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TEHTÄVÄMME ON
 PYSÄYTTÄÄ LUONNON
 MONIMUOTOISUUDEN 

HEIKKENEMINEN JA 
RAKENTAA TULEVAISUUS, 

JOSSA IHMISET JA LUONTO 
ELÄVÄT TASAPAINOSSA.

MEITÄ TARVITAAN 
NYT ENEMMÄN KUIN 

KOSKAAN!

JOS KEHITYS 
JATKUU ENNALLAAN 
TARVITSEMME 2050 
KOLME MAAPALLOA.

MIKSI MEITÄ TARVITAAN?
Tehtävämme on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja 
luonto elävät tasapainossa. WWF Suomi on saavuttanut toimintansa aikana merkittäviä 
suojelutuloksia Suomessa ja kansainvälisesti. Vaikutamme osana WWF:n maailmanlaa-
juista verkostoa poliittiseen päätöksentekoon, teemme konkreettisia kenttähankkeita sekä 
yhteistyötä yritysten ja muiden organisaatioiden ja vapaaehtoisten kanssa. Luonnon mo-
nimuotoisuuden heikkeneminen sekä ihmisten liian suuri ekologinen jalanjälki Suomessa 
ja maailmanlaajuisesti kuitenkin osoittavat, että meidän on työskenneltävä tällä strategia-
kaudella entistäkin vaikuttavammin ja oltava entistä innovatiivisempia, jotta kestämätön 
kehityksen suunta saadaan käännettyä. 

Luonnon monimuotoisuus ja toimivat ekosysteemit ovat elintärkeitä ihmisten hyvin-
voinnille, terveydelle ja turvallisuudelle. Nykyinen tapamme elää uhkaa luonnon monimuo-
toisuutta ja sitä kautta luonnon meille tuottamia ekosysteemipalveluja. Vuonna 2016 me 
suomalaiset kulutamme luonnonvaroja ja energiaa kolminkertaisesti maapallon kantokykyyn 
nähden. Kaikkien maailman ihmisten ekologinen jalanjälki on yhteensä 1,6 kertaa maapal-
lon kantokykyä suurempi. Jos sama tahti jatkuu, tarvitsemme vuonna 2030 kaksi maapalloa 
tyydyttämään tarpeemme ja vuonna 2050 jo lähes kolme maapalloa.
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Maailman biokapasiteetti

vuosi

WWF:n Living Planet -indeksin mittaa luonnon monimuotoisuutta keräämällä tietoa 
eri selkärankaislajien populaatioiden yksilömääristä ja laskemalla ajan myötä muuttuneet 
määrät.  Maailmanlaajuinen LPI-indeksi osoittaa, että selkärankaislajien populaatioiden 
yksilömäärät ovat vähentyneet 58 prosenttia vuosina 1970–2012. Toisin sanoen maailman 
nisäkkäiden, lintujen, matelijoiden, sammakkoeläinten ja kalojen yksilömäärä on vähentynyt 
keskimääräisesti yli puolella hiukan yli 40 vuodessa. Makean veden ekosysteemeissä tulok-
set ovat kaikkein hälyttävimmät. Makean veden Living Planet -indeksi on laskenut jopa 81 
prosenttia tarkastelujakson aikana. Tietojen mukaan keskimääräinen Living Planet -indeksin 
lasku on kaksi prosenttia vuodessa, eikä toistaiseksi ole näkyvissä vauhdin hiipumista.
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Jos haluamme kääntää laskevan Living Planet -indeksin suunnan, mukauttaa ekologisen ja-
lanjälkemme maapallon reunaehtoihin, välttää vahingollisen ilmastonmuutoksen ja toteuttaa 
kestävää kehitystä, tulee meidän asettaa talouden, liiketoiminnan ja elämäntapojen lähtö-
kohdaksi se, että maapallon luonnon pääoma – luonnon monimuotoisuus, ekosysteemit ja 
ekosysteemipalvelut – on rajallinen. 

Meidän mielestämme ainoa vaihtoehto on muuttaa kehityksen suunta nopeasti ja määrätie-
toisesti siten, että vuoteen 2050 mennessä emme elä enää yli maapallon kantokyvyn. Tämä 
on mahdollista, mutta se vaatii kaikilta tahtoa ja sitoutumista muutoksen toimeenpanemi-
seksi. Sen vuoksi myös WWF:n tehtävä ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin edistäjänä on nyt 
ajankohtaisempi ja tärkeämpi kuin koskaan aikaisemmin. Ihmisillä on vastuu suojella maa-
pallon lajien ja elinympäristöjen monimuotoisuutta myös niiden itseisarvon vuoksi. 

WWF:n rooli maailman ja Suomen vaikuttavimpana ympäristöjärjestönä on näyttää suun-
ta, yhdistää ihmiset ja löytää kokonaisvaltaiset ratkaisut yhteistyössä muiden kanssa.

