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WWF-toimistot

WWF:n sisarjärjestöt

WWF On MaaIlMan VaIKUTTaVIn yMpäRISTöJäRJESTö

WWF nUMEROIna:
• pERUSTETTU 1961, WWF SUOMI VUOnna 1972
• TyöSKEnTElEE ylI 100 MaaSSa, KaIKIlla ManTEREIlla
• ylI 5 MIlJOOnaa TUKijaa, WWF SUOMElla 229 000 TUKijaa  
 Ja VapaaEhTOISTa
• ylI 30 MIlJOOnaa SEURaaJaa FacEbOOKISSa, TWITTERISSä  
 Ja gOOglE+:SSa Ja WWF SUOMElla FacEbOOKISSa  
 132 000 TyKKääJää 
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WWF SUOMEn pRIORITEETTIalUEET:
1. Suomi
2. arktinen alue
3. borneon saari
4. Itäinen afrikka
5. himalaja
6. Itämeri 
7. Mekongin alue
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Kuluneen toimintavuoden aikana saavutimme 
paljon hienoja tuloksia ja sitoutimme uusia 
ihmisiä toimintaamme. Vakavat kansain-
väliset ja kotimaiset ympäristöuhkat ja 
-haasteet lisäävät edelleen työmme tarpeel-
lisuutta ja vaativat tehostamaan poliittista 
vaikuttamista. 

Toimimme aktiivisena WWF-verkoston jäsenenä, ja olimme mukana kaikissa 
kansainvälisissä suojeluohjelmissa. Meillä oli edelleen vahva rooli verkoston 
ympäristökasvatuksen kansainvälisen ohjelman johtajana. WWF Suomen pääsih-
teeri toimi WWF-verkoston ympäristökasvatusohjelman ja arktisen ohjelman pu-
heenjohtajana. Teimme Euroopan WWF-toimistojen kanssa virtavesiin liittyvää 
yhteistyötä.

Kenttätyömme laajeni merkittävästi sekä suuren suosion saaneiden virtavesi-
kunnostusten että vieraslajitalkoiden kautta. Pääsimme myös todistamaan pit-
käjänteisen suojelutyömme onnistumista, kun jokavuotisessa tehotarkkailussa 
havaittiin seurantahistorian kolmanneksi suurin kiljuhanhien määrä, Puruvedellä 
syntyi ensimmäistä kertaa saimaannorpan kuutti seurantahistorian aikana, meri-
kotkakanta näyttää vakiintuneen hyvälle tasolle ja valkoselkätikan pesintä onnis-
tui ennätyshyvin.  

Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävä sijoittajatyömme jatkui tuotteli-
aana: julkaisimme sekä sijoittajille suunnattuja suosituksia että oppaan, jonka 
avulla sijoittajat voivat vähentää sijoitustensa hiilijalanjälkeä. Marraskuussa 2017 
käynnistimme SYKEn ja SYKLIn kanssa LIFE EconomisE -projektin, jonka tavoit-
teena on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta ja ilmastokelpoisuutta. 

WWF Suomen luotsaama ympäristökasvatus sai tilikauden aikana vakiintuneen 
aseman verkostossamme. Metsien monimuotoisuuteen ja lahopuuhun liittyvällä 
teemalla pidettiin alakouluissa yhteensä noin 800 oppituntia ja tavoitettiin noin 
16 700 oppilasta.

Uusia uhkia luonnolle syntyy kuitenkin kaiken aikaa muun muassa ilmastonmuu-
toksen ja kestämättömän luonnonvarojen käytön kautta. Esimerkiksi nykyiset 
suunnitelmat metsien hakkuiden lisäämiseksi Suomessa uhkaavat sekä ilmastoa 
että luonnon monimuotoisuutta. Nämä uhat vaativat meiltä yhä tehokkaampaa 
toimintaa ja poliittista vaikuttamista.

Suojelutyömme ei olisi mahdollista ilman yksityisiltä ihmisiltä ja yrityksiltä saa-
maamme tukea. Toiminnallaan ja taloudellisesti meitä tukevien yksityisten ihmis-
ten määrä kasvoi jälleen tuntuvasti: heiltä saamamme tuki on jo 59 prosenttia 
tuloistamme. Tämä on strateginen tavoite, johon olemme pyrkineet. Se on myös 
osoitus siitä, että olemme onnistuneet sitouttamaan kummejamme ja muita tuki-
joitamme aivan uudella tavalla. 
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UUSIa haaSTEITa
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Saatoimme tuloksellisesti päätökseen edellisen ohjelmakautemme ulkoasiain-
ministeriön kumppanuusjärjestönä ja saimme ulkoministeriöltä loppuvuodesta 
2017 hyväksynnän myös seuraavalle ohjelmakaudelle 2018-2021 noin 20 prosen-
tin kasvulla verrattuna aiempaan rahoitukseen. Kehitysyhteistyöllämme olemme 
onnistuneet vastustamaan salametsästystä, suojelemaan metsiä ja uhanalaisia 
lajeja sekä parantamaan paikallisten ihmisten toimeentuloa kohdealueillamme.

Yritysyhteistyössämme jatkoimme tilikauden aikana tavoitteellista yhteistyötä 
useiden pitkäaikaisten suojelustrategisten yhteistyökumppaneidemme kanssa 
muun muassa metsätalouden kestävyyden lisäämiseksi, ilmastonmuutoksen hil-
litsemiseksi ja vaelluskalojen suojelemiseksi. Tilikauden aikana solmittiin uusia 
sopimuksia etenkin viestinnällisten royalty-kumppanuuksien osa-alueella. 

Näkyvyytemme tavanomaisessa mediassa kasvoi edelleen ja sosiaalisessa medias-
sa pysyimme hyvällä tasolla Facebookin toteuttamista heikennyksistä huolimat-
ta. Laajensimme live-streamausta norpasta, WWF:n supersuosittua Norppaliveä, 
muihinkin eläinlajeihin lanseeraamalla WWF:n Luontoliven. Valmistelimme yh-
dessä tuotantoyhtiö Rabbit-Filmsin kanssa 8-osaista Villien jäljillä nimistä TV-
sarjaa, jossa esitellään maailman uhanalaisia eläimiä ja tekemäämme suojelutyötä.  

Kaiken tukijalkana toimii taloustiimimme, jonka ammattitaitoiseen ja tarkkaan 
työhön voimme luottaa. Kuluneen tilikauden tulokset vahvistivat tunnettamme 
siitä, että valitsemamme strateginen suunta on oikea. 

Jatkamme konkreettisten ratkaisujen tuottamista kaikkein haastavimpiin ym-
päristöongelmiin. Ja koska ongelmat ovat usein liian isoja yksin ratkaistaviksi, 
teemme työtä niiden poistamiseksi yhdessä yhteistyökumppaneidemme ja satojen 
tuhansien suomalaisten kanssa! Kiitos kaikille ystävillemme!

