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WWF ON MAAILMAN VAIKUTTAVIN YMPÄRISTÖJÄRJESTÖ

WWF-toimistot WWF:n sisarjärjestöt

WWF NUMEROINA:
• PERUSTETTU 1961, WWF SUOMI VUONNA 1972
• TYÖSKENTELEE YLI 100 MAASSA, KAIKILLA MANTEREILLA
• YLI 5 MILJOONAA TUKIJAA, WWF SUOMELLA 192 000 TUKIJAA  
 JA VAPAAEHTOISTA
• YLI 25,5 MILJOONAA SEURAAJAA FACEBOOKISSA, TWITTERISSÄ  
 JA GOOGLE+:SSA JA WWF SUOMELLA FACEBOOKISSA  
 119 000 TYKKÄÄJÄÄ 
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Kun edellistä tilikautta leimasi pitkäjänteisen 
suojelutyömme tulosten näkyminen, nyt 
kulunutta tilikautta voi puolestaan luonnehtia 
uusien avausten vuodeksi. Astuimme muun 

muassa kokonaan uudelle alueelle ruokatyössämme julkaisemalla WWF:n 
Lihaoppaan ja olimme aloitteellisia WWF:n kansainvälisen ympäristö-
kasvattajien verkoston perustamisessa ottamalla siinä johdon. Viestinnän 
puolella veimme WWF:n Norppaliven laajan ulkomaisen yleisön tietoisuuteen. 

Suojelutyömme ei olisi mahdollista ilman yksityisiltä ihmisiltä ja yrityksiltä saamaam-
me tukea. Toiminnallaan ja taloudellisesti meitä tukevien yksityisten ihmisten määrä 
kasvoi jälleen tuntuvasti: heiltä saamamme tuki on jo 55 prosenttia WWF:n tuloista. 
Tämä on strateginen tavoite, johon olemme pyrkineet. Se on myös osoitus siitä, että 
olemme onnistuneet sitouttamaan kummejamme ja muita tukijoitamme aivan uudella 
tavalla. Kummeille viestittiinkin entistä aktiivisemmin ajankohtaisista suojelu-uutisista 
ja -saavutuksista ja järjestettiin tukijatapaamisia. 

Sovimme myös uusia kumppanuuksia. K-ryhmä -yhteistyön avulla toimme toimme vael-
luskalojen ahdingon kertarysäyksellä kaikkien suomalaisten keskuuteen ja aloitimme 
pienten vaellusesteiden monivuotisen poistotyön. Solmimme yhteistyösuhteita suuriin 
eläkeyhtiöihin ja kiritimme niiden luopumista fossiilisista sijoituksista. Yhteistyössä Al-
lergia-, Iho- ja Astmaliiton kanssa toimme hyvän ympäristön ja luonnon sekä terveyden 
yhteyttä esille ja lanseerasimme meille uuden vapaaehtoistyön muodon: vieraslajitalkoot. 

Kansainvälisen WWF:n konseptin mukainen, usean toimijan vesivastuusitoumus jul-
kaistiin osana yhteiskunnan kestävän kehityksen sitoumuksia ja palkittiin kestävän 
kehityksen yhteiskuntasitoumuksen vuosijuhlassa`Vuoden uutena avauksena .́ Kehi-
tysyhteistyömmekin sai uusista avauksista kiitosta: ulkoasiainministeriön evaluaation 
mukaan olemme ottaneet käyttöön sellaisia innovatiivisia yhteistyö- ja työskentelytapo-
ja, jotka ansaitsevat huomiota muiltakin kansalaisjärjestöiltä.

Suomen taloudellisen tilanteen paraneminen alkoi näkyä yritysyhteistyössämme. Tili-
kauden aikana solmittiin kaksi uutta pääyhteistyökumppanuutta: K-ryhmän ja Manda-
tum Lifen kanssa. Jatkoimme ja syvensimme tavoitteellista yhteistyötä useiden pitkäai-
kaisten suojelustrategisten yhteistyökumppaneidemme kanssa. Uusimme yhteistyösopi-
muksen muun muassa SEB:n (Skandinaviska Enskilda Banken AB) kanssa ja solmimme 
uuden kumppanuuden muun muassa John West Food Limitedin kanssa. Tilikauden ai-
kana solmimme myös useita tuotteisiin ja palveluihin kohdistuneita royaltysopimuksia, 
muun muassa Finlaysonin kanssa.

WWF:n näkyvyys tavanomaisessa ja erityisesti sosiaalisessa mediassa kasvoi edelleen 
merkittävästi. Toukokuussa 2017 uusittu live-streamaus norpasta, WWF:n Norppali-
ve, jatkoi mediailmiönä ja laajeni myös ulkomaille muun muassa New York Timesin ja 
joidenkin muiden ulkomaisten medioiden markkinoimana. Tilikauden lopulla olimme  
Facebookin ja Instagramin seuraajamäärissä koko Suomen järjestökentässä ykkönen.

Kaiken tukijalkana toimii taloustiimimme, jonka ammattitaitoiseen ja tarkkaan työhön 
voimme luottaa. 

Kuluneen tilikauden tulokset vahvistivat tunnettamme siitä, että valitsemamme stra-
teginen suunta on oikea. Jatkamme konkreettisten ratkaisujen tuottamista kaikkein 
haastavimpiin ympäristöongelmiin. Ja koska ongelmat ovat usein liian isoja yksin rat-
kaistaviksi, teemme työtä niiden poistamiseksi yhdessä yhteistyökumppaneidemme ja 
satojen tuhansien suomalaisten kanssa! Kiitos kaikille ystävillemme!

Pääsihteeri Liisa Rohweder
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Yhteistyökumppanimme WWF Nepalin eco clubit 
innostavat Nepalin nuoria ympäristön suojeluun. 
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Suomen ja muiden Itämeren rantavaltioiden tulee 
parantaa vedenalaisen meriluonnon suojelua 
merkittävästi. Tämä käy ilmi Itämeri-verkostomme 
laatimasta tuoreesta raportista.
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LUONNON MONIMUOTOISUUS 

WWF:n kansainvälisenä tavoitteena on, että luonnon monimuotoisuus ei enää 
heikkene vuoden 2020 jälkeen. Vuoteen 2050 mennessä tavoitteena on, että luon-
non monimuotoisuus on suojeltu ja hyvässä hoidossa maailman arvokkaimmilla 
luontoalueilla ja että ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurien kannalta tärkeiden 
lajien luonnonkannat on palautettu kestävälle tasolle. Toteutimme omalta osal-
tamme näitä tavoitteita luonnon monimuotoisuutta edistävissä ohjelmissamme 
voimassa olevan strategian mukaisesti.

Itämeren suojelu

Itämeren suojelutyötä jatkoimme tiiviisti osana WWF:n kansainvälistä Itämeri-
ohjelmaa. Ohjelmaan kuuluvat kaikki Itämeren alueen WWF-toimistot. Itämeri-
ohjelmalla on esimerkiksi Itämeren suojelukomission (HELCOM) kokouksissa 
oma edustaja, jonka kautta vaikutamme HELCOMin työskentelyyn ja Itämeren 
suojelun toimintaohjelman toteuttamiseen. 

Yksi keskeinen Suomen hallituksen työskentelyyn liittyvä vaatimuksemme on edel-
leen Itämeren suojelun toimenpideohjelman toimenpiteiden toteuttaminen Suomes-
sa täysimääräisesti sovitussa ajassa. 

Itämeren suojelussa saatiin merkittävä voitto, kun kansainvälisen painolastivesi-
sopimuksen voimaantulon ehdot täyttyivät Suomen ratifioidessa sopimuksen syys-
kuussa 2016. Painolastivesisopimus on merkittävä askel vieraslajien leviämisen 
torjunnassa Itämerellä ja olemme tehneet sopimuksen hyväksi työtä vuosia. 

WWF:n kansainvälinen Itämeri-ohjelma julkaisi marraskuun 2016 alussa raportin 
Scorecard 2016 Marine Protected Areas in the Baltic Sea, josta ilmeni, että Suo-
men ja muiden Itämeren rantavaltioiden täytyy parantaa vedenalaisen luonnon 
suojelua merkittävästi. Raportissa arvioitiin, miten hyvin Itämeren maat ovat 
onnistuneet ekologisesti yhteneväisen suojelualueverkoston perustamisessa Itä-
merelle. 

Maat pisteytettiin muun muassa suojelualueiden pinta-alan, hoidon ja käytön 
suunnittelun ja seurannan sekä alueellisten suojeluvelvoitteiden toteuttamisen 
perusteella. Itämeren maiden keskiarvo jäi epätyydyttävään 62 prosenttiin koko-

Suojelutyömme kaksi 
keskeistä tavoitetta  
olivat WWF:n kansain- 
välisen suojelustrategian 
mukaisesti luonnon 
monimuotoisuuden 
suojelu ja ihmisten 

ekologisen jalanjäljen pienentäminen. Kotimaassa tehdyn työn lisäksi 
osallistuimme aktiivisesti valitsemiimme WWF:n kansainvälisiin 
suojeluohjelmiin ja -hankkeisiin, jotka edistävät näitä tavoitteita. 
Tuimme myös taloudellisesti merkittävästi koko WWF:n kansain-
välisen verkoston suojelutoimintaa.

 LUONNON- JA 
YMPÄRISTÖNSUOJELU

https://wwf.fi/mediabank/9006.pdf
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naispisteistä. Ekologisesti edustava mereinen suojelualueverkko on yksi Itämeren 
suojelun toimintaohjelman tavoitteista.

Kestävä kalastus ja kalantuotanto

Jatkoimme työtämme kestävän kalastuksen ja kalantuotannon ylläpitämiseksi Suo-
messa.

Suomalainen kasvatettu siika nousi marraskuussa WWF:n Kalaoppaan vihreälle 
listalle eli suositeltavien kalojen joukkoon. Vihreään valoon vaikuttivat erityi-
sesti rehun koostumuksen ja sen hankinnan vastuullisuuden kehittyminen sekä 
kalankasvatusta ohjaava tiukka ympäristölainsäädäntö ja -lupajärjestelmä. Suo-
malainen kirjolohi ja siika ovat koko maailman mitassa harvoja verkkoaltaissa 
kasvatettuja kaloja, jotka yltävät WWF:n Kalaoppaan vihreälle listalle. 

Teimme edelleen vaikuttamistyötä Itämeren vuoden 2017 kalastuskiintiöiden 
saamiseksi kestävälle tasolle. EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto päätti loka-
kuussa 2016 kalastuskiintiöistä Luxemburgissa ja päätyi vaatimustemme vas-
taisesti nostamaan turskan kalastuskiintiöt tutkijoiden tieteellisiä suosituksia 
suuremmiksi. 

Kala-asiantuntijamme olivat mukana MTV:n Arktiset vedet TV-sarjassa, jossa 
pystyimme tuomaan suuren yleisön tietoisuuteen asiaa kestävästä kalastuksesta 
ja vesien hyvästä hoidosta.

Virtavesityö

Laajensimme tuntuvasti työtämme Suomen virtavesien ja uhanalaisten vaellus-
kalojen suojelemiseksi. Työ käsittää sekä poliittista vaikuttamistyötä lainsää-
dännön muuttamiseksi, että käytännön työtä kentällä. Saamme virtavesityöhön 
tukea muun muassa EU:lta alkuvuonna käynnistyneeseen Patokato-hankkeeseen 
ja uuden yritysyhteistyöhankkeen puitteissa K-ryhmältä. 

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) ja Varsinais-Suomen ELY-kes-
kuksen rahoittama Patokato-hanke tähtää kalakantojen elvyttämiseen ja vesi-
en hyvän tilan saavuttamiseen. Tavoitteena on lisätä kalavesien hoidon parissa 
toimivien tahojen tietoisuutta kalojen vaellusta ja luonnollista elinkiertoa hait-
taavista turhista kutuesteistä ja käynnistää työ niiden poistamiseksi. Sopimus  
K-ryhmän osallistumisesta pienten nousuesteiden poistoon tehtiin tiikauden  
lopulla ja kampanja yleisön tietoisuuden lisäämiseksi ja vapaaehtoisten ja paikal-
listen K-kauppiaiden aktivoimiseksi alkoi elokuussa 2017.

Työn puitteissa kartoitamme maastossa poistettavia esteitä, laadimme suunnitel-
mat niiden poistamiseksi ja järjestämme talkoita vapaaehtoisille. Viestintä vaellus-
esteiden haitallisuudesta ja ratkaisuista on olennainen osa hanketta. Työ jatkuu 
usean vuoden ajan. Tavoitteena on saada virtavedet esteettömiksi merenlahdilta 
jokien latvoille saakka.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi lokakuussa 2016 luvan uudelle 
yli 100 hehtaarin turvetuotantoalueelle Simojoen valuma-alueella. Valitimme  
yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa päätöksestä Vaasan hallinto-oikeu-
teen. Uusi turvetuotantoalue heikentäisi suojellun Simojoen tilaa ja vaikuttaisi 
Simojoen uhanalaisten vaelluskalakantojen elvyttämiseen. Simojoki on ainoa 

https://wwf.fi/kalaopas
https://wwf.fi/alueet/suomi/virtavedet/
https://wwf.fi/alueet/suomi/virtavedet/
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Virtavesityössämme kartoitamme maastossa 
poistettavia esteitä, laadimme suunnitelmat niiden 
poistamiseksi ja järjestämme talkoita vapaaehtoisille. 
Kuva Imatran Unterniskanjoen talkoista.
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Suomen rajojen sisäpuolella virtaava joki, jossa on säilynyt alkuperäinen lohi-
kanta.

Huhtikuussa 2017 esitimme yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton ja Suomen 
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kanssa vesilakiin muutosta, jolla voitai-
siin vauhdittaa kalateiden rakentamista. Muutos mahdollistaisi kalatalousvelvoit-
teen lisäämisen niihin voimayhtiöiden vesilupiin, joista se tällä hetkellä puuttuu.  
Lakimuutos velvoittaisi luvan haltijan myös maksamaan sille määrätyn kalatien, 
jos vesistön patoamisesta ja säännöstelystä aiheutuu vahinkoa uhanalaisille kala-
kannoille. 

Kalateiden rakentamisesta hyötyisivät etenkin uhanalaiset vaelluskalat, kuten lohi 
ja taimen, joiden kulku lukuisissa joissa ja puroissa pysähtyy patoihin.

Otimme osaa vaelluskaloja ja vaellusesteiden poistamista käsittelevän Concrete 
Reasons -elokuvan tekemiseen. 

Öljyntorjunta

WWF:n vapaaehtoisiin öljyntorjuntajoukkoihin kuuluu jo yli 8 000 vapaaehtoista. 