Toivoa on. Viimeisten vuosien aikana valtiot ovat sitoutuneet moneen ympäristön ja maapal-
lon kannalta tärkeään sopimukseen. Ensimmäisenä sovittiin YK:n biodiversiteettisopimuk-
sen tavoitteet vuonna 2010. Niiden mukaan muun muassa 17 prosenttia maa- ja vesialueista 
sekä 10 prosenttia merien pinta-alasta tullaan suojelemaan. Syksyllä 2015 valtiot allekirjoit-
tivat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG), jotka sitovat maailman kaikkia valtioita. Pa-
riisin ilmastosopimus astui voimaan syksyllä 2016 ja siinä sitouduimme siihen, ettei maapal-
lon lämpeneminen ylitä vaarallista kahden asteen rajaa. WWF työskentelee näiden kaikkien 
sopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi.  

LUONTO 
ON KÖYHTYNYT 

MAAILMANLAAJUISESTI.

LIVING PLANET 
-INDEKSI ON -58%

-58%

Maailmanlaajuinen 
Living Planet -indeksi
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Living Planet -indeksi 
Selkärankaisten eläinten yksilömäärä on vähentynyt 58 % 42 vuodessa.
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Suomessa olemme pelastaneet merikotkat sukupuutolta ja kiljuhanhien, valkoselkätikan ja 
saimaannorpan suojelutyömme tuottaa tulosta, Suomesta on tullut kestävän kalastuksen ja 
kalakaupan mallimaa, jätevesien laskeminen Itämereen kielletään kansainvälisiltä risteilijöil-
tä, energiamurros etenee ja Suomeen on syntynyt yritysten soijasitoumus. 

WWF on vaikuttanut myös siihen, että tiikereiden määrä maailmassa on kääntynyt kas-
vuun ensimmäistä kertaa yli sadan vuoden aikana ja Nepalin sarvikuonojen salametsästys 
on vähentynyt. Nepalissa metsien ennallistaminen etenee ja monissa kehitysmaissa köyhät 
ihmiset ovat saaneet uusia ympäristön kannalta kestäviä tulonlähteitä WWF:n työn ansiosta. 
Kyläyhteisöjen työ omien kylämetsien kanssa niiden monimuotoisuuden turvaamiseksi, mut-
ta myös hyödyntämiseksi, tuottaa tuloksia Itä-Afrikassa, Nepalissa ja Borneolla. Naisten ja 
tyttöjen asema on parantunut biokaasu-uunien avulla Nepalin maaseudulla. Enää tyttöjen ei 
tarvitse viettää tuntikausia puun keruussa ja metsätkin hyötyvät. FSC-sertifioituja talousmet-
siä on maailmassa jo 183 miljoonaa hehtaariaja Suomessakin sertifioitujen metsien pinta-ala 
kasvaa. Pitkäaikainen työmme laittoman puu- ja puutavarakaupan lopettamiseksi johti ns. 
Sansibar-julistuksen allekirjoittamiseen syyskuussa 2015. Tämä rajat ylittävän laittoman 
puukaupan hillitsemiseksi tehty sopimus sitouttaa Kenian, Mosambikin, Tansanian, Ugan-
dan ja Madagaskarin metsäviranomaiset tiukentamaan lainsäädäntöään ja valvontaa alueel-
la. Kaikista näistä ja monista muista suojelusaavutuksista WWF yhteistyökumppaneineen voi 
ottaa kunnian – tai ainakin suuren osan kunniasta.

SANASTOA:

Ekologinen jalanjälki 
kuvaa sitä, kuinka suuri 
maa- ja vesialue tarvitaan 
ihmisten kuluttamien luon-
nonvarojen tuottamiseen 
sekä fossiilisista polttoai-
neista syntyvän hiilidioksi-
din sitomiseen.
 

Luonnon monimuotoisuus  käsittää 
lajien sisäisen geneettisen muun-
telun, lajien runsauden sekä niiden 
elinympäristöjen monimuotoisuuden. 
Ekosysteemipalvelut tarkoittavat 
luonnon ihmisille tarjoamia hyötyjä ja 
hyödykkeitä, kuten puhdasta vettä, 
lääkkeitä, raaka-aineita jne.

WWF:n Living Planet –indeksi laske-
taan seuraamalla eri puolilla maailmaa 
esiintyvien yli 2500 selkärankaisen 
eläimen populaatioiden koon kehitystä. 
Sisältää tietoa yli 9000 eri populaa-
tiosta. Indeksi kertoo selkärankaisten 
eläinten yksilömäärän muutoksen 
seuratuissa populaatioissa. 

KÄÄNNÖS 
PAREMPAAN ON
 MAHDOLLINEN.

MERIKOTKA 
5 –> 414

SAIMAANNORPPA 
150 -> 360
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WWF:N TAVOITTEET JA PAINOPISTEET 
Tehtävämme toteuttamiseksi WWF-verkoston kaikki toimistot työskentelevät luonnon 
monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseksi sekä ihmisten ekologisen jalanjäljen 
pienentämiseksi. Toimintatapamme ovat monipuoliset: vaikutamme poliittiseen päätök-
sentekoon, yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaan ja yksityisten ihmisten valin-
toihin sekä teemme käytännön suojelutyötä kenttähankkeissamme. 

