiden pakosta. Lisäksi turistien puuttuminen on vienyt tulot monilta 
suojelualueilta, niiden läheisyydessä olevilta kyläyhteisöiltä ja metsänvartijoilta. 
Koronan lisäksi on huomattava, että joissakin kumppanimaissamme kansalaisyh-
teiskunnan tila on kaventunut mikä heikentää kumppaneidemme mahdollisuuksia 
työskennellä suojelualueilla tai nostaa esille julkisuudessa ympäristön kannalta 
haitallisia hankkeita.

yMpäristökasvatus

Ympäristökasvatus oli mukana monessa eri hankkeessa (UM-kumppanuus, 
Eat4Change, Freshabit) ja toteutti myös omia kasvatukseen liittyviä hankkeita. 
Juhlimme ympäristökasvatuksen 20-vuotisjuhlavuotta seminaarin merkeissä. 
 
Keväällä aloitimme uuden OPH:n rahoittaman opettajien täydennyskoulutushank-
keen “Opettajan tietoperustainen ympäristöosaaminen 2020-luvulla” meneillään 
olevan hankkeen lisäksi. Uudessa hankkeessa kehitellään neljä täydennyskoulutus-
kokonaisuutta. 
 
Koululähettiläiden syksyllä alkanut ruokakiertue jäi tauolle koronan seurauksena. 
Tuotimme pikaisella aikataululla etäopetusmateriaalit (Earth Hour, ruoka, moni-
muotoisuus) opettajien käyttöön koronapandemian aikana.  
 
Suomessa jatkoimme yhteistyötä partiolaisten kanssa. Luonnon monimuotoisuu-
desta kertovaa Panda-merkkiä suoritettiin erittäin innokkaasti.  
 
WWF Nuoret jatkoivat työtä vastuullisten ruokavalintojen puolesta. Nuorten ryh-
miä oli kolme: Helsingissä, Tampereella ja Turussa, ja niissä toimi yhteensä 45 
vapaaehtoista. Nuorten toiminta keskittyi sosiaalisen median viestintään, yhteis-
työhön eri toimijoiden kanssa, poliittiseen vaikuttamiseen ja muiden nuorten in-
nostamiseen mukaan vaikuttamistyöhön. 
 
Roolimme WWF-verkoston kasvatuksen koordinoinnissa oli edelleen vahva, sillä 
jatkoimme Education Leadership Groupissa ja CEO Education Advisory Boardissa 
vaikuttamista. Olimme aktiivisia kesäkuussa julkaistun WWF-verkoston yhteisen 
opettajien verkkokoulutuksen sisällöntuotannossa, ja materiaalejamme oli mukana 
myös Earth School –verkkokokonaisuudessa, joka tuotettiin yhteistyönä korona-
ajan aktivoinniksi koululaisille ja perheille ympäri maailman.  

WWF nuorissa 
toimi 45 vapaa-
ehtoista.



©
 e

lla k
iv

in
ie

m
i  / W

W
F



13

Viestinnässä jatkoimme laajojen ihmisjoukkojen 
tavoittamista ja osallistamista muun muassa 
omissa digitaalisissa kanavissamme ja 
mediaviestinnän avulla. 

VIESTInTä 
Olemme yksi suurimmista suomalaisista järjestöistä sosiaalisessa mediassa. Face-
bookissa meillä oli tilikauden lopussa yli 142 000 seuraajaa. Toukokuu oli paras 
kuukautemme Facebookissa näkyvyyden kannalta: postauksemme tavoittivat noin 
2 900 000 silmäparia. Instagramissa meillä oli tilikauden lopussa lähes 63 000 seu-
raajaa. Myös Instagramissa toukokuu oli paras kuukausi tavoittavuuden kannalta, 
sillä postauksemme näkyivät yleisölle kaikkiaan 645 000 kertaa. Twitterissä meillä 
oli tilikauden lopussa hieman alle 17 000 seuraajaa. Lisäksi käytimme sosiaalisen 
median kanavista Linkediniä ja Youtubea. Kuukausittain lähtevällä uutiskirjeelläm-
me oli tilikauden päättyessä hieman alle 90 000 tilaajaa.