Öljyntorjuntajoukkomme joutuivat käytännön toimiin, kun Oulun Energian Top-
pilan voimalaitoksessa sattui öljyvahinko kesäkuun puolessavälissä 2017. Sen puh-
distustöihin osallistui kolmen päivän aikana yhteensä 35 öljyntorjuntajoukkojen 
jäsentä. Mukana oli sekä kokeneita öljyntorjujia että ensikertalaisia. 

ÖLJYNTORJUNTAKOULUTUKSET JA -HARJOITUKSET

JOHTAJAKOULUTUKSET

•	Ryhmänjohtajakoulutus	4.-5.11.2016,	Helsinki

•	 Joukkueenjohtajakoulutus	8.-9.4.2017,	Turku	

•	 Joukkueenjohtajakoulutus	22.-23.4.2017,	Porvoo

PERUSKURSSIT

•	 19.10.2016,	Helsinki		

•	 17.5.2017,	Turku

•	 30.5.2017,	Oulu

•	 31.5.2017,	Vaasa

HARJOITUKSET

•	 Predict	2016-öljyntorjuntaharjoitus	13.-14.9.2016,	Helsinki

•	Nuotta	2016-öljyntorjuntaharjoitus	26.-27.8.2016,	Kemi

MUUTA

•	Öljyntorjuntavälineiden	testauspäivä	1.6.2017,	Ylöjärvi

•	Öljyyntyneiden	eläinten	hoitokoulutus	3.-5.5.2017,	Helsinki	ja	Porvoo
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Arktinen työ

Tilikaudella voimistimme vahvasti arktista työtämme, johon Suomen Arktisen neu-
voston puheenjohtajuus avaa meille uusia vaikutusmahdollisuuksia. WWF on ainoa 
ympäristöjärjestö Arktisen neuvoston tarkkailijajäsenenä. Pääsihteerimme Liisa Roh-
weder valittiin koko WWF-verkoston Arktisen ohjelman hallituksen puheenjohtajaksi.

Teimme vaikuttamistyötä, jotta ympäristö olisi etusijalla Suomen toukokuussa 2017 
alkaneella Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskaudella. Ympäristönsuojelun edis-
täminen on ollut vuonna 1996 perustetun Arktisen neuvoston isoimpia tavoitteita. 
Todellisuudessa kahden vuoden välein vaihtuvat puheenjohtajamaat ovat usein nos-
taneet agendalle muita kärkihankkeita. 

Lisäksi neuvoston jäsenmaat jättävät usein noudattamatta neuvoston ympäristön-
suojelusta antamia suosituksia. Tämä käy ilmi muun muassa toukokuussa 2017 jul-
kaisemastamme Arctic Council Conservation Scorecard -selvityksestä, jossa tarkas-
teltiin sitä, miten Arktisen neuvoston jäsenvaltiot ovat noudattaneet neuvoston anta-
mia suosituksia ja ohjeita. Jäsenvaltioiden suoriutumista ei ole koskaan aikaisemmin 
mitattu yhtä laajasti.

Selvityksen mukaan neuvoston antamat ympäristönsuojeluun liittyvät suositukset 
ovat pääasiassa hyviä. Ongelma on, etteivät neuvoston jäsenvaltiot pane niitä toimeen.

Annoimme panoksemme Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden oh-
jelmaan ja ehdotimme YK:n kestävän kehityksen periaatteita ja Pariisin ilmastosopi-
muksen täytäntöönpanoa puheenjohtajuusohjelman läpileikkaaviksi teemoiksi. 

Toukokuussa 2017 Suomi julkaisi Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden 
teemansa, joissa ehdotuksemme oli otettu hyvin huomioon. Ilmaisimme tyytyväi-
syytemme ja kehotimme Suomea näyttämään käytännön esimerkkiä toteuttamalla 
kansallisesti neuvoston ympäristönsuojelusta jo antamia suosituksia ja huolehtimalla 
siitä, että pohjoista luontoa suojellaan myös kotimaassa.

Lokakuussa 2016 julkaisimme raportin `Jäähyväiset? Raportti ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista Suomen arktiseen eläinlajistoon .́ Se nivoo laajasta lähdeaineistosta 
koostetun tiedon yksiin kansiin. Raportin mukaan ilmaston lämpenemisestä kärsivät 
muun muassa naali, ahma, saimaannorppa, lohikalat sekä vesilinnut. 

Arktiseen teemaan liittyen järjestimme yhdessä toimittaja, luontokuvaaja Kimmo 
Ohtosen kanssa marraskuussa viikon mittaisen ulkoilmanäyttelyn Kampin Narink-
katorilla. Näyttelyssä on kuvia muun muassa Norjan Huippuvuorilta, Grönlannista 
ja Pohjois-Suomesta. 

Raskaasta polttoöljystä luopuminen arktisilla alueilla on ollut yksi WWF:n arktisen verkos-
ton vaatimuksista. Suomessa teimme laajaa vaikuttamistyötä vaatimuksen toteutumiseksi 
tuomalla asiaa esille sekä päättäjien, merenkulun sidosryhmien että median suuntaan. 

Saavutimme osavoiton, kun kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO otti lokakuus-
sa 2016 kokouksessaan askeleen kohti raskaan polttoöljyn käyttökieltoa arktisella 
alueella. Venäjä puolestaan julisti väliaikaisen moratorion arktisen öljyn etsinnälle 
syyskuussa 2016, mutta kansainvälisen politiikan tiukentuessa Venäjällä on paineita 
öljynporauksen aloittamiselle. 

http://wwf-ap.org/apps/acscorecard/
https://wwf.fi/mediabank/8930.pdf
https://wwf.fi/mediabank/8930.pdf
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Teimme vaikuttamistyötä, jotta ympäristö olisi etu-
sijalla Suomen toukokuussa 2017 alkaneella Arktisen 
neuvoston puheenjohtajuuskaudella. 
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Metsien suojelu ja kestävä metsätalous

Suomen biotalous ei ole kestävällä pohjalla, ja lisääntyvät hakkuut ja samanaikaisesti 
vähenevät panostukset metsien suojeluun vähentävät biotalouden kestävyyttä enti-
sestään. Metsäluonnon suojeluun suunnattavien varojen, kuten Etelä-Suomen metsi-
en monimuotoisuusohjelma METSOn rahoituksen vähentäminen, murentaa pahasti 
myös biotalouden yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä.

Vetosimme jälleen marraskuussa 2016 METSO-ohjelman rahoituksen pikaiseksi 
vahvistamiseksi yhdessä muiden luonnonsuojelujärjestöjen, metsänomistajien ja 
metsäteollisuuden kanssa. Maaliskuussa 2017 Kansallisen metsäneuvoston kaikki  
23 jäsenorganisaatiota, WWF mukaan lukien, vetosivat hallitukseen samassa asiassa.

Suomen hallitus päätti puolivälitarkastelussaan huhtikuussa antaa METSO:n toteu-
tukseen viiden miljoonan lisärahoituksen. Tämä on kuitenkin vain pieni osa hallituk-
sen tekemien leikkausten määrästä.

Esitimme joulukuussa 2016 myös metsien käsittelystä pidättäytymistä kaikissa MET-
SOn luokan I kriteerit täyttävissä metsissä ainakin siihen saakka, kunnes ohjelman 
rahoitus saadaan jälleen hallituksen tekemiä leikkauksia edeltävälle tasolle. Valtion 
omistamissa metsissä nämä kriteerit täyttävät kohteet tulisi mielestämme suojella 
välittömästi. 

Jatkoimme viime tilikaudella aloitettua Metsähaastettamme ja jatkoimme tie-
don levittämistä Tapion ja meidän yhteistyönä laaditusta Metsänhoito-oppaasta. 
Avohakkuut ovat ajaneet suomalaisen metsäluonnon ahdinkoon ja sadat lajit su-
kupuuton partaalle. Metsäkampanjan tavoitteena on muuttaa metsänhoitotapoja 
luonnonarvot huomioiviksi ja levittää tietoa avohakkuille vaihtoehtoisista hakkuu-
tavoista.

Teetimme nykytilanteen selvittämiseksi maaliskuussa 2017 TNS Gallup Oy:lla tutki-
muksen, jossa selvitettiin, saavatko metsänomistajat metsäammattilaisten antaman 
neuvonnan kautta riittävästi tietoa vaihtoehtoisista ja luonnolle paremmista tavoista 
hoitaa metsiään.

Kyselyyn vastasi yli 1 000 metsänomistajaa. Puolelle (49 prosenttia) vastaajista ei 
oltu esitelty luontoarvoja selvästi huomioon ottavia metsänhoitoratkaisuja. Kaksi 
kolmasosaa (66 prosenttia) ei puolestaan ollut kuullut metsäammattilaiselta metsän 
suojelun vaihtoehdoista, esimerkiksi METSO-ohjelmasta. Metsänkasvatuksesta il-
man avohakkuita, eli niin sanotusta metsän jatkuvasta kasvatuksesta, ei oltu kerrottu 
yli puolelle (52 prosenttia) metsänomistajista.

Annoimme neuvontaa ja levitimme Metsänhoito-opasta sekä metsäammattilaisil-
le, metsäalan opiskelijoille, että metsänomistajille erilaisissa tilaisuuksissa, kuten 
marraskuussa Helsingissä Metsämessuilla, jossa meillä oli oma osasto. Viestimme 
aktiivisesti myös suurelle yleisölle markkinoimalla opasta tavanomaisissa medioissa 
ja levittämällä tietoa sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuillamme. Viestinnän seura-
uksena saimme paljon kommentteja ja kysymyksiä, joihin vastasimme huolellisesti.

Jatkoimme aktiivisesti hyvän metsänhoidon sertifiointijärjestelmän (FSC) edis-
tämistä FSC-yhdistyksen hallituksessa ja ympäristökamarissa. Olimme muun 
muassa mukana suunnittelemassa FSC-metsänhoitostandardin päivitykseen 
liittyvää ympäristöperiaatteen sisältöä ja suunnittelimme ja toteutimme yhdessä 

https://wwf.fi/alueet/suomi/metsanhoito-opas/
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Suomen FSC-yhdistyksen kanssa kolmen metsäalan oppilaitoksen kattavan kou-
lutuskiertueen.

Avasimme yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton, Greenpeacen, Luonto-Liiton ja 
BirdLife Suomen kanssa Metsakartat.fi -verkkosivun kesäkuussa 2017. Ympäristöjär-
jestöt ovat vuosien ajan keränneet tietoa Suomen arvokkaista, mutta suojelematto-
mista metsistä ja soista sekä kartoittaneet uhanalaisten lajien elinalueita ja ehdot-
taneet luontoalueita suojeltavaksi kartoitusten perusteella. Näitä alueita ja niiden 
tietoja voi nyt tarkastella verkkosivulla yhdeltä kartalta.

Maaliskuussa hallitus esitti metsästyksen laajaa sallimista paikkakuntalaisille Hos-
saan perustettavassa kansallispuistossa. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta 
esitti lisäksi pienriistan metsästyksen sallimista myös ulkopaikkakuntalaisille, mikä 
olisi kansallispuistoissamme ennenkuulumatonta. Vastustimme Luonto-liiton ja 
Birdlifen kanssa esityksiä, sillä ne olisivat olleet alueen luonnonsuojelutavoitteiden 
vastaisia, vähentäneet kansallispuiston houkuttelevuutta ja saattaneet pienentää sen 
aluetaloudellisia hyötyjä. Metsästys sallittiin lopulta vain paikkakunnan asukkaille. 

Avustimme Koneen Säätiötä sen etsiessä Etelä-Suomesta luontoarvoiltaan merkittä-
vää metsäaluetta, jonka se voisi ostaa suojelualueeksi. Avullamme sellainen kohde löy-
tyi ja neuvottelun sen ostamiseksi suojelutarkoituksiin käynnistyi tilikauden aikana.

Perinneympäristöjen suojelu 

Kaikki talkooleirit järjestettiin suun-
nitelmien mukaan ja ne sujuivat 
erinomaisesti. Työteho leireillä oli 
hyvä ja työn tulokset kiitettäviä. 
Myös Metsähallituksen edustajat ja 
leirien osallistujat olivat tyytyväisiä 
leireihin.

WWF järjesti tilikaudella FY17 seit-
semän talkooleiriä. Leirit onnistui-
vat totuttuun tapaan erinomaisesti 
ja niille osallistui noin 150 vapaaeh-
toista. 

Työ vieraslajien torjumiseksi

Allergia-, Iho- ja Astmaliiton kanssa Raha-automaattiyhdistykselle tehty hankehake-
mus hyväksyttiin alkuvuodesta 2017. Terve askel luontoon -hanke julkistettiin huhti-
kuussa 2017 WWF:n ja Allergia-, Iho- ja Astmaliiton yhteisessä ”Luontoaskel – sote-
uudistuksen puuttuva pala” -seminaarissa Kansallismuseossa. 

Kolmivuotisen Terve askel luontoon -hankkeen kärkenä on luonnossa ja luonnon 
hyväksi tehtävä vapaaehtoistyö luonnossamme esiintyvien haitallisten vieraslajien 
torjumiseksi. Hankkeeseen sisältyy muutaman tunnin vieraslajitalkoita sekä viikon-
lopun tai viikon kestäviä talkooleirejä. Talkoilla tehtävä vapaaehtoistyö edistää sekä 
luonnonsuojelua että vapaaehtoisten terveyttä. 

Valmistelimme esityksen Vieraslajiasioiden neuvottelukunnalle kolmesta uudesta 
tarkkailua vaativasta vieraslajista (punalehtiruusu, suikeroalpi ja rusopajuangervo).

WWF:N TALKOOLEIRIT

•	 Tenhola,	Hattula	1.–3.7.2016

•	 Långholmen,	Tvärminne,	Hanko	 
	 (Luonnonhoito-LIFE	-hanke)	9.–6.7.2016	

•	 Välimaa,	Utsjoki	23.–30.7.2016	

•	 Örö,	Saaristomeri	(Paahde-LIFE	-hanke)		
	 6.–13.8.2016	

•	 Isokari,	Selkämeri	(Paahde-LIFE	-hanke)		
	 20.–27.8.2016	

•	 Pitkäviiri,	Itäinen	Suomenlahti,	Pyhtää		
	 (Paahde-LIFE	-hanke)	8.–11.9.2016	

•	 Vallisaari,	Helsinki	20.–22.5.2017

www.metsakartat.fi/
https://www.allergia.fi/luontoaskel/
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Uhanalaisten lajien suojelu Suomessa 

Saimaannorppa 

Julkaisimme syyskuussa 2016 Itä-Suomen yliopiston ja Metsähallituksen kanssa 
pitkään valmistellun WWF:n Norppagallerian. WWF:n Norppagalleriaan oli kerätty 
kuvia ja perustietoa parista sadasta tunnistetusta saimaannorpasta. Kuvien katselun 
lisäksi nettisivu tarjoaa kenelle tahansa mahdollisuuden osallistua saimaannorpan 
tutkimukseen ja suojeluun, sillä tarkoituksena on kerätä yleisöltä lisää norppahavain-
toja. 