WWF-verkoston yhteiset tavoitteet:

WWF-verkoston kehittämä yhden planeetan malli kuvaa niitä toimenpiteitä ja ratkaisuja, 
joita tarvitaan WWF:n tavoitteiden saavuttamiseksi. WWF Suomi käyttää suojelutyössään 
viitekehyksenä tätä mallia priorisoimalla niihin toimenpiteisiin, joissa vaikuttavuutemme 
on mahdollisimman suuri. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on niin ihmisten kuin 
luonnonkin hyvinvoinnin perusedellytys. Elinvoimainen luonto turvaa sen, että ekosystee-
mipalvelut toimivat, ja ruokaa, puhdasta vettä ja energiaa riittää myös tuleville sukupolville. 
Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen edellytyksenä on luonnonvarojen liikakäytön eli 
ihmisten ekologisen jalanjäljen kasvun pienentyminen. Luonnon monimuotoisuuden turvaa-
mista ja ihmisten ekologisen jalanjäljen kasvun pysäyttämistä tuetaan ohjaamalla rahavirtoja 
uudelleen sekä luonnonvarojen oikeudenmukaisemmalla jaolla ja hallinnoinnilla.

LUONNON MONIMUOTOISUUS
Vuoteen 2050 mennessä luonnon moni-
muotoisuus on suojeltu ja hyvässä hoidos-
sa maailman arvokkaimmilla luontoalueilla 
ja ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurien 
kannalta tärkeiden lajien luonnonkannat on 
palautettu kestävälle tasolle. Tämän saa-
vuttamiseksi luonnon monimuotoisuuden 
ei tulisi enää heiketä vuoden 2020 jälkeen.

EKOLOGINEN JALANJÄLKI
Vuoteen 2050 mennessä ekologinen ja-
lanjälki on pienentynyt siten, että luon-
nonvarojen kulutus on laskenut tasolle, 
joka ei uhkaa ekosysteemien kestokykyä 
ja on globaalisti oikeudenmukainen. Tä-
män tavoitteen saavuttamiseksi luonnon-
varojen kulutuksen tulisi laskea vuoteen 
2020 mennessä vuoden 2000 tasolle.

KAIKKI YHDEN 
MAAPALLON 

PUOLESTA!

RUOKA-, VESI- JA 
ENERGIATURVA

LUONNON-
VAROJEN 

OIKEUDEN-
MUKAINEN 
JAKAMINEN

JÄRKEVÄMPI 
KULUTUS

LUONNON 
PÄÄOMAN SUOJELU

PAREMPI 
TUOTANTO

LUONNON 
MONIMUOTOISUUDEN 

SÄILYTTÄMINEN

EKOSYSTEEMIN 
TOIMIVUUS

RAHA-
VIRTOJEN 

UUDELLEEN-
JÄRJESTELY

YHDEN PLANEETAN 
MALLI
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WWF:n kansainvälinen suojeluohjelma
Haluamme olla vahvempi vaikuttaja kuin koskaan Suomessa ja kansainvälisesti. Suomen 
ulkoministeriön kumppanuus on meille iso mahdollisuus kehittää kansainvälistä vaikutta-
vuuttamme osana WWF:n kansainvälistä suojeluohjelmaa.

WWF:n kansainvälinen suojeluohjelma koostuu kaikkiaan yhdeksästä ohjelmasta. Niistä 
kuusi keskittyy suojelun eri osa-alueisiin: 

1. Meret
2. Metsät
3. Lajit
4. Sisävedet
5. Ilmasto ja energia
6. Ruoka

Lisäksi WWF:llä on kolme edellä mainittuja suojeluohjelmia poikkileikkaavaa, prosesseihin 
liittyvää ohjelmaa:

1. Markkinat
2. Hallinto
3. Rahoitusmarkkinat

WWF Suomi tekee kansainvälisellä tasolla töitä kaikkien suojeluohjelmien kanssa erityisesti 
kansainvälisen kehityksen ohjelman kautta, mutta myös suoraan temaattisiin aiheisiin liit-
tyen. Suomessa WWF:n työ edistää kaikkien yhdeksän suojelu- ja poikkileikkaavan ohjelman 
tavoitteita. 

SUOMEN 
ULKOMINISTERIÖN 

KUMPPANUUS LISÄÄ 
HUOMATTAVASTI 

TOIMINTA-
MAHDOLLISUUKSIAMME 

KANSAINVÄLISESTI.
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WWF:n alueelliset painopisteet
Alueellisesti olemme valinneet WWF Suomen painopistealueet priorisoimalla niitä 
alueita, joissa WWF-verkosto tarvitsee tukeamme ja joissa vaikuttavuutemme on mah-
dollisimman suuri. 

WWF-toimistot WWF:n sisarjärjestöt2.

3.
4.

5.

6.

 1.