Tilikauden aikana julkaisimme uudet verkkosivut, joille tuotamme aiempaa enem-
män mediallista sisältöä. Verkkosivumme saivat tilikauden aikana 7,2 miljoonaa kat-
selukertaa. Haluamme tarjota uusilla verkkosivuillamme entistä enemmän elämyk-
sellistä sisältöä, ja tässä WWF:n Luontolive on keskeisessä roolissa. WWF:n Luon-
tolive käsitti tilikaudella seitsemän nettikameraa, joiden suosion ansiosta WWF:n 
verkkosivujen kävijämäärä kasvoi merkittävästi. Luontoliven kautta teimme yleisölle 
tutuksi saimaannorpan lisäksi muun muassa erittäin uhanalaista raakkua, äärimmäi-
sen uhanalaista järvilohta ja muita upeita mutta harvinaistuneita eläinlajeja. Luonto-
liveä katsottiin tilikauden aikana yhteensä 5,6 miljoonaa kertaa. Sekä katselukerrat 
että katseluiden keskimääräinen kesto kasvoivat selvästi tilikauden aikana. 

WWF-lehden levikki oli tilikauden lopussa yli 30 000. Teetimme tilikauden aikana 
WWF-lehden lukijatutkimuksen, jonka pohjalta tulemme uudistamaan sisältöä ke-
vyesti.

Näkyvyytemme uutismedioissa oli erinomainen, sillä tilikauden aikana WWF mainit-
tiin mediassa yhteensä 3 629 kertaa.

Toimme tilikauden aikana viesteissämme esiin luonnon monimuotoisuuden mer-
kitystä. Ilmastonmuutokseen liittyvät asiat nousivat vahvasti viestinnässä esiin eri-
tyisesti Madridin ilmastokokouksen ja Fortumin Uniper-omistusten aktiivisen kom-
mentoinnin ansiosta. Lisäksi verkkosivuillamme julkaistiin palvelu, joka tarkastelee 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomen luontoon. Viestimme tilikaudella paljon 
myös ruuantuotannon ja ruokatottumusten kytkeytymisestä ilmastonmuutokseen ja 
luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen.

Vuoden luontokirjana palkittiin Erkki Pulliaisen ja Lassi Rautiaisen toimittama teos 
Suomalainen susi, joka kertoo tuomarina toimineen Markku Ollikaisen mielestä kiih-
kottomasti suurpedoista. WWF:n perinteinen Panda-palkinto luovutettiin hankkeel-
le, joka kartoittaa suojelemattomia arvometsiä. 

Kevätkauden viestintäämme vaikutti koronakriisi. Muun muassa ilmastotapahtuma 
Earth Hourin suunnitelmia jouduttiin muuttamaan nopealla aikataululla. Kuitenkin 
huimat 1,4 miljoonaa ihmistä Suomessa näytti valomerkin ilmaston puolesta.

Kevään aikana viestimme koronapandemiaan ja laajemmin zoonooseihin liittyen 
luonnon ja ihmisen terveyden yhteydestä. Otimme myös kantaa yhteiskunnan jäl-
leenrakentamiseen koronakriisin jälkeen.

Verkkosivumme 
saivat tilikauden 
aikana 7,2 miljoo- 
naa katselukertaa.

1,4 miljoonaa 
ihmistä Suomessa 
näytti valomerkin 
ilmaston puolesta.
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VaRaInhanKInTa WWF Suomen varainhankinta muodos-
tuu yksityisvarainhankinnasta, yritys-
yhteistyöstä sekä säätiöiltä ja WWF-
verkostolta haettavasta rahoituksesta. 
Varainhankinnan tuotot olivat  
yhteensä 7 373 838 euroa. 

yksityisvarainhankinta

Yksityisten ihmisten tuki mahdollistaa WWF:n 
työn. Suomalaisten tuki antaa meille sekä  
valtaosan toiminnan rahoituksesta että man-
daatin vaikuttaa merkittävänä kansalaisjär-
jestönä ympäristöasioihin yhteiskunnallisella 
tasolla.