Saimaassa uiskentelevista norpista suuri osa on jo tunnistettu. Norppagalleria tarjo-
aa yleisölle ensimmäistä kertaa mahdollisuuden tutustua tunnistettuihin yksilöihin. 
Saimaannorpan turkkikuviot ovat yksilöllisiä ja niitä voidaan käyttää sormenjälkien 
tapaan yksilöiden tunnistamiseen. 

Annoimme Etelä-Savon ELY-keskukselle syyskuussa 2016 lausunnon siitä, että ym-
päristöministeriö ei esittänyt – vastoin itse laatimaansa saimaannorpan suojelustra-
tegiaa – saimaannorpan lisäämistä Puruveden Natura 2000 -alueen suojelun pe-
rusteina oleviin lajeihin. Nostimme asian julkisuuteen ja vaadimme saimaannorpan 
lisäämistä Puruveden Natura-perustelajiksi Natura-tietotäydennyksen yhteydessä.

Vähälumisen talven vuoksi Metsähallitus teki päätöksen täysmittaisen saimaannor-
pan apukinosoperaation käynnistämisestä tammikuun lopulla. Vapaaehtoisemme 
osallistuivat operaatioon Etelä-Saimaan alueella. Yhteensä operaatiossa kasattiin lu-
mesta yli 250 kinosta. Luonnonkinoksia ei Saimaalle syntynyt lähes ollenkaan, joten 
todennäköisesti apukinokset olivat ratkaisevan tärkeitä keväällä 2017 syntyneiden 
kuuttien selviytymiselle.

Toteutimme Etelä-Saimaan osalta saimaannorppien pesälaskennan ja kuuttien laske-
misen sukeltamalla. Sukelluksilla voitiin vahvistaa 12 uutta kuuttia pesälaskennois-
sa havaitun 65 lisäksi. Kaikkiaan Saimaalle arvioidaan syntyneen 82 kuuttia. Myös 
pesäpoikaskuolleisuuden suuruus tarkentui, sillä sukelluksissa löytyi kuusi kuollutta 
kuuttia. Tilikauden aikana saimaannorpan kanta kasvoi noin 360 yksilöön aiemmas-
ta 320 yksilöstä. 

WWF:n perinteinen pesärauha saimaannorpalle julistettiin 9. helmikuuta Joensuus-
sa. Kunnian julistamisesta sai elokuvaohjaaja Markku Pölönen.

Vuonna 2014 aloitettu ”Olen norpan ystävä – en kalasta verkoilla Saimaalla” -kam-
panjamme jatkui. Kampanjaa varten on painatettu yksilöllisesti numeroituja diplo-
milaattoja, jollaisen saa, kun sitoutuu jättämään verkot maihin. Kevään 2017 Norppa-
liven jälkeen kesäkuussa 2017 sitoumuksia oli tehty noin 490 kappaletta. 

Pidimme mobiililaitteissa ja internetissä toimivaa WWF:n norppakarttaa ajan tasalla. 
Viranomaisten sivustot mukaan lukien norppakarttamme on ainoa tarjolla oleva pal-
velu, jossa voi kartalla helposti tarkastella voimassa olevia rajoituksia, jotka koskevat 
kalaverkkoja ja muita saimaannorpalle vaarallisia kalanpyydyksiä.

Vuonna 2016 suursuosioon noussut WWF:n Norppalive avattiin jälleen 10.5.2017. 
Kyseessä on wwf.fi-nettisivuillamme toteutettu saimaannorppien live stream -video-
kuvaus, jonka käytännön järjestelyt hoidettiin yhdessä valokuvaaja Juha Taskisen 
kanssa. Lue lisää s. 43 Viestintä.

http://norppagalleria.wwf.fi/
https://wwf.fi/mediabank/8889.pdf
http://norppakartta.wwf.fi/
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Merihylkeet 

Julkaisimme toukokuussa 2017 raporttimme ”The Baltic Ringed Seal – An Arctic 
Seal in European Waters”, joka kokoaa ajantasaiset tiedot itämerennorpan eteläis-
ten kantojen tilasta ja uhista ensimmäistä kertaa yksiin kansiin. Raportin mukaan 
nyt ja tulevaisuudessa itämerennorpan suurin uhka on talvien lämpeneminen.  
Ilmastomallien mukaan jääpeite käy tällä vuosisadalla Itämerellä vähiin.

Vaatimuksemme onkin, että eteläisille itämerennorppakannoille on kiireellisesti 
laadittava Suomessa oma suojelu- ja tutkimusohjelmansa, kuten saimaannorpal-
lekin on laadittu.

Tallinkin kanssa tehdystä keräyksestä saimme lisäresursseja itämerennorppatyö-
hömme. Resursseja käytimme muun muassa Saaristomeren norppien kuvaamiseen 
riistakameroilla norppien tunnetuilla lepäilypaikoilla. Tavoitteena on kehittää itä-
merennorppien photo-ID eli valokuvatunnistusmenetelmä. Ensimmäiset kuvaus-
ten tulokset olivat lupaavia.

Merikotka 

Tilikauden merikotkaan liittyvä merkkitapaus oli, kun `Merikotkien puolesta – 
WWF:n merikotkatyöryhmän vuosikymmenten taival -raporttimme´ julkaistiin 
tammikuussa 2017. Julkaisussa kerrotaan yksityiskohtaisesti, kuinka merikotka 
onnistuttiin pelastamaan sukupuuton partaalta. 

Tämä Suomen luonnonsuojelun menestystarina kiinnosti kovasti myös mediaa. 
Julkaisun tekemistä rahoitti Suomen luonnonsuojelun säätiö ja sen päätoimitti  
Ismo Nuuja.

Merikotkatyöryhmämme toteutti keväällä 2017 vuotuisen merikotkareviirien 
maastokartoituksen ja poikasten rengastuksen. Maastokartoituksissa löydettiin 
492 poikasta ja Keski-Suomesta löydettiin ensimmäiset merikotkan pesät.

Päivitimme säännöllisesti satelliittiseurannassa olevien merikotkien online-seu-
rantaa Luonnontieteellisen keskusmuseon sivuilla. Seurannan tavoitteena on kerä-
tä seurannan avulla yksityiskohtaista tietoa merikotkien liikkeistä rannikkoalueil-
lamme muun muassa tuulivoimaloiden sijoittelua ajatellen.

Jatkoimme tuulivoimarakentamisen ja merikotkien lentoreittien yhteensovitta-
mista laatimiemme ohjeiden pohjalta. Saamme tuulivoimaloiden sijoittamises-
ta säännöllisesti yhteydenottoja ja lausuntopyyntöjä tuulivoimarakentajilta ja 
konsulteilta. Emme pääsääntöisesti anna yksityistapauksista lausuntoja, vaan 
viittaamme yleiseen ohjeeseemme ja toimitamme merikotkien pesätiedot ELY-
keskuksille. Ohjeitamme noudatetaan ilmeisen hyvin, mutta poikkeuksiakin 
esiintyy. 

Ahma ja muut suurpedot 

Vastustimme maa- metsätalousministeriön esitystä aloittaa erittäin uhanalaisen 
ahman metsästys 35 vuoden rauhoituksen jälkeen. Annoimme asiasta vastusta-
van lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle, kirjoitimme asiasta mielipi-
dekirjoituksen Helsingin sanomiin ja viestimme aiheesta laajasti sosiaalisessa 
mediassa.

https://wwf.fi/mediabank/9825.pdf
https://wwf.fi/mediabank/9316.pdf
https://wwf.fi/mediabank/9316.pdf
http://www.luomus.fi/fi/satelliittimerikotkat
http://www.luomus.fi/fi/satelliittimerikotkat
https://wwf.fi/mediabank/7087.pdf
https://wwf.fi/mediabank/9394.pdf
https://wwf.fi/mediabank/9390.pdf
https://wwf.fi/mediabank/9390.pdf
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julkaistiin tammikuussa 2017.
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Asiasta syntyi paljolti viestintämme johdosta runsaasti keskustelua ja kritiikkiä esi-
tystä kohtaan, mutta ministeriö päätti kuitenkin sallia kahdeksan ahman pyynnin. 
Tiedotimme tästä väärästä päätöksestä yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton ja 
Animalian kanssa.

Tämän jälkeen seurasimme aktiivisesti ahmajahdin toteuttamista, eli lupien myöntä-
mistä, niiden perusteita ja ehtoja sekä pyynnin valvontaa. Viestimme aiheesta aktii-
visesti erityisesti sosiaalisessa mediassa, ja asia nousi useampaan kertaan erityisesti 
Lapin Kansan palstoille monesta eri näkökulmasta.

Osallistuimme marraskuussa 2016 maa- ja metsätalousministeriön järjestämään si-
dosryhmäkeskusteluun suden kannanhoidosta ja annoimme ministeriölle lausunnon 
suden metsästyskiintiöstä. Maa- ja metsätalousministeriö ehdotti poronhoitoalueen 
eteläpuoliseen Suomeen 40 suden metsästyskiintiötä. Pidimme lupien määrää liian 
korkeana. Kiintiö nostettiin lopulta esitetystä 40 yksilöstä 53 yksilöön, kun pidimme 
25 yksilöä maksimina.

Liiallisen metsästyksen seurauksena Suomen susikanta oli vuonna 2017 vähentynyt 
noin neljänneksellä edellisestä vuodesta.

Uudessa asetuksessa oli myös hyvää: kiintiössä otetaan huomioon kaikki tietoon tul-
lut kuolleisuus, myös poliisin määräyksellä tapetut, liikenteessä kuolleet ja laittomas-
ti pyydetyt sudet. WWF on vaatinut tätä vuosia. 

WWF Saksan johdolla valmisteltu usean WWF-toimiston yhteinen suurpetoihin liit-
tyvä Euroopan laajuinen Life+ governance & information -hankehakemus hyväksyt-
tiin EU:ssa. Hanke käynnistyy syksyllä 2017 ja jatkuu vuoteen 2022 asti. 

Naali 

Vaikka koko maailman mittakaavassa naalit eivät ole häviämässä, Pohjoismaista laji 
on ollut vaarassa kadota. Suomessa naali on enää satunnainen vieras pohjoisimpien 
kuntien, Utsjoen, Inarin ja Enontekiön, tunturialueilla. 

Tilikauden aikana oli käynnissä koeluonteinen naalihanke Ylä-Lapissa yhteistyössä 
Metsähallituksen kanssa: Osallistumme Ylä-Lappiin koemielessä sijoitettujen naalin 
ruokinta-automaattien ja niiden yhteyteen sijoitettavien riistakameroiden kustan-
nuksiin. Kokeilun pitkän tähtäimen tavoitteena on saada ruokinta-automaattien ja 
samanaikaisen ketun poistopyynnin avulla potentiaalisilla pesimäalueilla vaeltelevat 
naalit asettumaan aloilleen ja palaamaan Suomen pesimälajistoon. 

Kolme automaattia on ollut jo pidempään paikallaan maastossa, ja vuonna 2016 han-
kimme Metsähallitukselle lisää riistakameroita. Keväällä 2016 todettiin riistakame-
ran avulla yhdellä paikalla naalin ilmeinen pesintäyritys, joka jäi toukokuussa kesken 
naaraan kadottua. 

Järjestimme metsähallituksen kanssa vapaaehtoisten koulutusta naalin pesien in-
ventointiin osana Arctic Fox Together Interreg Nord -hanketta. Heinäkuussa 2017 
järjestettiin Kilpisjärvellä ensimmäinen koulutus.

Kiljuhanhi 

Kiljuhanhi on Pohjoismaissa pesivistä lintulajeista uhanalaisin. Pohjolan villin kilju-
hanhikannan kooksi arvioidaan noin kolmekymmentä pesivää paria. Viime vuosina 

https://wwf.fi/mediabank/9390.pdf
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kanta on kuitenkin ollut pitkään jatkuneen taantumisen jälkeen ilahduttavassa nou-
sussa. Vuosikymmenten sinnikäs kansainvälinen suojelutyö, jossa meillä on ollut 
alusta lähtien keskeinen rooli, tuottaa näkyviä tuloksia. 

Järjestimme jälleen kiljuhanhien kevätseurannan Oulun seudulla keväällä 2017. 
Seurannassa havaittiin ennätysmäärä kiljuhanhia: kiljuhanhityöryhmämme laski 
Siikajoella ainakin 121 yksilöä. Viime vuonna Oulun seudulla nähtiin ennätysmäärä 
kiljuhanhia sitten vuoden 1963, ja tämä ennätys rikottiin nyt uudestaan.

Toteutimme kiljuhanhen pesimäpaikkojen inventoinnin Enontekiöllä kesäkuussa 
2017 alueella, jota pidetään potentiaalisimpana alueena, jonne kiljuhanhi voisi uudel-
leen asettua pesimään Suomessa; edellisen kerran pesintä Suomessa on varmistettu 
vuonna 1995.

Aloitimme kiljuhanhen pelastustyön 30 vuotta sitten. Olemme muun muassa selvit-
täneet ja suojelleet lajille tärkeitä paikkoja muuttomatkojen varsilla, kouluttaneet 
ihmisiä kiljuhanhen suojeluun ja torjuneet lajiin kohdistuvaa metsästystä sekä osal-
listuneet useisiin EU:n LIFE-hankkeisiin. 

Valkoselkätikka 

Valkoselkätikkakanta on moninkertaistunut viimeisen kahdenkymmenen vuoden 
aikana elinympäristöjen suojelun ja hoidon sekä tikkaa huomioivien metsänhoito-
tapojen yleistymisen ansiosta. Vahva tikkojen vaellus pari vuotta sitten näkyy myös 
edelleen pesivien yksilöiden määrissä. Teemme edelleen Metsähallituksen kanssa 
yhteistyötä valkoselkätikan inventoimiseksi ja suojelemiseksi muun muassa rahoit-
tamalla vapaaehtoisten tekemää inventointityötä. 

Vuoden 2016 inventointitulosten mukaan pesimäaikaisia valkoselkätikkahavainto-
ja saatiin Ahvenanmaata ja Keski-Lappia myöten. Reviirimäärät lisääntyivät lähes  
70 kappaleella edellisvuosiin verrattuna, ja vuoden 2014 pesälöytöennätys (125) ylit-
tyi selvästi. 