3. Borneon saari
4. Itäinen Afrikka

1. Suomi
2. Arktinen alue

Laajentuva kansainvälinen toimintamme osana WWF-verkostoa on vaikuttavuutemme kes-
keinen lähtökohta. Jatkamme ja laajennamme pitkäjänteistä työtämme itäisessä Afrikassa, 
Himalajan alueella ja Borneossa. Strategiakauden aikana selvitämme myös mahdollisia uusia 
suojelukohteita.  Valitsemamme kansainväliset painopistealueet ovat osa Suomen ulkominis-
teriön kumppanuusohjelmaa lukuun ottamatta arktista aluetta ja Itämerta. Strategiakauden 
aikana haemme rahoitusta kansainväliselle työllemme myös EU:sta tai säätiöistä. WWF:n 
kansainvälisten prioriteettialueiden lisäksi jatkamme laaja-alaista työtämme Suomessa. 

Valitsemamme kansainväliset painopisteet tukevat WWF verkoston vuonna 2017 julkiste-
tun uuden suojeluohjelman tavoitteita. Lisäksi tuemme koko WWF-verkoston suojelutyötä 
rahoittamalla sitä ja osallistumalla asiantuntijatason työskentelyyn, sekä Arktisen ohjelman 
johtamiseen.

WWF Suomen alueelliset painopistealueet
5. Itäinen Himalaja
6. Itämeri
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WWF SUOMI TOIMII  
YHDEN PLANEETAN PUOLESTA
1. LUONNON MONIMUOTOISUUS ON TURVATTU
Lajien ja elinympäristöjen monimuotoisuus tulee suojella ja ennallistaa sekä niiden itseis-
arvon vuoksi, että luonnon tuottamien ekosysteemipalveluiden turvaamiseksi. Elinvoimai-
nen luonto on kaiken elämän perusedellytys.

Tavoite 2020: 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet ja avainlajit on tehokkaammin 
suojeltu ja ennallistettu Suomessa ja WWF Suomen kansainvälisillä kohdealueilla turvaten 
ekosysteemipalvelut. Tämän seurauksena luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen näillä 
alueilla on pysähtynyt. 

Tavoitteen saavuttamiseksi teemme työtä Suomessa Itämeren, metsien, perinneympäristö-
jen, arktisen ympäristön ja virtavesien sekä uhanalaisten kohdelajien parissa. Kansainväli-
sissä hankkeissa keskitymme ennen kaikkea metsäluonnon ja vesistöjen tilan parantamiseen 
sekä uhanalaisten kohdelajien suojelemiseen.

VUONNA
 2020 LUONNON 

MONIMUOTOISUUDEN 
HEIKKENEMINEN 

ON PYSÄHTYNYT 
WWF SUOMEN

 KOHDEALUEILLA.

3.
1.

2.
4.

YHDEN PLANEETAN MALLI

KOHDELAJEJAMME SUOMESSA 
JA ITÄMERELLÄ

KOHDELAJEJAMME HIMALAJAN 
ALUEELLA, BORNEOSSA, ITÄ-AFRIKASSA 
JA ARKTISELLA ALUEELLA

VUONNA 2020 KOHDELAJIMME JA NIIDEN ELINYMPÄRISTÖT ON TURVATTU

Jokihelmisimpukka

Lohikalat
Merikotka

Saimaannorppa

Ahma

Itämerennorppa

Lumileopardi

Jääkarhu

Sarvikuonot

Naali

Oranki

Tiikerit

Norsut

Kiljuhanhi

Jokidelfiini

Tonnikalat
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2. EKOLOGINEN JALANJÄLKI ON PIENENTYNYT 
Ekologinen jalanjälki -työ sisältää tuotantoon ja kulutukseen vaikuttamista. Tuotannon 
ympäristövaikutusten on pienennyttävä ja kulutuksen on muututtava järkevämmäksi. 

A. Tuotanto on ympäristöystävällisempää 
Viisaat raaka-ainevalinnat sekä resurssitehokkaat tuotantomenetelmät edistävät ihmisten 
ekologisen jalanjäljen pienentämistä ympäristön asettamiin ehtoihin. Ne vähentävät ihmis-
ten maankäyttöön, veteen, energiaan ja muihin luonnonvaroihin kohdistuvaa kulutustarvetta 
merkittävästi.

Tavoite 2020:
Tuotantoketjujen resurssitehokuuden kasvu on osaltaan kääntänyt luonnonvarojen ja ener-
gian kulutuksen selkeään laskuun. Uusiutuvat energiamuodot, erityisesti tuuli- ja aurinko-
energia sekä kehitysmaissa kestävästi tuotettu vesivoima, korvaavat fossiilista energiaa. 
Valikoitujen avainhyödykkeiden (bioenergia, metsäpohjaiset hyödykkeet, kala ja liha) 
vastuullisen tuotannon osuus Suomessa, WWF Suomen kohdealueilla sekä suomalaisten 
yritysten muilla tuotantoalueilla on kasvanut merkittävästi.  

Tavoitteen saavuttamiseksi teemme yhteistyötä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa 
uusiutuvien energiamuotojen käyttöönoton lisäämiseksi sekä metsäpohjaisten raaka-aineiden, 
kalan ja lihan tuotannon kestävyyden lisäämiseksi Suomessa ja WWF Suomen kohdealueilla. 