Yksityisvarainhankinta saavutti kaikkien ai-
kojen parhaan tuloksensa, vaikka koronapan-
demia iskikin tilikauden viimeisen kvartaalin 
aikana. Yksityishenkilöt lahjoittivat tilikauden 
aikana WWF Suomelle 6 100 643 euroa eli 
noin 60 prosenttia WWF Suomen kokonais-
tuotoista. 

Yksityisvarainhankinnan tuottojen merkittävin 
lähde on kummien säännöllinen tuki (kuukau-
sittain tai vuosittain). Tilikauden päättyessä 
yhteensä noin 33 500 suomalaista tuki kum-
mina työtämme säännöllisesti. Muita tärkeitä 
tuottojen lähteitä ovat Norppa-arpajaiset, suo-
rakeräyskirjeet, suurlahjoitukset sekä koulujen 
päivätyökeräys. Tilikauden aikana kaiken kaik-
kiaan yli 68 000 suomalaista tuki työtämme 
rahallisesti.

Tilikauden aikana saimme uusia kummeja hy-
vin menneen monimuotoisuusaiheisen varain-
hankintakampanjan sekä loppukesän 2019 
sademetsäpalojen siivittämänä. Tilikauden ai-
kana toteutetun kummityytyväisyystutkimuk-
sen mukaan WWF:n kummien tyytyväisyys 
ja sitoutuneisuus ovat erinomaisella tasolla. 
Myös verkkosivujen kautta tehtävissä ker-
talahjoituksissa ja Norppa-arpajaisissa saa- 
vutimme ennätystulokset. Yksityisvarainhan-
kinnan toteuttama koulujen päivätyökeräys 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi innosti 
mukaan 170 koulua. 

Tukijoiden ja toiminnallaan  
WWF:ää tukevien määrän kehitys
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yritysyhteistyö

Yritysyhteistyön tärkein tavoite on tukea 
WWF:n suojelustrategian toteutumista varain-
hankinnallisin, sisällöllisin ja viestinnällisin 
toimenpitein. Yritysyhteistyön myötä yrityksil-
tä saatava tuki kohdistuu WWF:n suojelutyö-
hön ja sitä tukevan toiminnan toteuttamiseen. 
Yritysyhteistyö jakautuu suojelustrategiseen 
yhteistyöhön, lisenssi- ja royalty-yhteistyöhön, 
viestinnälliseen yhteistyöhön sekä lahjoituksiin. 
Lisäksi tuloja kertyy toimistojen ympäristöjär-
jestelmämallista Green Officesta, joka toimii  
Oy Nooan Arkki Ab:n puolella ja sen tulot ovat 
osa Nooan Arkin liikevaihtoa. 

Yritysyhteistyössä useat kumppanuutemme  
etenivät eri suojelusisältöjen osalta suunnitel-
lusti. Näihin lukeutuvat mm. virtavesien hy-
väksi tehtävä yhteistyö K-ryhmän kanssa sekä 
ilmastokestävään sijoittamiseen liittyvä yhteis-
työ Mandatum Lifen kanssa. Yhteistyö Suomen 
metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisek-
si jatkui sekä UPM:n että Stora Enson kanssa. 

Tulojen jakautuminen: yritysyhteistyö

royaltyt ja merkinkäyttö        Strategiset kumppanuudet           

lahjoitukset       

20 %

25 %

55 %

Käynnistimme uusia viestinnällisiä royalty-kumppanuuksia mm. Fiskarsin Iitta-
la- ja Fiskars-brändien kanssa, ja jatkoimme royalty-yhteistyötä useiden vanho-
jen kumppaneiden kanssa. Pohjola Vakuutuksen rahoituksen avulla julkaisimme 
uudet verkkosivut, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen vaikutuksiin Suomen luon-
toon. WWF:n yritysyhteistyön konsepteilla on edistetty suojelutavoitteidemme 
saavuttamista, kerätty varoja toiminnallemme, viety suojeluviestiämme tärkeille 
kohderyhmille ja edistetty brändimme kehitystä. WWF:n verkkosivu-uudistuksen 
valmistumisen myötä avattiin uusi yritysten kertalahjoitussivusto. Työ Green Office 
-konseptin kehittämiseksi ja Green Office -verkoston kasvattamiseksi Suomessa jat-
kui suunnitelmien mukaisesti ja muuttuneeseen koronatilanteeseen sopeutetusti.