Metsäpeura 

Olemme mukana usean muun kumppanin kanssa Metsähallituksen vetämässä 
metsäpeura-LIFE –hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on palauttaa metsäpeura lä-
hivuosina takaisin alkuperäisille asuinsijoilleen Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. 
Palautus on keskeisin osa seitsemän vuotta kestävää laajaa metsäpeuran kannanhoi-
tohanketta.

Tuotamme osana hanketta oppaan metsäpeuran huomioon ottamiseksi talousmet-
sien käsittelyssä. Hanke käynnistyi syksyllä 2016 ja oppaan julkaisu tapahtuu hank-
keen loppuvaiheessa, vuonna 2021.

Luonnonsuojeluhallinto

Keväällä 2017 julkisuudessa käytiin keskustelua ministereiden lisäämisestä Suomen 
hallituksessa. WWF otti voimakkaasti kantaa ympäristöministerin itsenäisen tehtä-
vän palauttamiseksi. 

Kunnallisvaaleja ajatellen keräsimme kuntavaaliehdokkaille työkalupakin, jonka 
avulla kunnasta voi tehdä nykyistä viihtyisämmän, ekotehokkaamman ja luontoys-
tävällisemmän.

www.suomenpeura.fi/fi/metsapeuralife.html
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/kuntavaalit/
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Ilmastonmuutoksen, Itämeren ja luonnon 
monimuotoisuuden kannalta on ratkaisevaa, 
kuinka paljon ja minkälaista lihaa syömme. 
Siksi julkaisimme WWF:n Lihaoppaan.
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EKOLOGINEN JALANJÄLKI

Tilikauden aikana Ekologinen jalanjälki -ohjelmamme toimenpiteet tukivat WWF-ver-
koston tavoitetta, jonka mukaan luonnonvarojen kulutus maapallolla laskee vuoteen 
2050 mennessä tasolle, joka ei uhkaa maapallon ekosysteemien kestokykyä ja on maa-
ilmanlaajuisesti oikeudenmukainen. Jotta tämä saavutettaisiin, luonnonvarojen kulu-
tuksen tulisi maailmanlaajuisesti vuoteen 2020 mennessä laskea vuoden 2000 tasolle. 

Kestävä kulutus ja tuotanto 

WWF Suomen tavoitteena on, että suomalaisen kulutuksen ja tuotannon kielteiset 
vaikutukset kansainvälisesti korkean suojeluarvon alueisiin ja suomalaiseen luon-
toon vähenevät. 

Vastuullinen ruoka 

Suurimmat ruuantuotannon ympäristövaikutukset syntyvät alkutuotannosta eli kas-
vien ja eläinten kasvatuksesta. Siksi tärkeimmät ympäristöteot omalla lautasella ovat 
lihan kulutuksen vähentäminen sekä ruokahävikin välttäminen. 

Teetimme ruokatyömme pohjaksi galluptutkimuksen ruokavalintojen ympäristövai-
kutuksista. Kyselyn toteutti Kantar TNS Elintarviketieto Oy joulukuussa 2016. Julkis-
timme tutkimuksen helmikuussa 2017. Tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista 
haluaa vähentää ruokavalionsa ympäristövaikutuksia. 

Ruokahävikkiä aikoo tulevaisuudessa vähentää varmasti tai melko varmasti 68 pro-
senttia vastaajista. Kolmasosa (34 prosenttia) vastanneista aikoo puolestaan varmasti 
tai melko varmasti vähentää ruokavalionsa ympäristövaikutuksia suosimalla kasvis-
painotteista ruokavaliota.

Teimme ruokatyössämme uuden avauksen, ja opas-tuoteperheemme täydentyi, kun 
julkistimme helmikuussa 2017 WWF:n Lihaoppaan. 

Ilmastonmuutoksen, Itämeren ja luonnon monimuotoisuuden kannalta on ratkaise-
vaa, kuinka paljon ja minkälaista lihaa syömme. Oppaamme auttaa kuluttajia valitse-
maan vähemmän ja ympäristön kannalta parempaa lihaa. Lisäksi sen tarkoituksena 
on sitouttaa eri toimijoita kestävämpään lihankäyttöön ja -tuotantoon. Oppaassa eri 
lihalajit on merkitty liikennevaloin. 

Paras teko ympäristön kannalta on korvata osa lihasta kasviksilla tai kestävästi tuote-
tulla kalalla. Siksi opas antaa myös tietoa lihaa korvaavista proteiinilähteistä. 

Opasta valmisteltaessa kävimme laajasti keskusteluja eri sidosryhmien ja mielipide-
vaikuttajien kanssa. Keskustelut olivat tärkeitä lihaoppaan kehittämisessä ja pohjus-
tivat oppaaseen liittyvää viestintää.

Oppaan julkaisu oli onnistunut. Medianäkyvyyttä oli paljon, josta valtaosa myön-
teistä. Muutamia päiviä ennen lihaoppaan julkistusta HS, Luke ja Syke julkaisivat 
Itämeri-laskurin, joka tuki lihaoppaan viestejä hyvin. 

Ilmastotapahtuma WWF:n Earth Hour järjestettiin edellisen vuoden tapaan ”maail-
man suurin kynttiläillallinen” -teemalla, jossa tuotiin esiin ilmastoystävällisiä ruoka-
valintoja (kts Viestintä s. 43).

https://wwf.fi/lihaopas/
http://www.syke.fi/itamerilaskuri
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Ruoka oli pääteemamme myös Helsingissä toukokuulla järjestetyillä Maailma Ky-
lässä -festivaaleilla (kts Viestintä s. 43).

Tilikauden aikana myös päätettiin ja tehtiin suunnitelmat Suomen ja Ruotsin Liha-
oppaiden yhdenmukaistamisesta. Toimet sijoittuvat seuraavalle tilikaudelle. 

Vastuullinen soija

Saimme WWF:n soijasitoumuksen osaksi kansallisia kestävän kehityksen toimen-
pidesitoumuksia sitoumus2050.fi -alustalle. Yhteiskuntasitoumus on keskeinen 
väline YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelman toteuttamisessa. Yhteiskunta-
sitoumuksessa yritykset, yhteisöt, oppilaitokset, hallinto, puolueet, kaupungit sekä 
muut tahot antavat oman konkreettisen toimenpidelupauksensa.

Saimme myös soijasitoumukseen kaksi uutta toimijaa: Fazerin ja Valion. HKScan 
tiedotti, että he ovat saavuttaneet 100 prosentin tason RTRS- tai ProTerra-sertifioi-
dussa soijassa helmikuussa 2017. 

FSC

Kestävän metsänhoidon standardi FSC on tae, että siitä valmistettu puu- tai pa-
perituote on ekologisesti kestävää. Tilikauden aikana teimme paljon työtä FSC:n 
kehittämiseksi. Suomen FSC-standardin päivitystyö aloitettiin ja meillä on keskei-
nen rooli standardityöryhmässä. FSC:n ympäristökamarin sisällä on luotu yhteistä 
näkemystä ja koottu neuvottelutavoitteet standardin uusimiselle. Suomessa järjes-
tettiin FSC Euroopan kokous ja boreaalinen kokous, johon osallistuimme.

Kestävästi tuotettu palmuöljy

Julkaisimme WWF:n kansainvälisen palmuöljypisteytyksen syyskuussa 2016. Pis-
teytyksessä selvitettiin vastuullisen palmuöljyn määrää elintarvike- ja päivittäista-
varatuotannossa. Mukana oli yhteensä 137 yritystä Euroopasta, Pohjois-Amerikas-
ta, Intiasta, Japanista ja Australiasta. Palmuöljyä käyttäviä yrityksiä pisteytettiin 
kolmessa ryhmässä: tuotteiden valmistajat ja jalostajat, päivittäistavarakaupat 
sekä ruokapalveluyritykset. 

Suomesta mukana oli neljä yritystä: tuottajaryhmässä Fazer ja Raisio, vähittäis-
kaupparyhmässä K-ryhmä ja S-ryhmä. Suomalaisyritykset menestyivät pisteytyk-
sessä hyvin: Fazer ja S-ryhmä löytyvät omien kategorioidensa kärkisijoilta.

Fazer sai pisteytyksessä täydet yhdeksän pistettä ja sijoittui tuottajaryhmän kär-
keen. Vastuullisen palmuöljyn käyttöön vuoteen 2018 mennessä sitoutunut Raisio 
sai kuusi pistettä. S-ryhmä puolestaan on vähittäiskaupparyhmän suunnannäyttä-
jiä: se sai täydet yhdeksän pistettä. K-ryhmä sai samassa ryhmässä kuusi pistettä,  
ja paransi tulostaan verrattuna edelliseen, vuonna 2013 tehtyyn pisteytykseen.

Ilmasto ja energia

Järjestyksessä toinen WWF:n Climate Solver -kilpailu järjestettiin Pohjoismaissa ja 
ensimmäistä kertaa Suomessa. Se palkitsi innovatiiviset, merkittäviä päästösäästö-
jä toteuttavat, varhaisessa kasvuvaiheessa olevat yritykset. Tilaisuus meni erittäin 
hyvin. 

http://kestavakehitys.fi/sitoumus2050
http://palmoilscorecard.panda.org/file/WWF_Palm_Oil_Scorecard_2016.pdf
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Sympower valittiin vuonna 2017 ainoana suomalaisena yrityksenä WWF:n Clima-
te Solver -verkostoon. Yrityksen ohjelmisto kehittää sähkön kysyntäjoustoa ja voi 
auttaa lisäämään sähköntuotantoa uusiutuvilla energianlähteillä.

Rakennusten energiatehokkuuteen ja muuhun ilmastokelpoisuuteen keskittyvä, 
WWF:n vetämä LIFE-hakemus meni läpi. Tämä tuo voimavaroja hankkeeseen, 
jonka tavoite on vauhdittaa ”kahden asteen mukaisuutta” olemassa olevassa ra-
kennuskannassa. Rekrytoimme hankekoordinaattorin ja hanke alkoi elokuussa 
2017.

WWF julkaisi heinäkuun 2017 alussa raportin, jossa arvioimme noin 80 suurim-
man eurooppalaisen sijoittajan kahden asteen kelpoisuutta kivihiilen ja uusiutu-
van energian suhteen 12 maassa. Tutkimukseen oli otettu mukaan viisi suurinta 
suomalaista eläkevakuutusyhtiötä. Valmistelimme raporttia isolla panoksella ja 
olemmekin nykyään yksi WWF-verkoston vahvaksi koetuista toimijoista sijoitus-
työn alueella. 

Mandatumin kanssa oli myös valmisteilla sijoittajaopas, joka valmistui syksyllä 
2017. 

Otimme kantaa syksyn 2016 tärkeimpiin energiapoliittisiin tapahtumiin, eli Suo-
men oman energia- ja ilmastostrategian julkaisuun ja EU-komission talvipaket-
tiin. 

Kivihiilestä luopuminen ja öljyn käytön puolittaminen eivät mielestämme toteu-
tuneet ilman ongelmia hallituksen loppuvuodesta 2016 julkaisemassa energia- ja 
ilmastostrategiassa. Suomi puolittaa metsien kyvyn sitoa hiilidioksidia ilmake-
hästä lisäämällä puun käyttöä sekä teollisuudessa että energiantuotannossa. Puo-
littamisen haitalliset ilmastovaikutukset ovat laskelmiemme mukaan suuremmat 
kuin energia- ja ilmastostrategiassa esitetyt päästövähennykset liikenteessä, 
maataloudessa, rakennusten erillislämmityksessä ja jätehuollossa yhteensä.

Marraskuussa Euroopan komissio julkaisi laajan kokoelman vuoteen 2030 ulot-
tuvia energialinjauksia (ns. talvipaketti). Linjauksissaan EU ei mielestämme on-
nistunut sysäämään liikkeelle rohkeita uusiutuvan energian ratkaisuja. Paketti 
sisältää kannusteita muun muassa bioenergian käyttöön, mutta bioenergian käy-
tön lisäämiselle ei aseteta kunnollisia kestävyyskriteerejä. Näin myöskin Suomen 
hallituksen mittavat biotaloussuunnitelmat jäivät vaille ekologisia reunaehtoja. 

Muistutimme maaliskuussa yhdessä ympäristö- ja kehitysjärjestöjen kanssa kun-
nallisvaaliehdokkaita siitä, että ilmastonmuutos ratkaistaan kunnissa. Laadim-
me myös yhdessä muiden järjestöjen kanssa kuntavaaliehdokkaille konkreettisia 
toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla ilmastonmuutoksen vastaista työtä pääsee 
tekemään jo vaalikampanjan aikana sekä viimeistään uuden valtuustokauden al-
kaessa.

Energiantuotanto tuottaa monissa kunnissa suuren osan päästöistä, ja fossiiliset 
energialähteet ovat yhä laajalti käytössä etenkin lämmöntuotannossa. Järjestöjen 
ehdotuksessa kuntien tulee asettaa esimerkiksi valtuustostrategiassa tai ilmasto-
ohjelmassa selkeä tavoiteaika sille, milloin kivihiilen, turpeen, maakaasun ja öl-
jyn käyttö kunnan energiantuotannossa päättyy. Hiilen ja turpeen käytön pitäisi 
järjestöjen kannanoton mukaan päättyä viimeistään vuoteen 2025 mennessä. 

https://wwf.fi/mediabank/10022.pdf
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Vesijalanjälki

Perustimme yhdessä Aalto-yliopiston, Luonnonvarakeskuksen (Luke), maa- ja met-
sätalousministeriön, ympäristöministeriön ja Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) 
kanssa toukokuussa 2017 suomalaisen vesivastuusitoumuksen. 

Vesivastuusitoumus haastaa suomalaisyritykset tunnistamaan vesiriskit niiden ar-
voketjuissa, huolehtimaan toimipaikkojen ja alihankkijoiden veden käytön kestä-
vyydestä sekä kehittämään kestävää veden käyttöä ja hallintaa yhteistyössä sidos-
ryhmien kanssa. Sitoumus julkaistiin osana yhteiskunnan kestävän kehityksen  
sitoumuksia ja palkittiin kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen vuosijuhlassa 
Vuoden uutena avauksena.

YMPÄRISTÖKASVATUS 

Paljolti ympäristökasvattajien tiimimme ja pääsihteerin vaikuttamistyön ansiosta 
WWF perusti tilikauden aikana ympäristökasvattajien kansainvälisen verkoston. 
Ympäristökasvatuksesta tuli näin yhtä painava aihealue muiden WWF:n toiminnan 
painopisteiden joukossa. 

Verkoston koordinaattoriksi valittiin WWF Suomen ympäristökasvatustiimin vetäjä. 
Kansainvälisen ohjausryhmän muodostaminen aloitettiin.