B. Kulutus on järkevämpää
Luonnonvarojen kulutuksen ei tule ylittää niiden uusiutumiskykyä. Erityisesti on keskityt-
tävä korkean tulotason maiden ihmisten ekologisen jalanjäljen, erityisesti hiilijalanjäljen, 
huomattavaan pienentämiseen. 

Tavoite 2020: 
Suomalaisten yksityishenkilöiden ja yritysten kulutusvalinnat ohjautuvat viisaisiin raaka-ai-
nevalintoihin ja ekologista jalanjälkeä pienentävään suuntaan. Luonnonvarojen kulutus 
Suomessa on laskenut merkittävästi nykytasosta vuoteen 2020 mennessä. 

Tavoitteen saavuttamiseksi teemme töitä suomalaisten kulutuskäyttäytymisen muuttamisek-
si kestävämmäksi erityisesti ravinnon- ja energiankulutuksen osalta. Lihankulutus kääntyy 
pienemmäksi ja kohdentuu kestävämpiin valintoihin. Työskentelemme myös yhteistyössä 
yritysten ja organisaatioiden kanssa niiden kulutuksen pienentämiseksi muun muassa WWF 
Suomen kehittämän Green Office -ympäristöohjelman avulla. Vaikutamme siihen, että suo-
malaisten yritysten keskeisten hyödykkeiden (esimerkiksi soijan ja palmuöljyn) kysyntä ei 
vaaranna luonnon monimuotoisuutta. Veden kulutuksessa edistämme suomalaisten yritys-
ten vastuullisuutta kansainvälisillä kohdealueilla.

GREEN
OFFICE
A WWF INITIATIVE 
TO REDUCE 
ECOLOGICAL 
FOOTPRINT

3.
1.

2.
4.

YHDEN PLANEETAN MALLI

SUOSITTELEMME:
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3.
1.

2.
4.

YHDEN PLANEETAN MALLI

3.
1.

2.
4.

YHDEN PLANEETAN MALLI

3. RAHAVIRRAT SUUNTAUTUVAT ENTISTÄ KESTÄVÄMPIIN KOHTEISIIN
Julkisen ja yksityisen taloussektorin toimenpiteet edistävät suojelutavoitteita suuntaamalla 
investointeja ja sijoituksia ympäristön kannalta kestävämpiin kohteisiin. 

Tavoite 2020:
Suurimmat suomalaiset institutionaaliset sijoittajat, varsinkin eläkevakuutusyhtiöt, suun-
taavat omaisuutensa pois ympäristölle haitallisista sijoituskohteista yhden planeetan mallin 
mukaisesti. Haitallisiin sijoituskohteisiin voidaan lukea esimerkiksi ympäristölle ja etenkin 
ilmastolle haitallinen energiantuotanto, kehitysmaiden metsäkatoa edistävät hyödykkeet ja 
kestämätön makean veden käyttö. Sijoitukset tulee suunnata erityisesti energiatehokkuutta 
ja kestävää uusiutuvaa energiaa edistäviin kohteisiin. Tätä toimintaa voidaan jouduttaa edis-
tämällä yhä parempia sijoitusinstrumentteja. WWF edistää myös muiden sijoittajien, kuten 
pankki- ja sijoitussektorin, yhä kestävämpien palvelujen tarjoamista asiakkailleen.

WWF työskentelee myös valtion budjetin saamiseksi linjaan ympäristötavoitteiden kanssa. 
Toimenpiteisiin kuuluu ympäristölle haitallisten tukien poistaminen, energiatehokkuuden ja 
kestävän uusiutuvan energian tukimuotojen edistäminen ja työskentely päästökaupan huu-
tokauppatulojen kanavoimiseksi ilmastotyöhön niin kotimaassa kuin osana kansainvälistä 
kehitysyhteistyötä.   

Tavoitteen saavuttamiseksi lisäämme suomalaisten sidosryhmiemme, kuten poliittisten 
päättäjien ja yritysten, tietoisuutta rahavirtojen uudelleen ohjaamisen tärkeydestä. 

4. LUONNONVAROJEN JAKO JA HALLINNOINTI ON OIKEUDENMUKAISEMPAA
Ihmisten perustarpeiden täyttyminen maailmanlaajuisesti on riippuvainen luonnonvaro-
jen oikeudenmukaisesta jaosta ja hallinnoinnista. Tarvitaan sellaiset globaalit ja kansalli-
set rajat sekä toimenpiteet, jotka takaavat oikeudenmukaisen ravinnon, veden ja energian 
saatavuuden. 

Tavoite 2020:
Hallinnon rakenteet, lainsäädäntö ja normit takaavat nykyistä paremmin luonnonvarojen 
kestävän käytön Suomessa ja WWF Suomen kansainvälisillä kohdealueilla. Kansainvälisillä 
kohdealueilla ihmisten hyvinvointi on konkreettisesti lisääntynyt oikeudenmukaisemman 
luonnonvarojen hallinnan seurauksena.