Liisa Rohweder
pääsihteeri
WWF Suomi
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Teimme työtä virtavesien luonnontilaisuuden 
palauttamiseksi ja turhien patojen poistamiseksi 
useiden eri kumppaneiden kanssa.



10

LUONNON MONIMUOTOISUUS 

WWF:n tavoitteena on, että luonnon monimuotoisuus ei enää heikkene vuoden 
2020 jälkeen. Vuoteen 2050 mennessä tavoitteena on, että luonnon monimuotoi-
suus on suojeltu ja hyvässä hoidossa maailman arvokkaimmilla luontoalueilla ja 
että ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurien kannalta tärkeiden lajien luonnon-
kannat on palautettu kestävälle tasolle. Toteutimme omalta osaltamme näitä ta-
voitteita luonnon monimuotoisuutta edistävissä ohjelmissamme voimassa olevan 
strategian mukaisesti. 

Ympäristö- ja luonnonsuojeluhallinto

Maaliskuussa 2018 otimme kantaa siihen, että hallitus on valmistellut kaikessa hil-
jaisuudessa myös ympäristöhallinnon uudistusta osana maakuntauudistusta. Maa-
kuntauudistuksessa aluehallintovirastot (avi) ja elinkeino- liikenne- ja ympäristökes-
kukset (ely) ollaan yhdistämässä uudeksi lupa- ja valvontavirastoksi, jonka nimeksi 
tulee Luova. 

Antamassamme lausunnossa totesimme, että maakuntauudistus uhkaa johtaa ympä-
ristön kannalta vakaviin seurauksiin: jos samojen virkamiesten pitää sekä myöntää 
yrityksille ympäristö- ja vesilupia että valvoa ympäristön etua, jälkimmäinen uhkaa 
joutua kärsijäksi. Jos uudistus menee esitetyssä muodossa läpi, on se vakava uhka 
ympäristölle.

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. 

Keskeinen Suomen hallituksen työskentelyyn liittyvä vaatimuksemme on edelleen 
Itämeren suojelun toimenpideohjelman toimenpiteiden toteuttaminen Suomessa 
täysimääräisesti sovitussa ajassa. Itämeri-verkostomme maaliskuussa 2018 julkaise-
ma Baltic Sea Scorecard 2018 -selvitys paljasti, että kaikki Itämeren yhdeksän ranta-
valtiota lipsuvat sitoumuksistaan terveemmän Itämeren saavuttamiseksi. 

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/10956.pdf
https://wwf.fi/mediabank/10825.pdf
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Itämeren rantavaltiot ovat sitoutuneet parantamaan Itämeren tilaa merkittävästi 
vuoteen 2021 mennessä. Baltic Sea Action Plan -toimintaohjelmalla. Teettämämme 
selvitys arvioi ja pisteytti maiden suoriutumista sen perusteella, miten hyvin ne olivat 
toteuttaneet yhdessä sopimiaan suojelutoimia.

Selvitys osoitti, että Itämeren suojelun toimeenpano ontuu jokaisella neljällä osa-alu-
eella: 58:sta tärkeimmästä yhdessä sovitusta toimenpiteestä maat olivat toteuttaneet 
vain alle kolmanneksen (16 toimenpidettä). Suomi oli toteuttanut toimenpideohjel-
maa toiseksi parhaiten, Ruotsi oli ykkösenä, kun taas Venäjä oli kaukana hännillä 
yhdeksäntenä. Yksikään maa ei kuitenkaan ole toteuttanut riittävästi toimia eikä yk-
sikään maa myöskään ehdi toteuttaa tavoitteitaan ajallaan.

Osana Itämeren rehevöitymisen vastaista työtä järjestimme jälleen Itämeren ympä-
ristöystävällisin viljelijä -kilpailun. Kilpailun voittajan julkistustilaisuus järjestettiin 
15.6.2018 Kilpiän tilalla Pusulassa Uudellamaalla. 75 hehtaarin luomutilaa hoitavat 
Tuomas ja Iiris Mattila. 

Kestävä kalastus ja kalantuotanto

Kalojen määrä on puolittunut maailman merissä vain yhden sukupolven aikana, ja 
noin kolmannes maailman kalakannoista on ylikalastettuja. Kalakaupan ja kulutta-
jien valinnat ovat äärimäisen tärkeässä roolissa, sillä kalastuksen säätely ja valvonta 
ovat monin paikoin puutteellisia.

Vaikutamme kuluttajien ja kalakaupan valintoihin edelleen WWF:n Kalaoppaan 
kautta. Päivitimme oppaan toukokuussa 2018. Suomalaisten kuluttajien ja kalakau-
pan kannalta merkittävin muutos koski Itämeren turskaa. Suosittelemme välttämään 
kaikkea Itämerestä pyydettyä turskaa kantojen heikon tilan ja pitkään jatkuneen yli-
kalastuksen vuoksi. 

Turska on Itämeren kaupallisesti tärkeimpiä kalalajeja. Lisäksi turskakantojen tila 
vaikuttaa laajasti Itämeren ekosysteemiin ja muiden kalakantojen tilaan. Turskakan-
tojen elvyttäminen vaatiikin pikaisia toimia.

Otimme myös kantaa Itämeren kaupallisten kalakantojen EU:n asettamiin pyynti-
kiintiöihin. Esimerkiksi turskan saaliskiintiöt on poliittisella päätöksellä nostettu 
toistuvasti tieteellisiä suosituksia suuremmaksi.

Virtavesityö

Suomen vaelluskalakantojen asema on tukala, sillä yhteiskuntaa rakennettaessa ka-
lojen pääsy otollisille kutupaikoille jokiin ja puroihin on tukittu. Esimerkiksi meri-
taimen on tätä nykyä jopa uhanalaisempi kuin saimaannorppa. Teimme tilikaudella 
laajaa vaikuttamistyötä virtavesien luonnontilaisuuden palauttamiseksi ja turhien 
patojen poistamiseksi muun muassa tapaamalla suuren määrän poliittisia päättäjiä.