Freshabit LIFE -hankkeen ympäristökasvatustoiminta käynnistettiin ja valittiin 
joukko hankkeen yhteistyökouluja. Yhteistyöopettajien haastattelujen pohjalta teh-
tiin suunnitelma uudenlaiselle mobiilioppimateriaalille ja sen taustamateriaalille. 
Mobiilioppimateriaali julkistettiin syyslukukauden 2017 alussa.

Riittääkö virtaa -energiakiertue päättyi joulukuun 2016 lopussa. Kiertueen aikana 
(1,5 vuotta) pidettiin 671 oppituntia ja tavoitettiin 12 822 oppilasta.

Vuosisata metsässä -koulukiertue pyöri keväällä 2017 ensimmäisen lukukauden ja 
jatkuu syksyllä 2017. Oppitunnin tavoitteena on laajentaa oppilaiden ymmärrystä 
metsäluonnon monimuotoisuudesta ja lahopuun merkityksestä. Kevään aikana pi-
dettiin alakouluissa yhteensä noin 900 oppituntia ja tavoitettiin 17 300 oppilasta.  
Palaute kiertueesta oli hyvin positiivista. Koneen Säätiön tuki on mahdollistanut  
laajan kiertueen, jonka tavoite on saavuttaa jopa 28 000 oppilasta.

Nuorten ilmastohuippukokous järjestettiin Oulussa uudenlaisen yhteistyön merkeis-
sä. Mukana oli 10 oululaista yläkoulua, Oulun kaupunki ja yliopisto, ONE eli Oulun 
nuorten edustajisto, Tietomaa ja Nuorten akatemia. Oppilaiden projektit liittyivät 
valtaosin ruokaan. Parhaat projektit palkittiin Nuorten kaupunki -kokouksessa huh-
tikuun lopussa. 

Nuorten tiimi toimi tilikauden aikana, ja muun muassa teki kasvisruokaan liittyviä 
somehaasteita ja videoita. Lokakuussa tiimi oli mukana Unicafe-kiertueella pitämäs-
sä omaa ruokaständiä viidellä kampuksella. Tiimi osallistui Earth Hourin ideointiin 
ja toteuttamiseen järjestämällä itsenäisesti konepaja Brunossa Helsingissä suuren 
suosion saaneen Earth Hour -tapahtuman, jossa yhdistyivät musiikki ja ruoka sekä 
kirpputori.

Nuorten tiimin vaikuta syömällä -sivut ja niiden reseptit nostettiin WWF:n uutiskir-
jeeseen, mikä toi satoja kävijöitä sivuille. Vaikutasyomalla.fi -sivulla on ollut yhteensä 
9 400 kävijää.

http://sitoumus2050.fi
http://sitoumus2050.fi
http://www.metsa.fi/freshabit
https://wwf.fi/metsassa/
http://vaikutasyomalla.fi/
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Nuorten tiimimme järjesti Earth Hour -iltana konepaja 
Brunossa Helsingissä tapahtuman, jossa yhdistyivät 
ilmastoasia, kasvisruoka ja elävä musiikki.
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KANSAINVÄLINEN TYÖ

Kuluneella tilikaudella toteutimme edelleen kehitysyhteistyöhankkeita ulkoasi-
ainministeriön kumppanuusjärjestönä, mikä mahdollisti työn jatkumisen pitkä-
aikaisissa kumppanimaissamme Nepalissa, Bhutanissa, Indonesian Borneolla 
sekä Itä-Afrikassa (Tansaniassa, Keniassa ja Mosambikissa). Nykyinen kumppa-
nuuskausi jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka. Ulkoasiainministeriön rahoituk-
sen lisäksi hankkeita rahoitettiin WWF Suomen omalla rahoituksella. 

Tukemme kumppanimaissa kohdistui erityisesti uhanalaisten lajien ja metsien 
suojeluun, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, köyhyyden vähentämiseen kes-
täviä elinkeinoja ja toimeentuloa kehittämällä sekä hyvän luonnonvarojen hallin-
non ja kestävän elämäntavan edistämiseen. Lisäksi rahoitimme WWF-verkoston 
suojelutyötä. 

Ulkoasiainministeriö teetti evaluaation kaikista ohjelmatukea saavista kansalais-
järjestöistä, ja meidät valittiin vuoden 2016 ensimmäiselle kierrokselle. Evaluaa-
tion päätelmä on, että WWF Suomen kehitysyhteistyöohjelma on tarkoituksen-
mukainen ja saavuttaa tärkeitä tuloksia ja kansainvälisiä vaikutuksia. WWF on 
arvioinnin mukaan yksi harvoista organisaatioista, jotka voivat vaikuttaa luonnon-
suojeluun ja kestävään luonnonvarojen käyttöön. Se on ottanut käyttöön sellaisia 
innovatiivisia yhteistyö- ja työskentelytapoja, jotka ansaitsevat huomiota muilta-
kin kansalaisjärjestöiltä. 

Hankehallinto ja vaikuttamistyö Suomessa

Kansainvälistä toimintaamme leimasi tilikaudella vahvasti tulevan toiminnan 
suunnittelu kumppanimaissa sekä uuden tukihakemuksen valmistelu ulkoasiain-
ministeriölle. Keskustelimme uudesta kumppanuusohjelmasta ja kumppanimai-
demme uusista suojelustrategioista WWF Nepalin, WWF Bhutanin, WWF Indo-
nesian ja Itä-Afrikan WWF-toimistojen sekä Living Himalayas -hankkeen kanssa. 
Suunnittelun yhteydessä järjestimme yhteisen suunnittelu- ja ideointityöpajan 
Nepalissa marraskuussa 2016. Suunnittelussa kumppanuusohjelma pyrittiin lin-
jaamaan entistä kiinteämmin kumppaneiden omiin strategioihin ja ohjelmiin, 
jolloin se tuo enemmän lisäarvoa ja pienentää hallinnollista taakkaa.

Indonesiassa tehtiin vuoden 2017 aikana ulkopuolisen tahon toimesta arvioin-
ti WWF Suomen ja ulkoasiainministeriön tuen vaikuttavuudesta. Arvio käsittää 
alkuperäisen ohjelmakauden 2014-2016. Arvion tulokset vaikuttavuudesta olivat 
positiivisia: työmme Borneolla on Suomen kehitysyhteistyölinjausten mukaista ja 
tukenut WWF Indonesian oman strategian toteutusta.

Vuosia 2018-2021 koskevan tukihakemuksen jätimme ulkoasiainministeriölle 
kesällä 2017. Lisäksi keväällä 2017 julkaisimme kumppanuuskauden 2014-2016 
saavutuksia esittelevän raportin englanniksi sekä tiivistelmän suomeksi. 

Helmikuussa 2017 arvioimme yhdessä muiden Agenda 2030 -ohjelman toimeen-
panoa seuraavien järjestöjen kanssa hallituksen kestävän kehityksen toimeen-
panosuunnitelmaa. Järjestöjen näkemyksen mukaan ohjelmasta puuttuu kun-
nianhimo ja pitkäjänteisyys eikä se tarjoa riittäviä toimia kestävän yhteiskunnan 
rakentamiseksi seuraaville sukupolville. Meidän ja muiden järjestöjen mukaan 
Suomen suunnittelemat toimet YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavutta-
miseksi ovatkin pitkälti hallitusohjelman toisinto. 

http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=352806&nodeid=49728&contentlan=1&culture=fi-FI 
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=352806&nodeid=49728&contentlan=1&culture=fi-FI 
https://wwf.fi/alueet/Luonnon-ja-lajien-suojelutyo-kehitysmaissa-tuottaa-tulosta-3240.a
https://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Jarjestot--Hallitus-laati-kunnianhimottoman-kestavan-kehityksen-toimeenpanosuunnitelman-3081.a
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Lokakuussa 2016 julkistimme yhdessä ulkoasiainministeriön kanssa WWF:n Li-
ving Planet -raportin. Raportin mukaan maapallon elinympäristöt köyhtyvät ja 
katoavat edelleen hälyttävällä vauhdilla. Elinympäristöjen katoaminen on suurin 
syy myös eläinten määrän vähenemiselle. Suurin syy luonnon ahdingolle on kas-
vava kulutus. Länsimaiden kulutuksen kasvun vaikutukset näkyvät etenkin ke-
hitysmaissa. Joka toinen vuosi julkaistava maailman ympäristön tilaa selvittävä 
raportti esittää ratkaisut maapallon isoimpiin ympäristöongelmiin.

Uhanalaisten lajien suojelu ja salametsästyksen vastainen työ 

Olemme tukeneet Nepalissa salametsästyksen vastaista työtä jo vuosia. Maassa 
on viimeisten viiden vuoden aikana ollut neljä vuoden mittaista jaksoa, jolloin yh-
täkään sarvikuonoa ei ole joutunut salametsästäjien kohteeksi. Loistaviin tulok-
siin on päästy yhteistyöllä. Nepalin hallitus, WWF ja muut järjestöt, kyläyhteisöt 
sekä poliisi ja armeija ovat työskennelleet yhteisvoimin salametsästystä vastaan. 
Yhteistyömalli on ollut poikkeuksellinen jopa maailman mittakaavassa.

Sarvikuonojen pitkä ”zero poaching” -kausi Nepalissa valitettavasti katkesi elo-
kuussa 2016, jolloin pahoin loukkaantunut sarvikuono löydettiin paikallisten 
asukkaiden havaintojen avulla Rautahatin alueelta. Sarvikuono siirrettiin Nepa-
lin armeijan avustuksella turvaan kylämetsään Chitwanin kansallispuiston lähel-
le. Hoidosta huolimatta sarvikuono kuoli luotien aiheuttamiin vammoihin.

Nepalissa tuhottiin toukokuussa 2017 polttamalla yli 4 000 kpl villieläinten osia, 
mukana osia 48 lajista, mm. 67 tiikerinnahkaa ja 357 sarvikuonon sarvea. Osa 
oli takavarikoituja, osa luonnollisesti kuolleista eläimistä. Poltto-operaatiolla 
Nepalin hallitus korosti sitoutumistaan zero-poaching tavoitteeseen. WWF tuki 
operaatiota logistisesti ja taloudellisesti.

Bhutanissa Jigme Dorjin kansallispuistossa onnistuttiin tuellamme ensimmäistä 
kertaa asentamaan satelliittiseurantapanta kahdelle lumileopardinaaraalle syys-
kuussa 2016. Kuukausia kestäneen jäljityksen jälkeen lumileopardit pannoitettiin 
Shasilassa, noin 4 000 metrin korkeudessa. Tieto julkistettiin kansainvälisenä 
lumileopardipäivänä 23.10. 2016.

Bhutan julkaisi 23.10. myös kansallisen lumileopardilaskennan tulokset. Maassa 
elää laskennan perusteella 96 lumileopardia. Muun muassa riistakameroiden ja 
lumileopardien saalishavaintojen perusteella tehdyn laskelman mukaan lumileo-
pardeja esiintyy kautta koko Bhutanin alueella, joka ulottuu 3 920 metrin kor-
keudesta 6 930 metrin korkeuteen. Aiempi, epävarma kanta-arvio, oli 100-200 
yksilöä.

Onnistuneen lajiensuojelutyön seurauksena Nepalissa ja Bhutanissa ihmisten ja 
villieläinten väliset kohtaamiset ovat lisääntyneet. Bhutanissa julkaistiin marras-
kuussa 2016 raportti, jonka esittelemiä konfliktien ehkäisyyn tarkoitettuja toi-
mintamalleja WWF Bhutan on toteuttanut tuellamme. 

Villieläinten aiheuttamia vahinkoja karjalle ja viljelyksille estettiin viime vuoden 
aikana muun muassa rakentamalla 55 kilometriä aurinkopaneelilla toimivia säh-
köaitoja suojaamaan kyläläisten viljelyksiä sekä kouluttamalla 140 maanviljelijää 
konfliktien ehkäisyyn. Sama WWF:n kehittämä lähestymistapa ihmisten ja villi-
eläinten välisten konfliktien ehkäisemiseksi esiteltiin Nepalissa Terailla touko-
kesäkuun 2017 vaihteessa.

https://wwf.fi/mediabank/8970.pdf
https://wwf.fi/mediabank/8970.pdf
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Suojelluille sademetsäalueille Borneolla vapautettiin  
tuellamme muun muassa orvoksi jääneitä, vangittuja ja 
sittemmin kuntoutettuja orankeja.
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Indonesian Borneolla lajiensuojelutyömme keskittyi erityisesti elinympäristöjen 
turvaamiseen. Tuellamme suojelluille sademetsäalueille vapautettiin viime vuo-
den aikana muun muassa orvoksi jääneitä, vangittuja ja sittemmin orankien kun-
toutuskeskuksissa kuntoutettuja orankeja. Suojellut metsät tarjoavat orangeille 
turvallisen ympäristön vapaana luonnossa elämiseen. 

Asiantuntijamme olivat mukana tukemassa Itä-Afrikan alueellisen laittoman vil-
lieläinkaupan vastaisen aloitteen tekemistä. 

Metsien suojelu ja metsäkadon hidastaminen 

Pitkäjänteinen työmme metsien suojelun hyväksi kumppanimaissamme näkyy 
niin ihmisten, uhanalaisten lajien kuin metsien hyvinvointina. Tilikauden aikana 
edistimme kylämetsien suojelua, hoitoa ja kestävää käyttöä kaikissa kumppani-
maissamme muun muassa koulutuksen, metsien istutuksen ja metsiä säästävien 
elinkeinojen kehittämisen kautta. 

Kylämetsillä on tärkeä rooli niin kyläläisten hyvinvoinnin turvaajana kuin luon-
non monimuotoisuuden säilyttämisessä. Kylämetsät muodostavat suojelualuei-
den välille elintärkeitä metsäkäytäviä, joita pitkin monet eläinlajit, kuten tiikerit, 
norsut ja sarvikuonot, voivat turvallisesti liikkua elinalueelta toiselle. 

Tansaniassa yksi kylämetsistä hyötyvä alue on Selous’n suojelualue, joka on yksi 
maailman suurimmista suojelualueista, ja koti norsuille, sarvikuonoille, leijonil-
le, kirahveille ja monille muille lajeille. Paikallisten valvomilla kylämetsäalueilla 
salametsästys on tehty vaikeammaksi, sillä kyläläiset valvovat hallinnoimiaan 
metsiä. WWF:n tukemaa kylämetsäkonseptia pidetään tärkeänä osana salamet-
sästyksen kitkemisessä Tansaniasta tulevaisuudessa. 