Tavoitteen saavuttamiseksi teemme töitä esimerkiksi Kestävän kehityksen tavoitteiden 
(SDG) sekä ilmasto- ja biodiversiteettisopimusten toimeenpanemiseksi. WWF vaikuttaa suo-
raan sekä Brysselissä että Suomessa ympäristön kannalta keskeisiin asioihin.  Vaikutamme 
Itämeren suojelukomission (HELCOM) toimintaan ja Arktisen neuvoston ohjelmasisältöön 
Suomen puheenjohtajuuskaudella.

Kansainvälisillä kohdealueillamme edistämme konkreettisesti ihmisten hyvinvointia uusien, 
ekologisesti kestävien, toimeentulomahdollisuuksien avulla. Vaikutamme luonnonvaroja 
koskevaan lainsäädäntöön ja sen käytännön toimeenpanoon. Voimaannutamme paikallisyh-
teisöjä ja vahvistamme myös ihmisoikeusperustaisuutta hankkeissamme niin, että ihmiset 
osallistuvat ja vaikuttavat tehokkaammin maankäytön ja luonnonvarojen hallintaan liitty-
vään päätöksentekoon.
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YHTEISILLÄ TOIMINTATAVOILLA 
VAIKUTTAVUUTTA  
Suojelutavoitteidemme saavuttamiseksi olemme määritelleet yhteiset toimintatavat, joi-
den edistämiseen kaikki WWF Suomen työntekijät sitoutuvat. Yhteiset toimintatapamme 
lisäävät vaikuttavuuttamme, sisäistä yhteistyötämme ja koko henkilöstön sitoutumista 
strategiaamme. 

Tavoitteet:
1. Innostamme ja sitoutamme sadat tuhannet suomalaiset, 
    vakuutamme poliittiset päättäjät ja yritysjohtajat.
2. Kasvatamme tulojamme tasapainoisesti eri tulolähteistä.
3. Käytämme ja hallitsemme varojamme vastuullisesti.
4. Olemme meille Suomen paras työpaikka. 

1. INNOSTAMME JA SITOUTAMME SADATTUHANNET SUOMALAISET, 
VAKUUTAMME POLIITTISET PÄÄTTÄJÄT JA YRITYSJOHTAJAT
Määrittelemme entistä tarkemmin jokaisen toimenpiteen tavoitteet ja kohderyhmät. Vah-
vistamme yhteistyöhakuisuuttamme ja ratkaisukeskeisyyttämme, jotka ovat toimintamme 
keskeisiä periaatteita.  Sitoutamme yksityisiä ihmisiä, poliittisia päättäjiä, viranomaisia, 
yrityksiä, muita organisaatioita sekä mediaa edistämään kanssamme yhden planeetan 
mallin mukaisia ratkaisuja.

Mahdollisimman laaja tukijapohja yksityishenkilöitä – sadat tuhannet suomalaiset - lisää 
vaikuttavuuttamme poliittisessa päätöksenteossa ja yritysyhteistyössä ja edistää suojeluta-
voitteidemme saavuttamista. Tarjoamme eri kohderyhmille sopivia ratkaisuja ja toiminta-
muotoja ja lisäämme viestintämme vuorovaikutteisuutta.

YHTEISTYÖSSÄ 
SAAMME AIKAAN 

REALISTISIA RATKAISUJA 
JA KONKREETTISIA 

TULOKSIA.

Kiireellisimmät
ongelmat,

jotka uhkaavat 
luonnon ja ihmisten 

hyvinvointia

WWF:n 
yhden planeetan
 mallin ratkaisut

Vakuutamme 
poliittiset 
päättäjät 

ja yritykset

Innostamme 
ja sitoutamme 

100 000 suomalaiset 
edistämään 

tavoitteitamme

KAIKKI 
TOIMINTAMME 

LÄHTEE KOHDERYHMÄ-
AJATTELUSTA.

ILMAN TUKIJOITAMME 
SUOJELUVOITOT EIVÄT 

OLE MAHDOLLISIA.
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TUKIJAT JA SEURAAJAT

Arvomme ja toimintaperiaatteemme tekevät meistä ainutlaatuisen
• WWF-verkoston brändi, yhteiset arvot ja toimintaperiaatteet ohjaavat kaikkea toimin-

taamme.  Erotumme muista järjestöistä arvojemme (optimistinen, päättäväinen, asiantun-
teva ja sitouttava) sekä toimintaperiaatteidemme (yhteistyöhakuinen, ratkaisukeskeinen, 
edelläkävijä ja kokonaisvaltaisesti ajatteleva).

• Uskallamme innovoida ja tehdä kokeiluja tavoitteiden saavuttamiseksi ja muutoksen 
aikaansaamiseksi nopeassa aikataulussa.

• Vakuutamme keskeiset poliittiset päättäjät ja yritykset siitä, että ratkaisuilla on 
kiire ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin turvaamiseksi. Esitämme realistisia, kokonaisvaltai-
sia ja tutkittuun tietoon perustuvia, toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. 

• Asiantuntijoitamme kuunnellaan ja heitä kutsutaan mukaan ympäristön- ja luonnon-
suojelun kannalta keskeiseen päätöksentekoon. 