Käytännön kenttätyömme asian tiimoilta oli mittavaa. Teimme sitä usean eri yhteis-
työkumppanin kanssa. Esimerkiksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) ja 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoittama Patokato-hanke tähtää kalakantojen 
elvyttämiseen ja vesien hyvän tilan saavuttamiseen. Alkuvuonna 2017 käynnistynees-
sä hankkeessa avataan puroissa olevia kutuesteitä, kuten tie- ja siltarumpuja. Työ 
tehdään usein talkoovoimin. Autamme, aktivoimme ja sitoutamme erityisesti paikal-
listason toimijoita turhien kutuesteiden poistamisessa.

https://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/WWF-palkitsi-vuoden-ymparistoystavallisimman-maatilan---kuivuus-on-kurittanut-myos-voittajatilaa--mutta-kolme-konstia-pitavat-tuhot-pienina-3517.a
https://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/WWF-palkitsi-vuoden-ymparistoystavallisimman-maatilan---kuivuus-on-kurittanut-myos-voittajatilaa--mutta-kolme-konstia-pitavat-tuhot-pienina-3517.a
https://wwf.fi/kalaopas/
https://wwf.fi/mediabank/10324.pdf
https://wwf.fi/alueet/suomi/virtavedet/Patokato-hankkeessa-poistetaan-kutuesteita-3245.a
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Aloitimme myös K-ryhmän kanssa elokuussa 2017 laajan, monivuotisen yhteistyön 
Suomen uhanalaisten vaelluskalakantojen pelastamiseksi ja palauttamiseksi. Yhteis-
työn tunnukseksi valittiin ”Kuteminen kuuluu kaikille” -slogan. Yhteistyön pontimek-
si K-ryhmä toteutti näkyvän maksetun viestinnän kampanjan, jota tuimme viestin-
nällä omissa kanavissamme. 

Osana yhteistyötä lähdimme K-ryhmän kanssa kartoittamaan eri puolilta Suomea 
löytyviä kutuesteitä ja avaamaan niitä talkoohengessä yhdessä maanomistajien, pai-
kallisten K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Työsarkaamme olivat muun mu-
assa kohteiden ekologinen arviointi ja valinta, maanomistajien tapaamiset ja neuvot-
telut, kunnostussuunnitelmien teko, viranomaisten kontaktointi, kunnostustöiden ja 
talkoiden käytännön järjestelyt sekä työn ohjaus.

Tavoitteena oli myös lisätä tietoisuutta ja keskustelua Suomen uhanalaisista vaellus-
kalakannoista.

Ensimmäisen syksyn aikana joista ja puroista eri puolilla Suomea avattiin yhdeksän 
nousuestettä ja kaloille rakennettiin 40 uutta kutupaikkaa. Vuoden 2018 kesä–syys-
kuussa kunnostettiin 104 uutta kutupaikkaa jokiin ja puroihin. Kaikkiaan talkoolai-
set vapauttivat kaloille aiemmin saavuttamattomissa ollutta elin- ja kutuympäristöä  
30 kilometriä. 

Kemijoki Oy suunnittelee rakentavansa Rovaniemelle uuden vesivoimalaitoksen, 
joka tuhoaisi Kemijoen viimeisen luonnontilaisen osuuden. Suunnitellun Sierilän 
voimalaitoksen rakentaminen tarkoittaisi, että Kemijoen pääuoman viimeisten kos-
kien paikalle syntyisi patoallas, jonka alle jäisi monia uhanalaisten lajien esiintymiä. 
Virtakohtien katoaminen olisi kuolinisku esimerkiksi vaellussiialle, taimenelle, joki-
helmisimpukalle ja harjukselle.

Vetosimme marraskuussa 2017 yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton, Suomen 
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön, Paliskuntain yhdistyksen, Luonto-Liiton, 
Greenpeacen ja Birdlifen kanssa Kemijoki Oy:n hallitukseen suunnitelmien hyllyttä-
miseksi. Vetoomus ei toistaiseksi ole tuottanut tulosta.

Vuodenvaihteessa 2017-2018 kysyimme Kantar TSN:n kautta runsaalta 1000 suoma-
laiselta, tulisiko energiantuotannoltaan merkityksettömiä vesivoimapatoja purkaa 
joistamme vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Lähes 62 prosenttia suomalaisista 
purkaisi tällaiset padot. Ainoastaan vajaa 15 prosenttia vastanneista ei padonpurkuun 
ryhtyisi, ja noin 23 prosenttia vastanneista ei osannut kertoa kantaansa.

Yli 70 prosenttia vastasi myöntävästi kysymykseen siitä, tulisiko vapaana virtaavat 
jokivedet säästää jatkossakin patoamiselta. Alle 9 prosenttia puolestaan katsoi, ettei 
jokivesien suojelu ole tarpeellista.

Huhtikuussa 2018 järjestimme yhteistyössä Jasper Pääkkösen ja kansanedustaja 
Pekka Haaviston sekä vihreän eduskuntaryhmän kanssa Virtavesien tulevaisuus 2 
-seminaarin eduskunnan Pikkuparlamentissa. Seminaarissa kuultiin muun muassa, 
miten patojen purkamisista on tullut ilmiö Suomessa ja maailmalla.

Seminaarin puhujat olivat virtavesityön ykkösnimiä ympäri maailman. Eri puoluei-
den edustajat kertoivat tilaisuudessa, miten uhanalaisten virtavesikalojen elvyttämis-
tä ja turhien esteiden poistamista aiotaan edistää.

https://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Jarjestot-vetoavat-Kemijoki-Oy-n-hallitukseen--Kemijoen-viimeinen-luonnontilainen-osuus-sailytettava-3346.a
https://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Patojen-purkaminen-saa-kannatusta-suomalaisilta-3449.a
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ÖLJYNTORJUNTAKOULUTUKSET JA  
-HARJOITUKSET 

JOHTAJAKOULUTUKSET
•	Ryhmänjohtajakoulutus	Helsinki	6.-7.4.2018
•	Ryhmänjohtajakoulutus	Oulu	11.-12.11.2017

PERUSKURSSIT
•	Öljyntorjunnan	peruskurssi	5.6.2018,	Helsinki
•	Öljyntorjunnan	peruskurssi	26.5.2018,	Turku
•	Öljyntorjunnan	peruskurssi	20.5.2018,	Oulu
•	Öljyntorjunnan	peruskurssi	19.5.2018,	Vaasa
•	Öljyyntyneiden	eläinten	hoito	-koulutus	14.-16.5.2018
•	Öljyntorjunnan	peruskurssi	5.5.2018,	Kotka
•	Öljyntorjunnan	peruskurssi	4.5.2018,	Lappeenranta
•	Öljyntorjunnan	peruskurssi	2.5.2018,	Helsinki
•	Öljyntorjunnan	peruskurssi	28.4.2018,	Turku
•	Öljyyntyneiden	eläinten	hoito	-koulutus	2.-4.10.2017
•	Öljyntorjunnan	peruskurssi	1.10.2017,	Vaasa
•	Öljyntorjunnan	peruskurssi	30.9.2017,	Oulu
•	Öljyntorjunnan	peruskurssi	27.9.2017,	Helsinki

HARJOITUKSET
•	Öljyntorjuntaharjoitus	Porvoossa	6.9.2017
•	Öljyntorjuntaharjoitus	Vaasassa	29.8.2017

MUUTA
•	Öljyntorjuntavälineiden	testauspäivä	Ylöjärvellä	11.6.2018

Vaikutimme hallituksen uu-
siutuvan energian tukipaket-
tiin julkisuuden kautta. Ym-
päristölle vahingollinen vesi- 
voima jäi lopulta vaatimustem-
me mukaisesti tukipaketista 
pois.