Tansaniaan on tuellamme perustettu viimeisen kolmen vuoden aikana yli 100 
000 hehtaaria kylämetsiä. Kylämetsien tuottamilla tuloilla on hankittu muun 
muassa tarvikkeita kylän neuvolaan, varusteita metsänvartijoille sekä kalusteita, 
koulutarvikkeita ja elintarvikkeita kylän kouluun. Kyläläiset saavat kaikki metsän 
tuottamat tulot itselleen. Tämän lisäksi kylämetsäkonsepti parantaa paikallisten 
omistajuutta alueistaan. Myös asenteet metsiä ja ympäristöä kohtaan ovat muut-
tuneet: paikalliset arvostavat nyt metsien roolia juomaveden, sateiden, puhtaan 
ilman ja varjon tarjoajina.

Nepalissa kylämetsistä muodostuvat ekologiset käytävät ovat kovassa käytössä; 
satelliittipannalla varustetun sarvikuonon liikkumista seuraamalla on saatu to-
disteita siitä, että paikoin jopa hyvin kapeat kylämetsät soveltuvat erinomaisesti 
sarvikuonojen liikkumiseen suojelualueilta toiselle myös Nepalin ja Intian rajo-
jen yli. Myös tiikereiden liikkumisesta metsäkäytävissä on saatu todisteita. 

Nepalissa kylämetsät ja niissä elävät eläimet ovat suuri kannustin paikallisil-
le kyläläisille perustaa kotimajoituspalveluita turisteille. Tätä kautta kyläläiset 
saavat toimeentuloa ja pystyvät parantamaan niin omaa kuin koko kylän hyvin-
vointia. 

Jotta Nepalin metsiin kohdistuvaa painetta pystyttäisiin vähentämään, edis-
timme kestävää laiduntamista ja tuimme kotitalouksia hankkimaan vähemmän 
puuta kuluttavia ja hiilidioksidipäästöjä vähentäviä liesiä ja biokaasuyksiköitä. 
Kodeissa valmistetaan perinteisesti ruokaa avotulella, ja metsät vähenevät jo-
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ka aterialla. Yksi biokaasuyksikkö yhden perheen käytössä säästää 5 000 kiloa 
polttopuuta vuodessa, kun puun sijasta polttoaineena käytetään karjan lantaa ja 
vessan jätteitä.

Borneolla olemme tukeneet yhteensä yli 5 000 hehtaarin kylämetsien perusta-
mista viimeisen kolmen vuoden aikana. Borneolla kylämetsät ovat erityisesti 
alkuperäiskansa Dayakien hallinnoimia alueita, joilla on suuri merkitys suojelu-
alueiden puskurivyöhykkeinä. Puskurivyöhykkeet turvaavat myös sademetsien 
suojelualueilla elävien lajien tulevaisuutta ja turvaavat paikallisyhteisöille kestä-
viä elinkeinoja. 

Metsien yhtenäisyyttä ja villieläinten liikkumista turvataksemme tuimme myös 
Muller-Schwanerin suojelualueen rajalla toimivan metsäyhtiön FSC-sertifiointia. 
Lisäksi kyläyhteisöiden kanssa on tehty yhteistyötä elinkeinojen kasvattamiseksi 
ja monipuolistamiseksi. Vastuullisen metsänhoidon ansiosta laittomia hakkuita 
pystytään estämään ja lajien elinympäristöjen suojelua parantamaan myös ta-
lousmetsissä. 

Lisäksi Muller-Schwanerin alueella on saatu laadittua yhdessä paikallisten kanssa 
maankäytön suunnitelma, joka määrittelee muun muassa suojellut sademetsät, 
kylämetsät ja hakkuualueet. Maankäytön suunnitelmalla on yleiskaavaa vastaava 
ohjausvaikutus.

Tilikauden aikana edistimme Itä-Afrikan maissa laittoman puu- ja puutavarakau-
pan lopettamiseen perustetun Sansibar-julistuksen toimeenpanoa. Tämä rajat 
ylittävän laittoman alueellisen puukaupan hillitsemiseksi tehty sopimus sitouttaa 
Kenian, Mosambikin, Tansanian, Ugandan ja Madagaskarin metsäviranomaiset 
tiukentamaan lainsäädäntöään ja valvontaa alueella. 

Ihmisten toimeentulon parantaminen 

Työtä lukuisten kestävien elinkeinojen kehittämiseksi ja paikallisten ihmisten 
toimeentulon parantamiseksi jatkettiin tilikauden aikana. 

Nepalissa tuhansien perheiden elämänlaatu on parantunut tukemiemme uuden-
laisten ympäristöystävällisten elinkeinojen ja innovaatioiden avulla. Tuimme 
muun muassa vähävaraisten kyläläisten pyörittämän piensahan perustamista, 
huonekaluverstaan toimintaa ja naisryhmän pyörittämän lehtilautasia valmistavan 
yrityksen perustamista. Pienyritykset ovat tuoneet lisätuloja kyläläisille ja edistä-
neet ympäristönsuojelua. 

Bhutanissa villieläinten aiheuttamia vahinkoja ihmisten viljelyksille ja karjalle 
pystytään nyt vähentämään SAFE System -lähestymistavan avulla, jonka strate-
gia saatiin valmiiksi syksyllä 2016. Kyläläiset saavat nyt enemmän tuloja ja voivat 
nukkua yönsä rauhassa viljelysten ja pihapiirin ympärillä kulkevan villieläinaidan 
ansiosta. Aiemmin he joutuivat vartioimaan viljelyksiä villieläimiltä päivin ja öin 
noin viiden kasvukuukauden ajan. Sähköaidan ansiosta aikaa säästyy myös mui-
hin töihin mahdollistaen lisätulojen hankinnan. Lisäksi villieläinten ja ihmisten 
kohtaamiset ovat vähentyneet huomattavasti, mikä on vähentänyt myös eläinten 
tappamista. 

Tansaniassa kylät saavat toimeentuloa erityisesti kylämetsistä, sillä kaikki muun 
muassa puun myynnistä saatavat tulot tulevat kyläläisille itselleen. 
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WWF:n tukemassa perheyrityksessä Nepalissa 
syntyy satoja lehtilautasia päivässä.
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Vihreän infrastruktuurin edistäminen ja kestävä vesivarojen  
hallinta

Nepalissa vaikutimme suurten infrastruktuurihankkeiden, kuten valtatie- ja 
rautatiesuunnitelmien toteutukseen, jotta niiden valmistelussa huomioitaisiin 
ympäristönäkökulma. Esimerkiksi tienrakennushankkeiden suunnitelmiin pys-
tyimme vaikuttamaan niin, että eläinten, kuten tiikereiden, elinympäristöt ja 
kulkureitit huomioidaan ja niille rakennetaan yli- ja alikulkusiltoja liikkumista 
varten. 

Sekä Bhutanin että Nepalin kansalliset vesiriskiarviot valmistuivat ja julkistettiin 
paikallisten viranomaisten kanssa. Nämä analyysit osoittavat vesivarojen mer-
kityksen maiden taloudessa ja ohjaavat työtämme vesivarojen kestävän käytön 
turvaamiseksi jatkossa. 

Seitsenvuotinen hanke Nepalissa Koshi-joella päättyi joulukuussa 2016. Tässä 
hankkeessa olemme tukeneet vesivarojen kestävää hallinnointia ja käyttöä. Tä-
tä varten alueelle on perustettu useita paikallisten kyläläisten itse hallinnoimia 
vesivarakomiteoita. Komiteat ovat saaneet sekä teknistä että taloudellista tukea 
WWF:ltä ja niiden osaamista liittyen vesivarojen vastuulliseen hallintaan on vah-
vistettu. Myös paikallisyhteisöjen vesi- ja luonnonvaroihin liittyvää osaamista ja 
voimavaroja on vahvistettu. 

Hankkeen myötä yhä useammalla on saatavilla juoma- ja kasteluvettä, mikä on 
vähentänyt etenkin naisten ja lasten työmäärää. Rakennettujen kasteluvesikana-
vien ja vesitankkien sekä suojeltujen lähteiden ja lampien vedestä ovat hyötyneet 
tuhannet kotitaloudet. Kasteluvettä käyttävä maanviljely on lisääntynyt, mikä on 
kasvattanut satoja alueella. Myös uusien viljelylajikkeiden kasvattaminen on tul-
lut mahdolliseksi. 

Parantunut vedensaanti alueella oli myös suureksi avuksi Nepalia koetelleen 
maanjäristyksen jälkeen.

Koshi-hankkeen arviointi valmistui tammikuussa 2017. Arviossa todettiin, että 
WWF on toteuttanut hankkeen erittäin kustannustehokkaasti ja se on vaikuttanut 
positiivisesti tuhansien ihmisten elämään. Puhtaan juomaveden sekä riittävän 
kasteluveden saanti on turvattu tuhansille ihmisille. Myös ihmisten toimeentulo 
on parantunut heidän pystyessään myymään viljelytuotteitaan eteenpäin ja an-
saitsemaan lisätuloja. Valitettavasti hanke ei kuitenkaan ole pystynyt paranta-
maan kaikista heikoimmassa olevien ihmisten asemaa.

Ympäristökasvatus

Nepalin nuorten The Generation Green-kampanjassa käynnistettiin hanke (Gree-
novation Startup Challenge), jonka tarkoituksena tukea erityisesti nuorten vih-
reitä ja sosiaalisesti vastuullisia yritysideoita. 

Hankkeen puitteissa järjestettiin marraskuussa 2016 tapahtuma, jossa nuoret 
esittelivät ja kehittivät eteenpäin vihreitä liikeideoitaan. Neljä parasta ideaa sai-
vat rahallisen palkinnon (noin 1 300 euroa kukin) idean eteenpäin viemiseksi.



43

Tilikauteen mahtui 
useita suuria viestinnällisiä 
kokonaisuuksia: arktisen 
kampanjan viestintä, 

Earth Hour 2017, Living Planet -raportti 2016, WWF:n Lihaoppaan 
julkistaminen, Metsäoppaan tunnetuksi tekemisen jatkaminen ja 
jo toista kertaa WWF:n Norppalive. Kehitimme myös edelleen 
voimakkaasti sosiaalista mediaamme ja onnistuimme lisäämään 
merkittävästi yleisö- ja tukijamääriämme. Facebookin ja Instagramin 
seuraajamäärissä nousimme koko Suomen järjestökentässä kärkeen.

SUOJELUVIESTINTÄ 

Esimerkiksi FB-tykkääjiemme määrä kasvoi tilikauden aikana yli 101 000:sta noin 
119 000:een. Koulutimme edelleen asiantuntijoitamme sosiaalisen median, kuten 
Twitterin, käytössä. 

Saimaannorppien live-seuranta verkkosivuillamme eli WWF:n Norppalive jatkoi 
ja kasvoi edelleen mediailmiönä: Pullervo-saimaannorpan köllöttelyä rantakivillä 
katsottiin toukokuun 2017 kolmen viikon aikana yhteensä reilut kolme miljoonaa 
kertaa, näistä noin miljoona katsomiskertaa ulkomailta. Norppalive sai kansain-
välistä huomiota, kun siitä viestivät useat ulkomaiset mediat, muun muassa New 
York Times ja The Dodo (eläinvideoihin keskittynyt suosittu verkkosivusto). Myös 
useat WWF-verkoston muut toimistot markkinoivat Norppaliveä. Norppalive pääsi 
myös sarjakuviin, kolumneihin ja pääkirjoituksiin ja voitti useita mainosalan tun-
nustuspalkintoja.

Norppaliven avulla saimme merkittävästi levitettyä tietoa saimaannorpan tilan-
teesta ja sen suojelusta. 

Syyskuussa 2016 avasimme verkkosivuillamme WWF:n Norppagallerian, johon on 
kerätty kuvia ja perustietoa tunnistetuista saimaannorpista. Kuvien katselun lisäksi 
nettisivu tarjoaa kenelle tahansa mahdollisuuden osallistua saimaannorpan tutki-
mukseen ja suojeluun, sillä tarkoituksena on kerätä yleisöltä lisää norppahavain-
toja. WWF:n Norppagalleria on toteutettu yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja 
Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa.

Osallistuimme tilikauden pääkampanjoiden: arktisen kampanjan, WWF:n Lihaop-
paan suunnitteluun ja toteutukseen ja jatkoimme WWF:n Metsäoppaan ja Hoito-
tahdon levittämistä suurelle yleisölle ja metsänomistajille.

Levitimme tietoutta kulutuksemme vaikutuksista kehittyvissä maissa ja WWF:n 
työstä videoilla, joita kuvattiin Borneolla Siskonpedin näyttelijä Jarkko Niemen 
kanssa. Videot tuotettiin esisijaisesti sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram 
ja Twitter, YouTube -tilimme) jaettaviksi ja ne menestyivät siellä hienosti. Videot 
tukivat tuoreimman Living Planet -raporttimme viestiä. 

Helmikuun 7. päivä 2017 julkistimme ensimmäistä kertaa WWF:n Lihaoppaan. Op-
paan viestintä oli yksi vuoden suurimpia viestintäponnistuksia, jota oli valmisteltu 
pitkään. Järjestimme oppaan julkistustilaisuuden ja viestimme oppaasta monin 
tavoin kevään aikana tavanomaiselle medialle ja sosiaalisessa mediassa, jossa aihe 
herätti paljon mielenkiintoa ja keskustelua. Teetimme myös aiheesta havainnolli-
sen videon sosiaalisessa mediassa käytettäväksi, julisteita ja postikortteja. 

http://norppagalleria.wwf.fi/
https://wwf.fi/lihaopas/
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Metsäoppaan viestejä suunnattiin 
muun muassa sosiaalisen median 
kautta metsänomistajille ja suurel-
le yleisölle, ja metsänkäsittelytapo-
ja koskeva aihe herättikin erittäin 
paljon keskustelua.

Vuonna 2017 Earth Houria vie-
tettiin lauantaina 25. maaliskuuta 
teemalla maailman suurin kyntti-
läillallinen. Teeman tarkoituksena 
oli herättää keskustelua ruoan tuo-
tannon ilmastovaikutuksista ja eri-
tyisesti eläinperäisten tuotteiden 
vaikutuksesta hiilijalanjälkeemme 
sekä kannustaa ihmisiä tekemään 
arjessaan ekologisempia ruokava-
lintoja. Kampanjalla haluttiin tuo-
da esiin WWF:n tekemää ruoka-
työtä ja WWF:n Lihaopasta.

Kampanjaviestinnän kannalta tärkein kanava oli sosiaalinen media. Kampanjan 
ensisijaisiksi kohderyhmiksi määriteltiin projektisuunnitelmassa 15–25-vuotiaat 
nuoret sekä kahvilat ja ravintolat, joita pyydettiin järjestämään ilmastoystävälli-
nen ruoka -teemaisia tapahtumia. Lisäksi tärkeä kohderyhmä olivat koululaiset, 
joille aiemmin kehitettyjä materiaaleja uudistettiin, ja heitä kannustettiin osallis-
tumaan Earth Houriin erinäisten tapahtumien muodossa.