Autamme yrityksiä kehittämään niiden toiminnan ympäristöystävällisyyttä ja kestävän 
kehityksen mukaisia ratkaisuja (SDG tavoitteet).

• Yritykset haluavat tehdä yhteistyötä kanssamme, koska olemme kriittinen, mutta 
rakentava kumppani.

• Vahvistamme yhteistyötämme muiden organisaatioiden (esim. kuntien, järjestöjen, 
oppilaitosten ja tutkimuslaitosten) kanssa kiinteänä osana kohderyhmävaikuttamistamme. 
Huomioimme uudet kohderyhmät niitä kiinnostavalla, relevantilla sisällöllä ja tuomme luon-
nonsuojelun lähemmäksi arjen toimintoja ja valintoja uusien asiayhteyksien kautta. Konkre-
tisoimme missiomme ”Ihmiset elävät tasapainossa luonnon kanssa” korostamalla luonnon 
merkitystä sen itseisarvon lisäksi vahvasti myös sen hyvinvointi- ja terveysvaikutuksilla. 

• Olemme haluttu ja lisäarvoa tuottava kumppani.

• Parannamme tunnettuuttamme ja lisäämme ihmisten tietoisuutta siitä mitä teemme 
hyödyntämällä ympäristökasvatuksen, viestinnän ja markkinoinnin keinoja sekä teemavuo-
sia ja kampanjoita. Lisäämme myös yhteistyötä median kanssa.  

• Meitä kutsutaan avainpuhujiksi erilaisiin tilaisuuksiin ja haastateltavaksi mediaan ja 
viestimme leviävät tavanomaisessa mediassa laajasti.

• Meitä digitaalisessa mediassa aktiivisesti seuraavien ja kampanjoihimme osallistu-
vien ihmisten määrä kasvaa.

• Tutkimuksin mitattava tunnettuutemme ja arvostuksemme kasvaa.

• Edistämme suojelutavoitteiden toteutumista aktiivisesti ympäristökasvatuk-
sen keinoin. Teemme yhteistyötä koulujen ja muiden organisaatioiden kanssa ja osallis-
tamme nuoria WWF:n toimintaan niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Ympäristökas-
vatuksen avulla vahvistamme tulevaisuuden päättäjien myönteistä suhtautumista kestävään 
kehitykseen, luonnonsuojeluun sekä WWF:ään järjestönä. 

• Tavoitamme vuosittain kymmeniä tuhansia nuoria suoraan tai välillisesti.

TALOUDELLISET TUKIJAT  
• kummit eli säännölliset kuukausi-  

tai -vuosilahjoittajat 
• kertalahjoittajat
• merkkipäivälahjoittajat
• suurlahjoittajat
• testamenttilahjoittajat
• Norppa-arpajaisiin osallistujat
• päivätyökeräyksen tehneet koululaiset
• verkkokaupan asiakkaat
• yritysyhteistyökumppanit
• lahjoituksia tekevät yritykset
• Ystäväyritykset
•	Green	Office	-yritykset

SEURAAJAT JA TYKKÄÄJÄT 
DIGITAALISESSA MEDIASSA
• Twitter-seuraajat
•	Facebook-tykkääjät
• uutiskirjeen tilaajat
• YouTube  -seuraajat
• Instagram-seuraajat
• Sharewood-tilaajat

VAPAAEHTOISET
• talkooleiriläiset
• öljyntorjuntajoukkolaiset
• lajityöryhmien jäsenet
• nuorten tiimi

ARVOMME: 
OPTIMISTINEN, 

PÄÄTTÄVÄINEN, ASIAN-
TUNTEVA, SITOUTTAVA. 

TOIMINTATAPAMME: 
YHTEISTYÖHAKUINEN, 
RATKAISUKESKEINEN, 

EDELLÄKÄVIJÄ, 
KOKONAISVLTAISESTI 

AJATTELEVA.

OLEMME
 MAAILMAN 

VAIKUTTAVIN
KANSAINVÄLINEN 

YMPÄRISTÖJÄRJESTÖ, 
JONKA MIELIPITEITÄ

 JA TYÖN TULOKSIA 
ARVOSTETAAN.
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2. KASVATAMME TULOJAMME TASAPAINOISESTI ERI TULOLÄHTEISTÄ 
Varainhankinnalla turvaamme WWF Suomelle mahdollisimman hyvät toimintaedellytyk-
set suojelutulosten saavuttamiseksi toimintaympäristössä, jossa kilpailutilanne kovenee 
hyväntekeväisyysjärjestöjen ja -hankkeiden välillä, ja taloudessa on epävakaat näkymät. 
Keskeiset varainhankinnan lähteemme ovat yksityiset tukijat, Suomen ulkoministeriö ja 
muu julkinen rahoitus, säätiöt sekä yritykset.  

• Olemme kaikki vastuussa siitä, että varainhankinnan edellytykset ovat kunnossa ja si-
toudumme kasvattamaan tulojamme vastuullisesti.  Tavoitteenamme on, että vuoteen 2020 
mennessä tulomme ovat kasvaneet vähintään 10 miljoonaan euroon. 