Öljyntorjunta

Öljyvahingot uhkaavat Itä- 
merta ja myös esimerkiksi Sai-
maan vesistöä. Kun öljyvahin-
ko tapahtuu, haluamme toimia 
nopeasti viranomaisten apuna. 
Paikalle hälytetään WWF:n va- 
paaehtoiset öljyntorjuntajou- 
kot, joihin voi liittyä vapaaeh-
toiseksi kuka tahansa 18–69- 
vuotias terve henkilö. 

Vapaaehtoisiin öljyntorjunta-
joukkoihimme kuului tilikau-
den lopussa noin 8 900 vapaa- 
ehtoista. Järjestämme jatku- 
vasti öljyntorjuntaan liittyvää 
peruskoulutusta ja koulutus- 
ta ryhmänjohtajille sekä käy-
tännön harjoituksia.

Arktinen työ

Pääsihteerimme toimi edelleen WWF:n kansainvälisen arktisen ohjelman puheen-
johtajana. Arktinen ohjelma teki tiivistä yhteistyöstä Suomen ulkoministeriön kans-
sa, koska Suomi toimii Arktisen neuvoston puheenjohtajana. 

Teimme työtä arktisen meriliikenteen raskaan polttoöljyn käyttökieltoon tähtäävän 
kampanjan edistämiseksi muun muassa tapaamalla suomalaisia päättäjiä, ja vaiku-
timme siihen, että Suomi ryhtyi edistämään asiaa Kansainvälisessä merenkulkujär-
jestössä.

Metsien suojelu ja kestävä metsätalous

Yli kolmasosa Suomen uhanalaisista lajeista on metsälajeja. Metsäluonnon moni-
muotoisuutta heikentää voimakkaimmin metsätalous, joka on vähentänyt selvästi 
luontaisia häiriöitä kuten metsäpaloja sekä vanhojen puiden ja lahopuiden mää-
rää.

Julkaisimme huhtikuun lopulla 2018 raportin siitä, miten metsänhoitoa voidaan ke-
hittää ympäristön kannalta kestävämmäksi. Raportti kokosi yhteen ennennäkemät-
tömän laajan tutkimustiedon niistä käytännön toimista, joista on osoitettu olevan 

https://wwf.fi/mediabank/10977.pdf
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Ennen niin tutut metsien lajit, kuten töyhtötiainen, 
ovat uhanalaistuneet voimakkaan metsätalouden 
seurauksena. Teimme työtä metsätalouden käytän-
töjen saattamiseksi ekologisesti kestävämmäksi.



16

luonnolle hyötyä. Siinä tarkasteltiin kahdeksaa metsänhoidon ulottuvuutta: vesistö-
jen suojavyöhykkeitä, kuolleita puita, säästöpuita, luontotyyppien turvaamista, ener-
giapuun korjuuta, lannoitusta, maanmuokkausta ja kulotusta. 

Raportissa selvitettiin, minkälaisista metsänhoitotoimien mitoituksista ja raja-ar-
voista on tutkimuksissa osoitettu olevan merkittävää ekologista hyötyä. Raporttia 
varten käytiin läpi noin 200 eri tutkimusta. Tutkimustulokset osoittivat, että nykyi-
set metsänhoidon toimenpiteiden toteutus ja mitoitukset on uudistettava perusteel-
lisesti.

Esimerkkejä tarvittavista konkreettisista toimista ovat järeiden kuolleiden puiden 
jättäminen metsään, vähintään 30 metriä leveän puustoisen suojavyöhykkeen jättä-
minen vesistöjen rannoille, kulotuksen merkittävä lisääminen ja lehtipuiden hakkuu-
tähteen ja kantojen korjuun välttäminen energiapuun korjuussa. Hakkuiden yhtey-
dessä jätettävien säästöpuiden määrä on moninkertaistettava.

Olimme monien muiden tahojen kanssa myötävaikuttamassa siihen, että Etelä-Suo-
men metsien suojelun toimintaohjelma METSOn rahoitus saatiin rajujen leikkauksen 
jälkeen kasvuun ja on 25 miljoonaa euroa vuodelle 2018.

Avullamme tehty Koneen Säätiön metsähankinta Kemiönsaaressa eteni ja 129 heh-
taarin suojelualue perustettiin marraskuussa 2017.  

Vetosimme marraskuun 2017 lopulla kirjeellä maa- ja metsätalousministeri Jari Lep-
pään ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiseen, jotta he poistaisivat Luontolahjani-
kampanjan valtion osuuden hehtaariylärajan. Joulukuun alussa ministerit poistivat 
ylärajan. 

WWF:N TALKOOLEIRIT

•	 Koli,	Joensuu	30.6.	–	7.7.	2017

•	 Pensaskari,	Tornio	14.	–	21.7.	2017

•	 Turponsaari,	Pihlajavesi	28.7.	–	4.8.	2017

•	 Kiskonjoki,	Perniö	(Fresh	habit	LIFE	IP)	11.	–	18.8.	2017

•	 Isokari,	Kustavi	(Paahde-LIFE	-hanke)	25.8.	–	1.9	2017

•	 Söderskär,	Porvoo	28.	-	29.	9.	2017

•	 Vallisaari,	Helsinki	14.	–	17.6.	2018

Kaikki	leirit	olivat	osa	WWF:n	ja	Allergia-,	iho-	ja	astmaliiton	
yhteistä	Terve	askel	luontoon	-hanketta.

Perinneympäristöjen 
suojelu

WWF järjesti tilikaudella 
FY18 seitsemän talkoo-
leiriä. Leirit onnistuivat 
totuttuun tapaan erin-
omaisesti ja niille osal-
listui noin 136 vapaaeh-
toista. Työteho leireillä 
oli hyvä ja työn tulokset 
kiitettäviä. Myös Metsä-
hallituksen edustajat ja 
leirien osallistujat olivat 
tyytyväisiä leireihin. 

Vieraslajit

Vieraskasvilajien torjuminen on tärkeää, sillä ne ovat uhka kymmenille maassam-
me luontaisesti esiintyville lajeille. Nopeasti leviävät vieraslajit, kuten hiekkaran-
noilla menestyvä kurtturuusu, tukahduttavat tieltään miltei kaiken muun kasvil-
lisuuden.