WWF Suomen Facebook-sivu tavoitti Earth Hour -viikon aikana lähes miljoona 
ihmistä. Myös sitoutettujen eli klikanneiden, tykänneiden, jakaneiden ja kommen-
toineiden määrä oli hyvä, yli 70 000 ihmistä Earth Hour -viikon aikana. Viikon 
aikana WWF Suomen Facebook-sivu sai lähes 900 uutta tykkääjää. Muista sosiaa-
lisen median kanavista tärkeimpiä olivat Instagram sekä Twitter, jonka merkitys 
yritysten ja muiden yhteisöjen sekä poliittisten vaikuttajien tavoittamisessa on 
suuri.

Kampanjavideomme pyöri aiempien vuosien tapaan Yleisradion kanavilla Earth 
Hour -viikon ajan. Lisäksi Earth Hour -radiomainos pyöri käytännössä kaikilla 
kaupallisilla radiokanavilla Suomessa kampanjaviikolla Earth Hour -lauantaina. 
Radio Nova oli WWF:n Earth Hourin virallinen kumppani ja Novalla pyöri Okun 
ja Eskon lihahaasteeseen ja WWF:n Earth Houriin liittyviä radiomainoksia aika-
välillä 6.-25.3. Earth Hour -iltana Nova lähetti Maailman suurin kynttiläillallinen 
-teemaista ohjelmaa.

Konepaja Brunossa Helsingissä järjestettiin Earth Hour -iltana avoin ilmaistapah-
tuma, jossa yhdistyivät musiikki, juonnot ja kirpputori ja tarjolla oli ilmastoystä-
vällistä ruokaa. Tapahtumaan jonotettiin ja se koettiin onnistuneeksi. Tapahtuman 
järjestivät Nuorten tiimi ja ympäristökasvatus koordinoi toimintaa.

Lukuisista valojaan sammuttaneista maamerkeistä mukana olivat aiempien vuosi-
en tapaan Finlandia-talo, Tuomiokirkko, Näsinneula ja Tampere-talo, Puijon torni, 
Turun Aurajokiranta sekä Helsingin kaupunginteatteri.

VIESTINNÄN VAIKUTTAVUUSLUKUJA 
TILIKAUDEN LOPUSSA

•	 Tiedotteiden	ja	verkkouutisten	määrä	123	kpl

•	 Facebook-tykkääjät	noin	119	000	kpl	

•	 WWF:n	ja	pääsihteerin	Twitter-seuraajat	 
	 yli	12	700	kpl	

•	 Instagram-seuraajat	noin	22	300	kpl	

•	 LinkedIn-seuraajat	noin	1	500	kpl	

•	 WWF-lehden	levikki	noin	27	500	kpl	

•	 wwf.fi	-verkkosivujen	keskimääräinen	 
	 kävijöiden	määrä	kuukaudessa	98	025	

•	 wwf.fi	-verkkosivujen	keskimääräinen	 
	 käyntien	määrä	kuukaudessa	275	815	
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Teetimme TNS-Gallupilla kyselyn Earth Hourin tunnettuudesta ja osallistujamää-
ristä pian tapahtuman jälkeen. Kyselytutkimukseen vastanneista hieman reilu 
kolmasosa kertoi osallistuneensa Earth Houriin. Osuus vastaa noin 1,3 miljoonaa 
suomalaista. Earth Hour näyttää vakiinnuttaneen Suomessa paikkansa suurimpa-
na vuosittain toistuvana tapahtumana.

Osallistuimme useisiin tapahtumiin, kuten Helsingissä Educa-messuille, Metsä-
messuille, Maailma kylässä -festivaaleille ja Stadin Silakkamarkkinoille sekä jär-
jestimme yhteistyössä muiden kanssa lukuisia omia tapahtumia ja seminaareja. 

Osana arktisen kampanjan viestintää järjestimme toimittaja, luontokuvaaja Kim-
mo Ohtosen ottamista arktista luontoa käsittelevistä kuvista ulkoilmanäyttelyn 
Helsingissä Kampin Narinkkatorilla marraskuussa 2016. Kylmää kaipaavat -nimi-
nen näyttely oli esillä myös keväällä 2017 Korkeasaaressa.

Tilikauden aikana mediat julkaisivat mediaseurantamme mukaan 3 328 juttua, joissa 
WWF oli mainittu. Pääsihteeri, suojelujohtaja ja asiantuntijamme esiintyivät varsin 
usein mediassa, erityises-
ti sekä YLE:n ja MTV:n 
aamulähetyksissä sekä 
YLE:n radiolähetyksissä. 
Pääsihteeri Liisa Rohwe-
derin nimi mainittiin 440 
artikkelissa.

Sähköiset WWF-yleisuu-
tiskirjeet kirjeet lähetet-
tiin tukijoille kuukausit-
tain. Lisäksi julkaisimme 
useita muita uutiskirjeitä. 

Valitsimme Vuoden 2016 luontokirjaksi Metsän salainen elämä -teoksen. Kirjan on 
julkaissut Gaudeamus. Sen ovat toimittaneet Eeva-Liisa Hallanaro, Saija Kuusela, 
Aino Juslén ja Terhi Ryttäri. Voittajakirjan valinnut WWF:n hallintoneuvoston jä-
sen, professori Helena Ranta kuvaili löytäneensä kirjan myötä kiehtovan ja haas-
teellisen näkökulman luontoon. Kirja löytää pikkuriikkisistäkin metsän lajeista 
hämmästyttäviä piirteitä.

Juhlistimme Maailman ympäristöpäivää 5.6. 2017 jakamalla 20 000 euron suurui-
sen Panda-palkinnon Virtavesien hoitoyhdistykselle Virholle. Yhdistyksen mitta-
vassa työssä panostetaan virtavesien kunnostamiseen ja vaelluskalojen kutupaik-
kojen ennallistamiseen.

UUTISKIRJEEN NIMI  TILAAJAMÄÄRÄ 
 TILIKAUDEN LOPUSSA 

WWF-yleisuutiskirje		 50	967

Öljyntorjunta-uutiskirje		 4	354

Ympäristökasvatus-uutiskirje		 2	809

Green	Office	-uutiskirje		 	1	072

Yritysyhteistyön	uutiskirje		 369	

Yhteensä  59 571 

https://wwf.fi/wwf-suomi/palkinnot-ja-tunnustukset/vuoden-luontokirja--kilpailu/
https://wwf.fi/pandapalkinto
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Avasimme sivuillamme WWF:n Norppa-
gallerian, jonne kerätään tunnistettujen 
saimaannorppien kuvia.
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VARAINHANKINTA Varainhankintamme muodostuu yksityis-
varainhankinnasta, yritysyhteistyöstä sekä 
säätiöiltä ja WWF-verkostolta haettavasta 
rahoituksesta. Lisäksi saadaan varsinaisen 
toiminnan tukea julkishallinnolta.

YKSITYISVARAINHANKINTA

Yksityisten ihmisten tuki mahdollistaa WWF:n työn. Suomalaisten tuki antaa 
WWF:lle sekä valtaosan toiminnan rahoituksesta, että mandaatin vaikuttaa merkit-
tävänä kansalaisjärjestönä ympäristöasioihin yhteiskunnallisella tasolla. 

Meillä oli tilikauden päättyessä yhteensä yli 192 000 tukijaa, joista noin 30 prosenttia 
eli reilut 58 000 tuki työtämme rahallisesti. Loput 134 000 eli noin 70 prosenttia tu-
kivat meitä toimimalla esimerkiksi vapaaehtoisina öljyntorjuntajoukoissa, talkoolei-
reillä tai seuraamalla aktiivisesti toimintaamme uutiskirjeiden ja WWF:n Facebook-
sivun kautta. 

Yksityishenkilöt lahjoittivat tilikauden aikana 4 939 513 euroa (edellisenä tilikau-
tena 4 326 749 euroa, kasvua noin 14 prosenttia) eli noin 55 prosenttia kokonaistu-
loistamme. 

Yksityisvarainhankinnan merkittävin tulonlähde on kummien säännöllinen tuki 
(kuukausittain tai vuosittain). Suosituimmat tukemismuodot olivat WWF-, saimaan-
norppa- ja Itämeri-kummius. Sademetsä-, ilmasto-, lumileopardi- sekä uusi arktisen 
alueen suojelutyön lumi-kummius, ovat myös tärkeitä tukemismuotoja. 

Tällä tilikaudella yksityisvarainhankinnassa toteutettiin yksi integroitu kummikam-
panja: arktinen kampanja syksyllä 2016. Kampanja meni hyvin; sillä saatiin yhteensä 
noin 950 uutta kummia. Muut tärkeät uusien kummien hankintalähteet olivat feis-
saus, online-markkinointi monissa eri kanavissa, oma verkkosivusto sekä telemark-
kinointi. 

Myös kummien pysyvyyden lisäämiseksi sekä entisten kummien uudelleenaktivoimi-
seksi tehtiin monenlaisia toimenpiteitä. Kummeille viestittiin entistä aktiivisemmin 
ajankohtaisista suojelu-uutisista ja -saavutuksista. Heille järjestettiin tukijatapaa-
misia, kuten kolmatta kertaa tehty norpparetki yhteistyössä Juha Taskisen kanssa. 
Tilikauden lopussa aktiivisten kummien määrä oli noin 27 300. 

WWF oli tälläkin tilikaudella mukana Vastuullinen lahjoittaminen ry:n 26 järjestön 
yhteisessä Hyvä testamentti -kampanjassa, jonka avulla kasvatetaan suomalaisten 
tietoisuutta järjestöille tehtävistä testamenttilahjoituksista. Myös omaa testament-
tilahjoittamisen markkinointiviestintää tehtiin. Tilikaudella testamenttilahjoituksia 
realisoitui selvästi enemmän kuin aiemmilla tilikausilla, ja myös testamenttilahjoit-
tamisen kyselyt kasvoivat. 

Muita tilikauden tärkeitä tulonlähteitä olivat pitkäaikaisten suurtukijoiden lahjoituk-
set, Norppa-arpajaiset, lahjoitukset suorakeräyskirjeisiin sekä vuosittainen koulujen 
päivätyökeräys, joka saavutti ennätystuloksen tällä tilikaudella. Lahjoituksia saatiin 
myös oman verkkosivuston kautta tai suoraan tilille esimerkiksi merkkipäivä- ja jou-
lulahjoituksina sekä Oma keräys -yhteisövarainkeruupalvelun kautta.

http://www.hyvatestamentti.fi/
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WWF Suomen bruttotulot olivat 9 325 940 euroa.  
Tulot nousivat noin 8 prosenttia edellisestä tilikaudesta. 
Merkittävin syy kokonaistulojen nousuun oli yksityis-
varainhankinnan testamenteista sekä yritysyhteistyön 
royaltysopimuksista saatujen tulojen kasvu.
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YRITYSYHTEISTYÖ

Yritysyhteistyön tärkeimpiä tavoitteita on tukea WWF:n suojelustrategian tavoit-
teiden toteutumista ja varmistaa hyvät taloudelliset edellytykset toiminnalle. Yri-
tysyhteistyön tulot jakautuvat suojelustrategiseen yritysyhteistyöhön, lisenssi- ja 
royaltytuloihin sekä lahjoitustuloihin. Lisäksi tuloja kertyy Green Office -ympäris-
töjärjestelmästä. Green Office toimii Oy Nooan Arkki Ab:n puolella ja sen tulot ovat 
osa Nooan Arkin liikevaihtoa. 

Yritysyhteistyöstä saadut tulot olivat yhteensä 1 046 527 euroa. Yritysyhteistyöso-
pimuksia oli tilikauden päättyessä 70. Tilikauden päättyessä yritysyhteistyön osuus 
tuloista oli noin 12 prosenttia. 

Tilikauden aikana jatkettiin ja syvennettiin tavoitteellista yhteistyötä useiden pit-
käaikaisten suojelustrategisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kauden aikana 
solmittiin kaksi uutta pääyhteistyökumppanuutta: K-ryhmän ja Mandatum Lifen 
kanssa. 

Tilikauden aikana uusittiin yhteistyösopimus muun muassa SEB:n kanssa ja sol-
mittiin uusi kumppanuus muun muassa John West Food Limitedin kanssa. Yhteis-
työmme pääyhteistyökumppaneidemme Schneider Electric Finlandin ja Spondan 
kanssa päättyi. Tilikauden aikana jatkettiin pk-yrityksille suunnatun WWF:n Ystä-
väyritys-lahjoituskonseptin markkinointia.

Suojelustrategisten yritysyhteistyösopimusten puitteissa kehitettiin muun muas-
sa metsätalouden kestävyyttä, hankintojen vastuullisuutta, energiatehokkuutta ja 
kierrätystä sekä viestittiin vastuullisesta ruuasta. 

Suojelustrategisia yritysyhteistyökumppaneita olivat tilikaudella Fazer Group, 
John West Food Limited, K-ryhmä, Kuusakoski, Mandatum Life, Metsä Group, 
Raisio, Schneider Electric Finland, Tallink Silja, Sponda, Stora Enso, UPM ja 
Ålandsbanken.

John West Food Limitedin kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on kestävien 
kalahankintojen, erityisesti tonnikalahankintojen, kestävyyden edistäminen. Tämä 
on luontevaa jatkoa kalakampanjassamme tehdylle työlle, sillä Suomessa markki-
noilla vielä myynnissä olevista, kalaoppaassa vältettäviksi luokitelluista kaloista 
merkittävä osa on juuri säilyketonnikaloja. John West -yhteistyö pohjautuu John 
Westin ja WWF Iso-Britannian vuonna 2014 käynnistämään yhteistyöhön, jonka 
tavoitteena on lisätä MSC-sertifioitujen tuotteiden osuutta John Westin valikoi-
massa ja edistää laittoman, raportoimattoman ja säännöstelemättömän kalastuk-
sen kitkemistä. 

Lisenssi- ja royaltytuotteista merkittävin tulo saatiin SEB:n kanssa tehdyn moni-
vuotisen sopimuksen kautta. Uusi merkittävä royalty-yhteistyö solmittiin System 
Frugtin kanssa. Kampanjan myötä kerättiin System Frugtin Earth Control- tuottei-
den myynnistä tukea, joka käytetään WWF:n työhön maailman metsien suojelemi-
seksi. Tilikauden aikana solmimme useita tuotteisiin ja palveluihin kohdistuneita 
royaltysopimuksia, muun muassa Finlaysonin kanssa.

Lahjoitukset ovat myös tärkeä yritysyhteistyön muoto. Yksittäiset yritykset, kuten 
Metso, tukevat työtämme. Ystäväyritys-konsepti laajeni suunnitellusti, ja tilikauden 
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päättyessä mukana oli jo 19 yritystä. Yrityksille suunnattu joululahjoituskampanja 
keräsi varoja arktiseen luontoon liittyvälle suojelutyölle. Joulutervehdyksen kasvoi-
na toimivat naali, jääkarhu ja saimaannorppa. 