Yritysyhteistyön tuotot olivat yhteensä 816 465 euroa. Tilikauden päättyessä yri-
tysyhteistyön osuus tuloista oli noin 8 prosenttia. Oy Nooan Arkki Ab:lle kertynyt 
tulo Green Office-konseptista oli 682 179 euroa. Yhteistyö yritysten kanssa on pit-
käjänteistä toimintaa, eikä koronapandemia vaikuttanut siihen vielä merkittävästi. 
Keväällä 2020 aloimme kuitenkin suunnitella ja toteuttaa tilanteen edellyttämiä 
muutostoimenpiteitä.

Säätiöiltä ja WWF-verkostolta saatu tuki oli puolestaan 456 730 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 
WWF Suomen ympäristönsuojelu- ja kehitysyhteistyöhankkeita. Julkishallinnon tuki 
oli tilikautena yhteensä 2 569 909 euroa eli noin 25 prosenttia kokonaistuotoista. Jul-
kishallinnon tuotoista ulkoministeriön osuus oli 1 984 174 euroa, EU:n osuus 213 960 
euroa ja muiden 371 775 euroa (sis. ympäristöministeriön yleisavustus 64 361 euroa).
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Tilikauden ylijäämä oli omakatteiseen rahastoon tehdyn siirron jälkeen 688 190 
euroa. Kertyneellä ylijäämällä vahvistettiin tasetta. Säätiön taseen oma pääoma oli 
tilikauden päättyessä 10 342 313 euroa.

Konsernin tulot olivat yhteensä 10 814 530 euroa ja tilikauden ylijäämä oli 720 335 
euroa. Konsernin taseen oma pääoma oli 11 677 320 euroa tilikauden päättyessä. 
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty säätiön 100-prosenttisesti omistama tytär-
yhtiö Oy Nooan Arkki Ab. Nooan Arkin tulos oli 232 146 euroa. 

Kansainvälisen WWF:n ohjeiden mukaisesti suojelukulujen osuuden tulee olla 
vähintään 70 prosenttia, varainhankintakulujen enintään 20 prosenttia ja hal-
lintokulujen enintään 10 prosenttia kokonaiskuluista. WWF Suomi toteuttaa tätä 
periaatetta, sillä suojelukulut olivat noin 79 prosenttia, varainhankintakulut noin 
14 prosenttia ja hallintokulut noin 7 prosenttia. WWF Suomi ilmoittaa kulujen pro-
senttijakauman ilman omakatteisen rahaston osuutta, jotta luvut ovat vertailukel-
poisia raportoitaessa tilikauden tulokset kansainväliselle WWF:lle.

TalOUS WWF Suomen talous kehittyi tilikauden aikana 
ylittäen budjetoidun tuloksen. Bruttotulot olivat 
yhteensä 10 257 209 euroa. Bruttotulot nousivat 
noin 8 prosenttia. Kuukausikummien tuki kasvatti 
yksityisiltä ihmisiltä saatuja tuloja, ja myös julkis-
hallinnon tulot eri hankkeisiin kasvoivat.

Säätiön tunnuslukuja
FY2020 FY2019 FY2018

bruttotulot 10 257 209 € 9 533 296 € 8 041 875 €

Tilikauden ylijäämä 688 190 € 114 412 € 31 858 €

Taseen oma pääoma 10 342 313 € 9 692 136 € 9 558 283 €

Konsernin tunnuslukuja
FY2020 FY2019 FY2018

bruttotulot 10 814 530 € 10 223 060 € 8 468 722 €

Tilikauden ylijäämä 720 335 € 301 838 € 34 027 €

Taseen oma pääoma 11 677 320 € 10 994 997 € 10 673 718 €

nooan arkin liikevaihto 757 258 € 691 889 € 679 507 €

nooan arkin tulos 232 146 € 187 426 € 252 169 €
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WWF:n tulot
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Sisältää Green Office -tulot
kaikki luvut €

Tulojen jakautuminen

yksityiset                julkishallinto           yritysyhteistyö        

Sijoitukset                 Säätiöt ja WWF-verkosto
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Säätiön kulujen osuus kokonaiskuluista  

Suojelu ja 
viestintä

varainhankinta Talous ja 
hallinto

14 %
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(ilman omarahoitteista rahastoa)
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Tilikauden aikana viisi vakituisessa työsuhteessa ollutta henkilöä irtisanoutui, ja 
seitsemän määräaikaista työntekijää vakinaistettiin. Lisäksi tilikauden aikana pal-
kattiin kolme uutta henkilöä jatkuvaan työsuhteeseen.