Teimme työtä vieraslajien torjumiseksi järjestämällä Terve askel luontoon -hank-
keessa yhdessä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa sekä talkoovetäjäkoulutuksia että 

https://www.allergia.fi/luontoaskel/
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lukuisia torjuntatalkoita tilikauden aikana. Paikalliset ihmiset järjestivät itsenäisesti 
myös täydentäviä jatkotalkoita. Kaikkiaan hankkeen puitteissa järjestettiin tilikauden 
aikana 24 tapahtumaa, joihin otti osaa 389 henkeä.

Lähetimme myös kirjeen kaikkiin Suomen kuntiin, joissa kerroimme haitallisten 
vieraskasvilajien aiheuttamasta ekologisesta ja terveydellisestä uhasta, muistutimme 
lainsäädännöstä ja haastoimme kunnat vieraslajityöhön ja torjumaan haitalliset vie-
raslajit. 

Työ uhanalaisten lajien suojelemiseksi

Saimaannorppa

Saimaannorppa synnyttää poikasensa lumipesään, jonka se tekee rantakinoksiin. 
Talvella 2018 lunta ei kinostunut ajoissa riittävästi, minkä takia Metsähallitus teki 
päätöksen apukinosten kasaamisesta koko Saimaalle. Vapaaehtoisemme ja työnteki-
jämme osallistuivat apukinosten kolaamiseen yhdessä Metsähallituksen, Itä-Suomen 
yliopiston ja muun suuren vapaaehtoisjoukon kanssa. 

Kaikkiaan apukinoksia kolattiin Saimaalle noin 280 kappaletta. Apukinoksia on tehty 
viitenä peräkkäisenä talvena.

Saimaannorpalle syntyi Puruvedellä keväällä 2018 kuutti. Lisääntyminen kertoo 
norppakannan vakiintumisesta Puruveden puolelle. Vaadimme tähän liittyen, et-
tä verkkokalastuksen uhkaa Puruveden saimaannorpille on pienennettävä samalla 
periaatteella kuin koko muulla saimaannorpan esiintymisalueella Saimaalla. Tämä 
tarkoittaisi muun muassa verkkokalastuksen rajoittamista tekemällä Puruveden 
asukkaiden ja mökkiläisten kanssa vapaaehtoisia kalastusrajoitussopimuksia. Tarvit-
taessa sopimuksettomat aukkopaikat on katettava asetuksen avulla.

Vaatimus sisältyy lausuntoon, jonka annoimme ympäristöministeriölle saimaannor-
pan lisäämisestä Puruveden Natura 2000 -alueen suojeluperusteisiin. Natura-alueet 
ovat luonnonsuojelualueita, joilla suojelun piirissä ovat vain ne lajit ja luontotyypit, 
jotka mainitaan kyseisen alueen perusteissa.

Itämerennorppa

Vastustimme heinäkuussa 2018 maa- ja metsätalousministeriölle antamassamme 
lausunnossa aikomusta nostaa itämerennorpan pyyntikiintiö kolmeensataan yksi-
löön. Esitys kasvattaisi pyyntikiintiötä sadalla norpalla eli yli 50 prosentilla edel-
lisestä vuodesta. Pidimme esitettyä kiintiötä liian suurena, koska Pohjanlahden 
norppakanta toipuu vielä ympäristömyrkkyjen aiheuttamasta kannan romahduk-
sesta. Tulevaisuudessa myös ilmaston lämpeneminen uhkaa itämerennorppaa yhä 
enemmän. 

Itämeren norppakanta on pirstoutunut neljälle lisääntymisalueelle, joista ainoastaan 
Pohjanlahden osakanta ylittää yli 10 000 yksilön rajan. Vain sitä suuremmassa kan-
nassa varovainen pyynti on Itämeren suojelukomission (HELCOM) mukaan mahdol-
lista.

Pohjanlahden itämerennorppakanta on Suomen ja Ruotsin yhteinen. Ruotsi on tyy-
tynyt 130 norpan pyyntikiintiöön. Kestävä kiintiö Suomessa olisi mielestämme kor-
keintaan puolet nyt esitetystä eli 150 norppaa.

https://wwf.fi/mediabank/11246.pdf
https://wwf.fi/mediabank/11313.pdf
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Apukinoksia tarvitaan vähälumisina talvina. 
Saimaannorpat hyväksyvät myös ihmisten 
kolaamat lumikasat pesäkinoksikseen.
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Ahma ja muut suurpedot

Maa- ja metsätalousministeriö esitti syksyllä 2017 kahdeksan ahman tappamista 
poikkeusluvilla porovahinkojen vähentämiseksi. Käynnistimme yhdessä Luonto-Lii-
ton, BirdLifen ja Animalian kanssa vetoomuksen ahman tappolupia vastaan. Kaikki-
aan nimiä kertyi lyhyessä ajassa 16 675 kappaletta. Maa- ja metsätalousministeri Jari 
Leppä kuitenkin päätti sallia ahman metsästyksen. Tätä koskeva asetus astui voimaan 
tammikuussa 2018.

Ahmoja on Suomessa noin 220–250 yksilöä. Laji luokitellaan erittäin uhanalaiseksi. 
Ahman ainoa uhka ja uhanalaisuuden syy on se, että ihmiset tappavat niitä. Mieles-
tämme tärkein ratkaisu ahman ja porotalouden yhteensovittamiseksi olisi siirtyä re-
viiripohjaiseen, ahman onnistuneiden pesintöjen määrän perusteella maksettavaan 
porovahinkojen korvaukseen. 

Otamme osaa WWF Saksan vetämään suurpetoihin liittyvään monivuotiseen Eu-
roopan laajuiseen LIFE eurolargecarnivores -hankkeeseen, joka alkoi syyskuun 2017 
alussa. Hanke on vahvasti viestinnällinen. Sillä pyritään jakamaan tietoa suurpedois-
ta ja ihmisten ja suurpetojen rauhanomaisesta yhteiselosta. Hankkeeseen liittyen 
olemme julkaisseet tarinoita suomalaisten ihmisten ja suurpetojen rauhanomaisista 
kohtaamisista.

Kiljuhanhi

Kiljuhanhen suojelussa saavutettiin hyviä tuloksia. Kiljuhanhityöryhmämme laski 
keväällä 2018 lähes 100 kiljuhanhea jokavuotisessa Oulun seudulla tehtävässä teho-
tarkkailussa. Tulos on seurantahistorian kolmanneksi suurin.