• Vahvistamme yksityistukijoiden roolia toimintamme rahoituksen kivijalkana. Meitä 
tukiessaan yksityistukijamme antavat tahdonilmauksensa sille, että toimimme luonnon ja 
ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi heidän kanssaan ja puolestaan.  

• Yksityisvarainhankinnassa hankimme tulomme riskien minimoimiseksi ja laajan vai-
kuttavuuden saamiseksi monipuolisista tulonlähteistä ja useilta erilaisilta kohderyhmiltä. 
Panostamme erityisesti säännöllisten tukijoiden eli kummien hankintaan ja sitouttamiseen 
säännöllisten tulojen ja niiden ennustettavuuden takia. Lisäksi kehitämme testamenttikon-
septia ja suurtukijayhteistyötä. Innostamme seuraajistamme, tykkääjistämme ja kertalah-
joittajistamme säännöllisiä tukijoitamme. 

• Yritysyhteistyöllä edistämme varainhankintaa sekä suojeluviestintää ja -tuloksia. Yritys-
yhteistyön tavoitteiden toteutumiseksi priorisoimme kumppanuuksia sellaisten yritysten ja 
tahojen kanssa, joilla on suuri vaikuttavuus suojelutulostemme saavuttamiseksi tai joiden 
avulla voimme edistää ”sadattuhannet suomalaiset” -tavoitettamme.  Strategiakauden päät-
tyessä meillä on vähintään yksi kansainvälinen yritysyhteistyösopimus tavoitteena tuoda 
merkittävää lisäarvoa WWF:n kansainvälisille suojeluohjelmille.

       Royaltykumppanuuksissa on panostettu varainhankinnallisesti ja suojeluviestinnällises-
ti merkittäviin kampanjoihin. Olemme helposti lähestyttävä royaltykumppani myös pienille 
yrityksille.  Yrityslahjoitusten osalta keskeisiä toimintamuotoja ovat Ystäväyritys-konsepti 
ja joulukampanja. Lisäämme merkittävästi Green Office -toimistojen määrää Suomessa ja 
jaamme resurssiemme puitteissa omaa osaamistamme tarjoamalla kehittämäämme Green 
Office -ympäristöohjelmaa kansainvälisen WWF-verkoston käyttöön. 

• Tavoitteenamme on kasvattaa julkisen sektorin rahoitusta sekä säätiörahoitusta. 
Suomen ulkoministeriön kumppanuuden lisäksi haemme aktiivisesti rahoitusta myös esi-
merkiksi EU:sta ja erilaisista säätiöistä. 

3. KÄYTÄMME JA HALLITSEMME VAROJAMME VASTUULLISESTI
Varojen vastuullinen käyttäminen sekä hallinta ovat toimintamme perusedellytyksiä.  

• WWF-verkoston toimintaperiaatteiden mukaisesti suuntaamme tilikausittain toiminta-
menoistamme vähintään 70 prosenttia suojeluun ja sitä tukevaan viestintään, enintään 20 
prosenttia varainhankintaan ja 10 prosenttia talouteen ja hallintoon.  

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

vastaa tilikausittain vähintään kuuden kuukauden toimintamenoja. 
• Sijoitamme vararahastomme varat vastullisesti.

4.OLEMME MEILLE SUOMEN PARAS TYÖPAIKKA
Erinomaisten tulosten edellytyksenä on asiantunteva, sitoutunut ja innostunut henkilöstö, 
toimiva yhteistyö ja organisaatiorakenne, sekä hyvä työskentely-ympäristö. Rakentava 
itsekritiikki on osa organisaatiomme kehittämistä.

Vuonna 2009 asetimme yhdessä tavoitteeksemme olla meille Suomen paras työpaikka koros-
taen luottamusta ja toistemme työn kunnioittamista. Olemme saavuttaneet tämän tavoitteen ja 
sen ylläpitäminen on keskeisenä tavoitteenamme. Tämä lisää myös entisestään työpaikkamme 
arvostusta ja haluttavuutta rekrytoidessamme parhaita ammattilaisia ja asiantuntijoita.

LUOTETTAVUUS 
KUSTANNUSTEHOKKUUS

LÄPINÄKYVYYS

TUKEMALLA MEITÄ 
SUOMALAISET ANTAVAT 

MEILLE LUPAKIRJAN 
TOIMIA HEIDÄN 

PUOLESTAAN. 

YRITYSYHTEISTYÖ-
KUMPPANUUKSILLA 

KOHTI YHDEN PLANEETAN 
MALLIN RATKAISUJA.

OLEMME YLPEITÄ 
SIITÄ, MITÄ OLEMME 

SAANEET YHDESSÄ 
AIKAISEKSI.
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Käytämme ja 
hallitsemme 
varojamme 
vastuullisesti

Olemme meille 
Suomen paras 
työpaikka

Tavoitteenamme 
on luonnon moni-
muotoisuuden 
turvaaminen ja 
ekologisen jalanjäljen 
pienentäminen

Täällä toimimme:
arktinen alue
Suomi
Itämeri
Himalajan alue
Borneo
itäinen Afrikka 
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