WWF:n kansainvälisen yritysyhteistyökumppanin H&M:n kanssa toteutimme kan-
sainvälisen lastenvaatekampanjan, minkä lisäksi jatkoimme paikallista yhteistyötä 
tekstiilien kierrätyskampanjalla ja kassalahjoituskampanjoilla.

Jatkoimme mukanaoloa WWF:n kansainvälisessä koordinaatiossa koskien yhteis-
työtä peliteknologiayhtiöiden kanssa.

GREEN OFFICE -YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

Green Officen liikevaihto oli 695 658 euroa. Green Office -verkostossa Suomessa on 
mukana 154 organisaatiota ja 409 toimistoa, joissa työskentelee yhteensä 58 900 
työntekijää.

WWF-verkostossa Suomen lisäksi Green Office -verkostoaan ylläpitävät Kiina, Lat-
via, Turkki ja Pakistan. Suomen ulkopuolella on yhteensä 106 Green Office -organi-
saatiota ja 128 toimistoa. Niissä työskentelee 34 200 työntekijää. 

Kevään 2017 raportoinnin tuloksissa Green Office -toimistot eivät yltäneet edelli-
sen vuoden ennätyksen tasolle. Verkoston kasvihuonekaasupäästöt Suomessa pie-
nentyivät yhteensä 4 440 tonnia. Suurin osuus päästöjen pienentymisestä syntyi 
edellisten vuosien tapaan sähkönkulutuksesta, jonka osuus päästösäästöistä on 3 
322 tonnia. Päästösäästöä syntyi myös muun muassa lentoliikenteestä. Lentolii-
kenteen osuus päästösäästöstä on 1 835 tonnia. 

Menneellä tilikaudella Green Office -verkostoon vaikutti edelleen yleinen heikko 
taloustilanne. Tiukan kulukurin ja rajallisten resurssien vuoksi useat organisaatiot 
irtisanoivat sopimuksensa. Kauden aikana otettiin käyttöön uusia toimintatapoja, 
joiden avulla halutaan varmistaa, että Green Office vastaa mukana olevien organi-
saatioiden tarpeisiin ja että Green Office -verkosto tuottaa tuloksia. Green Office 
-ohjelman markkinointia ja myyntiä tehostettiin, mitä tullaan jatkamaan myös 
tulevilla tilikausilla.

JULKISHALLINNOLLINEN JA SÄÄTIÖYHTEISTYÖ 

Saimme julkishallinnon tukea muun muassa ulkoministeriöltä, ympäristöministeri-
öltä, EU:lta ja Metsähallitukselta. Ulkoministeriö tuki ympäristönsuojelu- ja kehi-
tysyhteistyöhankkeitamme. 

Julkishallinnon tuki oli kuluneena tilikautena yhteensä 2 095 373 euroa (edellisenä 
tilikautena 2 233 748 euroa) eli noin 23 prosenttia kokonaistuloista. Julkishallin-
non tuloista ulkoministeriön osuus oli 1 817 776 euroa, EU:n osuus 87 696 euroa ja 
muiden 189 901 euroa. 

Säätiöiltä ja WWF-verkostolta saatu tuki oli puolestaan 536 128 euroa eli noin 6 
prosenttia kokonaistuloista (edellisenä tilikautena 609 704 euroa).
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Kansainvälisen WWF:n ohjeiden mukaisesti lasket-
tujen suojelukulujen osuuden kokonaiskuluista tulee 
olla vähintään 70 prosenttia, varainhankintakulujen 
enintään 20 prosenttia ja hallintokulujen enintään 
10 prosenttia. Toteutamme hyvin tätä periaatetta, 
sillä WWF Suomen suojelukulut olivat noin 78 pro-
senttia, varainhankintakulut noin 14 prosenttia ja 
hallintokulut noin 8 prosenttia. 

Konsernin tulot olivat yhteensä 9 808 996 euroa, ja 
tulos oli 1 101 042 euroa ylijäämäinen. Konsernin 
taseen oma pääoma oli 10,7 miljoonaa euroa tilikau-
den päättyessä. Konsernitilinpäätökseen on yhdis-
tetty säätiön sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö 
Oy Nooan Arkki Ab, jonka toimialana on mm. Green 
Office -toiminta, tuotemyynti sekä konsultointi. 
Nooan Arkin liikevaihto oli 736 698 euroa ja tulos 
297 944 euroa.

TALOUS Taloutemme kehittyi tilikauden aikana ylit-
täen budjetoidun tuloksen. WWF Suomen 
bruttotulot olivat yhteensä 9 325 940 euroa. 
Tilikauden ylijäämä oli omakatteiseen rahas-
toon tehdyn siirron jälkeen 1 053 098 euroa. 
Kertyneellä ylijäämällä vahvistettiin tasetta. 
Säätiön taseen oma pääoma oli tilikauden 
päättyessä 9,6 miljoonaa euroa.
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Toimistossamme työskenteli tilikauden päättyessä jatkuvassa työsuhteessa 41 hen-
kilöä ja pääsihteeri. Tilikauden aikana yksi määräaikainen paikka vakinaistettiin. 
Lisäksi toimistossa työskenteli määräaikaisia työntekijöitä, projektityöntekijöitä 
sekä harjoittelijoita. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 42 vuotta. Naisten osuus 
oli noin 64 prosenttia ja miesten osuus noin 36 prosenttia.

Jatkoimme ”Meille Suomen paras työpaikka” -kehittämistyötä. Tiimikohtaisia toi-
mintasuunnitelmia käytettiin apuna työn suuntaamisessa ja eri toimintojen koor-
dinoidun yhteistyön edistämisessä. Johtoryhmän jäsenet raportoivat pääsihteerille 
tiimiensä toimintasuunnitelmien toteutumisesta ja työhyvinvoinnista tilikauden 
aikana neljä kertaa. 

Henkilöstön hyvinvointia ja yhteishengen luomista edistimme järjestämällä pik-
kujoulut, virkistyspäivän Sipoonkorven kansallispuistossa sekä naisten ja miesten 
iltapäivät. Pääpaino oli kuitenkin hyvän arjen ylläpitämisessä jokapäiväisessä toi-
minnassa. 

Oman toimintamme kielteisiä ympäristövaikutuksia minimoitiin. Erityisesti kiinni-
timme huomiota toimiston oman Green Office -järjestelmän toimivuuteen. Lento-
matkustamisesta syntyneet päästöt kompensoitiin Myclimate-kompensaatiojärjes-
telmän kautta. Lentomatkustamisesta syntyneet päästöt laskivat noin kahdeksan 
prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna.

 JOHTAMINEN
 JA HENKILÖSTÖ

WWF Suomi toimi aktiivisena WWF-verkoston 
jäsenenä. Pääsihteeri toimi verkoston Arktisen 
ohjelman puheenjohtajana ja työskenteli  
kansainvälisen Itämeri-ohjelman ja Himalaja-
ohjelman ohjausryhmissä. Useat suojelun  
asiantuntijat vaikuttivat myös aktiivisesti  
WWF-verkoston linjauksiin.
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Tavoitteemme on, että WWF on meille 
kaikille paras työpaikka.
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HALLINTO WWF:ssä on nollatoleranssi korruptioon. 
Jokainen WWF Suomenkin työntekijä 
allekirjoitti tilikauden aikana korruption 
vastaisen asiakirjan. Lisäksi päivitimme 
muun muassa korruption vastaiset käytänteet, 
henkilöstö- ja koulutus-, tasa-arvo- sekä 
yhdenvertaisuussuunnitelmat, päihde-
ohjelman, työkyvyn hallinta- ja varhaisen 
tuen mallit, työsuojelun toimintaohjelman 
sekä riskienhallintapolitiikan.

Varainhallintaa hoidettiin eettisesti, turvallisesti ja mahdollisimman tuottavasti. 
Varallisuudenhoitajat kävivät kerran tilikauden aikana hallituksen kokouksessa. 
Lisäksi pääsihteeri ja talousjohtaja tapasivat varallisuuden hoitajia useita kertoja. 
Omaisuuttamme on sijoitettuna osakkeissa, osakerahastoissa, joukkovelkakirja-
lainoissa, rahamarkkinoilla sekä korko- ja yhdistelmärahastoissa. 

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi presidentti Tarja Halonen, ja kunnia-
puheenjohtajana ministeri Pertti Salolainen. Hallintoneuvostossa oli tilikauden 
lopussa puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi 22 jäsentä ja se piti 
sääntömääräisen syys- ja kevätkokouksen. 

Hallintoneuvostoon kuuluivat tilikauden lopussa professori Anne Brunila, sidos-
ryhmäjohtaja Pirkko Harrela, professori Janne Hukkinen, emerituspiispa Eero 
Huovinen, pääjohtaja Lea Kauppi (varapuheenjohtaja), johtaja Timo Koivurova, 
rehtori Teemu Kokko, toimitusjohtaja Pertti Korhonen, professori Sixten Kork-
man, kansanedustaja Hanna Kosonen, tutkija Mervi Kunnasranta, toimitusjoh-
taja Ritva Laakso-Manninen, KTM Pirjo Nurmilaukas, toimittaja Kimmo Ohto-
nen, toimittaja Pirkka-Pekka Petelius, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, 
kansliapäällikkö Hannele Pokka, professori Helena Ranta, toimitusjohtaja Matti 
Rihko, viestintä- ja brändijohtaja Ulrika Romantschuk, johtaja Leif Schulman, 
toimitusjohtaja Margus Schults, kunniatohtori Carola Teir-Lehtinen sekä kansle-
ri Thomas Wilhelmsson (varapuheenjohtaja).

Kuusihenkinen hallitus kokoontui puheenjohtajansa, professori Jari Niemelän, 
johdolla kuusi kertaa. Varsinaisia jäseniä olivat OTT Heidi Andersson (varapu-
heenjohtaja), emeritusprofessori Tari Haahtela, asiakaspäällikkö Ismo Martti-
nen, johtaja Jukka Noponen sekä asianajaja Raija-Leena Ojanen. 

Pääsihteerinä toimi Liisa Rohweder. WWF Suomen suojelijana toimi tasavallan 
presidentti Sauli Niinistö. Tilintarkastajina ovat toimineet PricewaterhouseCoo-
pers Oy:n tilintarkastajat.
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•	 AEWA,	International	Lesser	White-fronted	Goose	
Working	group	

•	 Arktisten	asioiden	neuvottelukunta	

•	 Arktisen	neuvoston	CAFF-työryhmän	alaisen	Suomen	
arktisen	makean	veden	biodiversiteetin	seurannan	
asiantuntijaryhmä	

•	 Baltic	Sea	Advisory	Council	

•	 Energiateollisuuden	kestävän	kehityksen	neuvottelu-
kunta	

•	 EU	Platform	on	Coexistence	between	People	and	
Large	Carnivores	

•	 Freshabit-LIFE	–hankkeen	ohjausryhmä	

•	 Helcom	expert	working	group	on	oiled	wildlife	

•	 Helcom	Oiled	Wildlife	Response	expert	working	group	

•	 Helcom	Shore	expert	working	group.

•	 	Helcom	Response	working	group

•	 	Hyönteisten	suojelun	neuvottelukunta	

•	 John	Nurmisen	Säätiön	Puhdas	Itämeri	-hankkeen	
ohjausryhmä	

•	 Kalastuslain	koordinaatiotyöryhmä	

•	 Kalastuslain	toimeenpanon	seurantaryhmä	

•	 Kansallinen	metsäneuvosto	

•	 Kansallinen	öljyyntyneiden	eläinten	hoidon	asiantunti-
jaryhmä

•	 Kansallinen	pyöriäistyöryhmä	

•	 Kestävän	kehityksen	neuvottelukunta	

•	 Kestävän	metsänhoidon	yhdistyksen	(FSC)	hallitus	

•	 Kestävän	metsänhoidon	yhdistyksen	(FSC)	standardi-
työryhmä	ja	kontrolloidun	puun	työryhmä	

•	 Merenkulun	neuvottelukunta	

•	 Merenhoidon	toimenpideohjelman	työryhmä

•	 Metsäakatemian	ohjausryhmä	

•	 Metsäalan	tutkimusstrategian	ohjausryhmä

•	 Metsäpeura	LIFE	-hankkeen	ohjausryhmä

•	 Ministeri	Tiilikaisen	metsäroundtable	

•	 MMM:n	EU	17	Kalastusjaosto	

•	 MMM:n	Euroopan	meri-	ja	kalatalousrahaston	työryhmä	

•	 MMM:n	lohi-	ja	meritaimenstrategian	sekä	kalatie-
strategian	seurantaryhmä

•	 MMM:n	saimaannorppa	ja	kalastus	–työryhmä	

•	 MMM:n	siikaohjelman	seurantatyöryhmä

•	 Monimetsä-hankkeen	ohjausryhmä	

•	 OP:n	sidosryhmäfoorumi	

•	 Paahde-LIFE-hankkeen	ohjausryhmä

•	 Ruokapoliittinen	neuvottelukunta	

•	 Saimaannorpan	suojelustrategian	asiantuntijaryhmä	

•	 Saimaannorppa	LIFE-hankkeen	kalastustyöryhmä	

•	 Saimaannorppa-LIFE	–hankkeen	ohjausryhmä	

•	 Sitran	Kiertotalouden	tiekartta	-ohjausryhmä	

•	 S-ryhmän	kestävän	kehityksen	ohjausryhmä	

•	 Suomen	IUCN-komitea

•	 SYKE:n	rannikkoluontotyyppien	uhanalaisuus- 
arviointityöryhmä

•	 SYKE:n	vesistökunnostusverkosto	

•	 Tapion	Monimetsähankkeen	ohjausryhmä	

•	 UM-evaluaatioiden	referenssiryhmä	

•	 Ulkoministeriön	kumppanuusfoorumi

•	 Vapaaehtoisen	pelastuspalvelun	keskustoimikunta	

•	 Vieraslajiasioiden	neuvottelukunta	

•	 YM:n	kansalaisjärjestö-	ja	saamelaistyöryhmä	

•	 YM:n	saimaannorpan	suojelustrategian	ohjausryhmä	

•	 YM:n	ympäristöjaosto	

TYÖRYHMÄT, JOISSA WWF SUOMELLA ON EDUSTUS



WWF Suomi 
tavoitti tilikaudella 2016-2017

192 000 
Tukijaa ja vapaaehtoista59 000 

Green Office 
-organisaatioiden 
työntekijää

119 000
Facebook-tykkääjää

1,3
miljoonaa
Earth Hour 
-osallistujaa

together possible TM