Uhanalaiset kiljuhanhet muuttavat keväisin Kreikassa sijaitsevilta talvehtimisalueil-
taan pohjoiseen pesimään. Matkalla kohti Pohjois-Norjassa sijaitsevia pesimäaluei-
taan ne pysähtyvät Oulun seudulle lepäämään ja ruokailemaan, jolloin WWF:n kilju-
hanhityöryhmä laskee ne kannan kehityksen arvioimiseksi.

Oulun seudun havaintosarja kevätmuutolla levähtävien kiljuhanhien määrästä on 
maailman pisin katkeamaton aikasarja lajin kannan kehityksestä. Kiljuhanhityöryh-
mämme aloitti tarkkailun vuonna 1985. Nykyisin työ toteutetaan yhdessä Metsähal-
lituksen kanssa. 

Lisäksi olemme muun muassa selvittäneet ja suojelleet lajille tärkeitä paikkoja muut-
tomatkojen varsilla, kouluttaneet ihmisiä kiljuhanhen suojeluun ja torjuneet lajiin 
kohdistuvaa metsästystä sekä osallistuneet useisiin EU:n LIFE-hankkeisiin.

Naali

Naalia eli napakettua tavataan arktisilla seuduilla kautta pohjoisen pallonpuolis-
kon. Lämpenevä ilmasto uhkaa naalia kaikilla sen esiintymisalueilla, ja Pohjois-
maista laji on ollut vaarassa kadota. Naalin pesintä on varmistettu edellisen kerran 
Suomessa vuonna 1996. Viime aikoina naalikannat ovat kuitenkin elpyneet monilla 
Ruotsin ja Norjan tunturialueilla, ja yksilöitä voi vaeltaa ravinnon perässä Suo-
meen.

Pohjois-Lapissa tehtiin vuonna 2017 noin kymmenen naalihavaintoa, ja lajin toivo-
taan pesivän lähivuosina jälleen Suomessa. Järjestimme yhdessä Metsähallituksen 

https://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Yli-14-000-ihmista-vedonnut-ahman-tappamista-vastaan----Suomessa-on-vahemman-ahmoja-kuin-saimaannorppia--3354.a
https://www.eurolargecarnivores.eu/en/
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kanssa koulutuksen, jossa opetettiin vapaaehtoisia koluamaan mahdollisia naalien 
pesäpaikkoja, jotta pesintä ei jäisi huomaamatta. Jos pesintä havaitaan, naalia voi-
daan auttaa lisäruokinnalla ja tunturialueille levittäytyneen, naalin kanssa kilpailevan 
ketun poistopyynnillä. Vapaaehtoiskoulutus on osa vuonna 2017 alkanutta Suomen, 
Ruotsin ja Norjan yhteistä Felles Fjellrev Nord-hanketta.

Merikotka

WWF Suomen merikotkatyöryhmän inventoijat löysivät vuonna 2017 yhteensä 506 
asuttua merikotkan pesää, joista pesintä onnistui 307:ssä. Poikasia havaittiin yh-
teensä 492.

Merikotkakannan kasvu vaikuttaa vakiintuneen saaristossa, rannikolla ja Lapin 
suurten tekojärvien ympärillä. Sisämaan järvialueille sen sijaan on syntymässä uusi, 
joskin harvalukuinen, pesivien merikotkien kanta. Viime vuosina muutamia pareja 
on asettunut Hämeeseen, Pohjois-Karjalaan ja Koillismaalle, ja tänä vuonna pesintä 
varmistui ensimmäistä kertaa Keski-Suomessa ja Pohjanmaan sisämaassa.

Päivitimme säännöllisesti satelliittiseurannassa olevien merikotkien online-seuran-
taa Luonnontieteellisen keskusmuseon sivuilla. Seurannan tavoitteena on kerätä seu-
rannan avulla yksityiskohtaista tietoa merikotkien liikkeistä rannikkoalueillamme 
muun muassa tuulivoimaloiden sijoittelua ajatellen. 

Jatkoimme tuulivoimarakentamisen ja merikotkien lentoreittien yhteensovittamis-
ta laatimiemme ohjeiden pohjalta. Saamme tuulivoimaloiden sijoittamisesta sään-
nöllisesti 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.

Valkoselkätikka

Valkoselkätikalla oli taas ennätysvuosi. Metsähallituksen, BirdLife Suomen ja WWF:n 
kartoituksissa löytyi vuonna 2017 noin 240 valkoselkätikan parireviiriä, joilta var-
mistettiin ennätykselliset 151 pesintää. Reviirimäärä pysyi lähes samana, mutta viime 
vuoden pesälöytöennätys (142) ylittyi selvästi.

Valkoselkätikkaseurannoissa tarkastetaan lajin tunnettuja esiintymisalueita ja kar-
toitetaan uusia elinympäristöjä. Vapaaehtoistyön merkitys seuranta-aineiston ke-
ruussa on äärimmäisen tärkeä. 

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.

http://www.fellesfjellrev.se/om-felles-fjellrev/
https://www.luomus.fi/fi/satelliittimerikotkat
https://www.luomus.fi/fi/satelliittimerikotkat
https://wwf.fi/mediabank/7087.pdf
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EKOLOGINEN JALANJÄLKI

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

Kestävä kulutus ja tuotanto

11.4.2018 vietimme Suomen ylikulutuspäivää ja muistutimme suomalaisia muun 
muassa siitä, että jos kaikki eläisivät kuin suomalaiset, tarvitsisimme 3,6 maapalloa 
kattamaan luonnonvarojen tarve kestävästi. Syyt luonnonvarojen kovaan kulutuk-
seen ovat energian ja ruoan tuotannossa ja liikenteessä. Niissä ovat myös ratkaisut 
kulutuksen vähentämiseen.

Toukokuun alussa julkaisimme eduskuntavaaleja 2019 koskevan Kestävän kehityk-
sen vaaliohjelman. Tulevalle eduskunnalle esitetyt vaatimukset ja poliittiset ratkaisut 
liittyvät kahteen tämän hetken suurimmista ympäristöongelmista: luonnon moni-
muotoisuuden vähenemiseen ja ilmastonmuutokseen. Tarvittavassa muutoksessa 
keskeistä on luonnonvarojen kohtuullinen ja järkevä käyttö. 

Pääsihteerimme ja suojelujohtajamme sekä suojelun asiantuntijat tapasivat keväällä 
useita poliittisia päättäjiä vaaliohjelman teemojen tiimoilta. 

Ruoka

Jatkoimme työtämme ympäristön kannalta vastuullisten ruokavalintojen puolesta 
Ruokaoppaamme, Kalaoppaamme ja Lihaoppaamme linjausten mukaisesti. Jatkoim-
me Lihaoppaan sisältöjen sisällön kehittelyä. 