Lisäksi toimistossa työskenteli määräaikaisia työntekijöitä, projektityöntekijöitä 
sekä harjoittelijoita. Vaki-naisen henkilöstön keski-ikä oli 43 vuotta. Naisten osuus 
heistä oli noin 65 prosenttia ja miesten osuus noin 35 prosenttia. 

Mittasimme organisaation johtamista ja ilmapiiriä Great Place to Work -mittauk-
sella ja saimme jälleen sertifikaatin, joka myönnetään kyselyssä erinomaisesti pär-
jänneille organisaatioille. 

Jokainen työntekijä allekirjoitti korruption vastaiset käytänteet -asiankirjan. Kou-
lutimme koko henkilökuntaa ihmisoikeusasioissa.

Koronapandemia aiheutti henkilöstön johtamiseen uudenlaisen haasteen. Korona-
pandemian alkaessa toimistossa siirryttiin välittömästi etätöihin ja henkilöstöä 
tuettiin monin eri keinoin. Saadun palautteen perusteella toimistossa onnistuttiin 
hyvin poikkeustilanteen johtamisessa.

 hEnKIlöSTö WWF Suomen toimistossa työskenteli 
tilikauden päättyessä jatkuvassa 
työsuhteessa 48 henkilöä ja pääsihteeri. 
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hallInTO
Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi kansanedustaja Eva Biaudet. Varapu-
heenjohtajina toimivat pääjohtaja Lea Kauppi ja kansleri Kaarle Hämeri. Kunnia-
puheenjohtajana toimi ministeri Pertti Salolainen. Hallintoneuvostossa oli tilikau-
den lopussa puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi 27 jäsentä, ja se 
piti sääntömääräisen syys- ja kevätkokouksen. Lisäksi hallintoneuvoston jäsenet 
osallistuivat WWF:n järjestämiin tilaisuuksiin. Hallitus ja hallintoneuvosto osal-
listuivat myös strategiatyöpajoihin yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Uusi 
strategia käynnistyy kesällä 2021. 

Hallintoneuvostoon kuuluivat tilikauden lopussa kansanedustaja Anders Adler-
creutz, diplomiekonomi Mona Björklund, professori Mikael Fogelholm, sidosryh-
mäjohtaja Pirkko Harrela, professori Janne Hukkinen, toiminnanjohtaja Susanna 
Huovinen, opiskelija Eeva-Maija Kakko, toimitusjohtaja Pia Kalsta, johtaja Timo 
Koivurova, rehtori Teemu Kokko, diplomi-insinööri Pertti Korhonen, emerituspro-
fessori Sixten Korkman, tutkija Mervi Kunnasranta, dosentti Timo Kuuluvainen, 
professori Toni Laaksonen, kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, professori Tapio 
Määttä, toimitusjohtaja Petri Niemisvirta, senior partner Jan Ollila, europarla-
mentaarikko Sirpa Pietikäinen, KTM Matti Rihko, viestintä- ja brändijohtaja Ulrika 
Romantschuk, johtaja Anne-Maria Salonius, toimitusjohtaja Margus Schults, apu-
laispormestari Anni Sinnemäki, kansanedustaja Saara-Sofia Sirén sekä perustaja 
Antero Vartia.

Kuusihenkinen hallitus kokoontui puheenjohtajansa, rehtori Jari Niemelän, joh-
dolla viisi kertaa. Varsinaisia jäseniä olivat tilikauden lopussa OTT Heidi Andersson 
(varapuheenjohtaja), emeritusprofessori Tari Haahtela, professori Eva Heiskanen, 
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.



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