Suomen toimiston näkyvyys ja panos WWF:n kansainvälisen verkoston ruokatyössä 
nousi merkittävästi. Suomen ja Ruotsin WWF:n lihatyötä koordinoiva asiantuntija 
nimettiin kansainvälisen WWF:n `kestävät ruokavalinnat´ (sustainable diets) - ryh-
män koordinaattoriksi.

Kesäkuussa 2018 julkistimme teettämämme tutkimuksen suomalaisten ruoan ym-
päristövaikutuksiin liittyvästä tietoisuudesta. Tutkimuksen mukaan tietoisuus ruoan 
ympäristövaikutuksista on lisääntynyt, samoin aikomus suosia kasvispainotteista 
ruokavaliota.

Kantar TNS Agrilla teetetyn tutkimuksen mukaan 59 prosenttia vastaajista arvioi 
ruoan olevan merkittävä tai erittäin merkittävä ympäristövaikutusten aiheuttaja, kun 
kaksi vuotta sitten näin arvioi 46 prosenttia vastaajista. 40 prosenttia suomalaisista 
aikoo myös vähentää ruokavalionsa ympäristövaikutuksia suosimalla kasvispainot-
teista ruokavaliota. Merkittävin ympäristöteko lautasella on suosia kasviksia lihan 
sijaan.

Käytännön työmuotoina suunnittelimme muun muassa yhdessä Biologian ja maan-
tieteen opettajien liiton kanssa `Open ruokaopasta´, joka tehdään pääosin 2018 
syksynä. Osallistuimme myös Helsingissä toukokuussa 2018 järjestetyille Maailma 
Kylässä -festivaaleille ruokateemalla. 

https://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Suomalaisten-ylikulutuspaiva-on-tanaan---jos-kaikki-elaisivat-kuin-suomalaiset--tarvitsisimme-3-6-maapalloa-3439.a
https://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/WWF-n-tyokaluja-kestavaan-kehitykseen---nain-rakennamme-kestavan-Suomen-3461.a
https://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/WWF-n-tyokaluja-kestavaan-kehitykseen---nain-rakennamme-kestavan-Suomen-3461.a
https://wwf.fi/ruokaopas/
https://wwf.fi/kalaopas/
https://wwf.fi/lihaopas/
https://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Tutkimus--suomalaisten-tietoisuus-ruoan-ymparistovaikutuksista-on-lisaantynyt--samoin-aikomus-suosia-kasvispainotteista-ruokavaliota-3531.a
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Saimme tuotua ruokaan liittyviä sisältöjämme esiin myös suositussa Mad Cook -TV-
ohjelman kahdessa jaksossa. 

Ilmasto ja energia

Sijoitukset

Heinäkuussa 2017 julkistimme raportin, jossa selvitettiin ensimmäistä kertaa, kuinka 
hyvin merkittävimpien eurooppalaisten sijoittajien uusiutuvan energian ja kivihiili-
sijoitukset ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Raportissa selvitettiin, 
kuinka paljon yhtiöillä on sijoituksia uusiutuvaan energiaan sekä kivihiileen, joko 
energiantuotannossa tai kaivostoiminnassa. 

Raportti osoittaa, että pohjoismaalaiset ja hollantilaiset huomioivat osakesijoituksis-
saan eurooppalaisista parhaiten Pariisin ilmastosopimuksen alle kahden asteen läm-
pötilatavoitteen. Suomesta mukana tutkimuksessa oli viisi suurinta eläkevakuutus-
yhtiötä: Keva, Varma, Ilmarinen, Elo ja Valtion Eläkerahasto. Niistä Elolla, Valtion 
Eläkerahastolla ja Varmalla ei ole salkuissaan lainkaan kivihiiltä.

Joulukuussa 2017 julkaisimme eurooppalaisille sijoittajille suosituksia, jotka kerto-
vat, kuinka eläkelaitokset, vakuutusyhtiöt ja valtiolliset sijoitusrahastot voivat huo-
mioida Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet omissa sijoituksissaan.

Jatkona tälle työlle julkaisimme yhdessä Mandatum Lifen ja Sitran kanssa tammi-
kuussa 2018 oppaan sijoitusten ilmastovastuullisuuden edistämiseksi. Tavoitteena 
on kannustaa kaupunkeja, kuntia, säätiöitä, yliopistoja ja muita varainhoitopalveluja 
käyttäviä tahoja ottamaan ilmastonmuutoksen hillitseminen huomioon sijoituspoli-
tiikassaan. 

Rakennusten energiatehokkuus

Rakennuksilla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Marraskuussa 
2017 käynnistimme SYKEn ja SYKLIn kanssa LIFE EconomisE -projektin, jonka ta-
voitteena on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta ja ilmastokelpoisuutta. Tämä 
nostaa samalla kiinteistöjen arvoa ja säästää ylläpitokuluissa.

Kolmivuotisessa hankkeessa ilmastoa lämmittäviä kasvihuonekaasupäästöjä vähen-
netään yhteistyössä rakennusten omistajien, cleantech-yritysten sekä kaupunkien ja 
kuntien kanssa. Hankkeen keskiössä on rakennusten energiatehokkuus. Suomessa 
rakennusten hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää arviolta jopa 50 prosenttia vuo-
teen 2050 mennessä, jos nykyisten rakennusten energiatehokkuutta parannetaan ja 
uudisrakennuksiin toteutetaan vähähiilisiä ratkaisuja.

Hanke rahoitetaan osin EU:n Life Climate Governance and Information programme 
-tuella.

Kivihiilestä luopuminen

Euroopassa kansalaisjärjestöt – WWF mukaan – lukien kampanjoivat näkyvästi kivi-
hiilen alasajamiseksi vuoteen 2030 mennessä ja siirtymistä uusiutuvaan energiaan.  
Europe Beyond Coal -ryhmään kuuluvat järjestöt ovat kampanjoineet yhdessä vuo-
desta 2016. 

https://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/WWF-julkaisi-suosituksia-sijoittajille-ilmastonmuutoksen-torjumiseksi-3351.a
https://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/WWF-Suomi-ja-Mandatum-Life-julkaisivat-oppaan-sijoitusten-ilmastovastuullisuuden-edistamiseksi-3367.a
https://wwf.fi/economise/
https://beyond-coal.eu/
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Kansalaisjärjestöjen kampanja muun muassa haastaa eurooppalaiset hallitukset, 
kaupungit, yritykset ja sijoittajat julkistamaan suunnitelmansa irrottautua kivihiiles-
tä ennen vuoden 2018 ilmastokokousta Katowicessa Puolassa. Julkistimme kampan-
jaan liittyvän kansalaisvetoomuksen marraskuussa 2017.

Olimme mukana suomalaisten ja kansainvälisten ympäristö- ja kehitysyhteistyöjär-
jestöjen sekä ajatushautomoiden vetoomuksessa Fortumin toimitusjohtaja Pekka 
Lundmarkille. Helmikuussa 2018 jätetyn vetoomuksen sisältö oli, että Fortumin ei 
tule myydä Uniperin kivihiiliomistuksia, vaan ajaa ne hallitusti alas.

Yrityskaupan mukana Fortumin omistukseen siirtyi Euroopan sisällä lukuisia kivihii-
lilaitoksia Saksassa, Ranskassa, Alankomaissa ja Iso-Britanniassa. Uniperin kivihiili-
laitosten päästöt vastaavat jopa yli 50 prosenttia Suomen vuosipäästöistä.

Osallistuimme Fortumin yhtiökokoukseen maaliskuun 2018 lopulla ja kysyimme jul-
kisesti Fortumilta Uniperiin liittyvistä suunnitelmista ja kivihiilen tuomista riskeistä.

Vesijalanjälki

Suomalainen vesivastuusitoumus haastaa suomalaisyritykset tunnistamaan vesiris-
kit niiden arvoketjuissa, huolehtimaan toimipaikkojen ja alihankkijoiden veden käy-
tön kestävyydestä sekä kehittämään kestävää veden käyttöä ja hallintaa yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa. Sitoumuksen ovat perustaneet Aalto-yliopisto, Luonnonva-
rakeskus Luke, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Teknologian 
tutkimuskeskus VTT ja WWF Suomi. Sitoumus on avoin kaikille.

YMPÄRISTÖKASVATUS

Aloitteestamme alkanut työ WWF:n kansainvälisen ympäristökasvatusverkoston luo-
miseksi tuotti tilikauden aikana tuloksia.  Verkostolle hyväksyttiin toimintastrategia 
ja luotiin rakenne sekä perustetiin johtoryhmä toimintakausille FY19 ja FY20. 

WWF Suomen johtava rooli jatkuu vielä yhden (FY19) tilikauden: pääsihteerimme 
jatkaa verkoston puheenjohtajana ja ympäristökasvatustiimimme vetäjä ohjelman 
johtajana. Tämän jälkeen tavoitteena antaa vastuu muille.

Kansainvälisen WWF:n ja partioliikkeen välistä sopimusta alettiin toteuttaa. Yhteis-
työ eri maiden WWF-toimistojen ja paikallisten partiolaisten järjestöjen alkoi vahvo-
jen kumppanuuksien solmimisella.  Suomen kansallinen yhteistyösopimus neuvotel-
tiin valmiiksi ja allekirjoitettiin huhtikuussa 2018. 

Teimme aloitteen nuorille suunnatusta arktisesta huippukokouksesta (Arctic Youth 
Summit) lokakuun 2018 arktisen biodiversiteettikokouksen (Arctic Biodiversity 
Congress) yhteyteen Rovaniemelle. Aloite eteni tilikauden aikana haluttuun lopputu-
lokseen ja nuorten kokous järjestettiin suunnitellusti.

WWF:n Nuorten tiimi jatkoi toimintaansa ja siihen valittiin uusia jäseniä alkuvuo-
desta 2018. Tiimi järjestää kanssamme kampanjoita, tapahtumia ja innostaa tuhan-
net suomalaiset mukaan WWF:n toimintaan. 

Vuoden 2018-2019 Nuorten tiimi tukee työtämme vastuullisempien ruokavalintojen 
puolesta. Tiimi innostaa suomalaisia nuoria kasvisruoan pariin ja kannustaa nuoria 
vähentämään lihan kulutustaan sekä pohtimaan ruokavalintojensa merkitystä. Tiimi 

https://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Jarjestot-vetoavat-Fortumiin--Uniperin-kivihiiliomistuksia-ei-tule-myyda--vaan-ajaa-hallitusti-alas-3376.a
https://wwf.fi/Vesivastuusitoumus-haastaa-yritykset-kayttamaan-vetta-kestavasti-3202.a
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oli muun muassa vahvalla panoksella mukana vuoden 2018 Earth Houriin liittyvän, 
konepaja Brunossa järjestetyn, laajan ilmaistapahtuman järjestelyissä.

Elokuussa 2017 julkaisimme vesistöopetuksen tueksi kaksi mobiilioppimateriaa-
lia. Suuri rantaseikkailu on suunnattu alakoulujen ja Vesistömysteeri yläkoulujen 
maasto-opetukseen. Materiaalit tuotettiin osana Freshabit LIFE IP -hanketta. Tili-
kauden aikana materiaalin otti käyttöönsä noin 400 opettajaa ja muuta kasvattajaa.

Oppilaslähtöistä ympäristötyötä koulun arjessa -hankkeessa koulutettiin opetta-
jia kuudella paikkakunnalla. Kolmen lähitapaamisen koulutuksessa perehdyttiin 
oppilaslähtöisiin työtapoihin koulun ympäristötoiminnassa, ympäristöryhmän 
työskentelyyn sekä monialaiseen ympäristöopetukseen. Koulutuksiin osallistui 94 
opettajaa.

Vuosisata metsässä – lahopuun salatut elämät -oppitunnin tavoitteena on laajentaa 
oppilaiden ymmärrystä metsäluonnon monimuotoisuudesta ja lahopuun merki-
tyksestä. Tilikauden aikana pidettiin alakouluissa yhteensä noin 800 oppituntia ja 
tavoitettiin 16 700 oppilasta. Palaute kiertueesta on ollut hyvin positiivista. Koneen 
Säätiön tuki on mahdollistanut laajan kiertueen, joka jatkui syksyllä 2018.

KANSAINVÄLINEN KEHITYS

Kuluneella tilikaudella kansainvälinen kehitysyhteistyömme kohdistui erityisesti 
uhanalaisten lajien suojeluun sekä salametsästyksen vastaiseen työhön, metsien 
suojeluun, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, köyhyyden vähentämiseen kestä-
viä elinkeinoja ja toimeentuloa kehittämällä sekä hyvän luonnonvarojen hallinnon 
ja kestävän elämäntavan edistämiseen. Lisäksi rahoitimme WWF-verkoston suoje-
lutyötä esimerkiksi Kiinan norsunluukaupan kiellon laajentamiseksi muihin Aasian 
valtioihin. 

Saatoimme ansiokkaasti ja tuloksellisesti päätökseen edellisen ohjelmakautemme 
(2014-2017) ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestönä ja saimme ulkoministe-
riöltä loppuvuodesta 2017 hyväksynnän myös seuraavalle ohjelmakaudelle 2018-
2021 noin 20 prosentin kasvulla verrattuna aiempaan rahoitukseen. Rahoituspäätös 
ei kuitenkaan kattanut koko haettua 12,7 miljoonaa euroa vaan noin 6,9 miljoonaa 
euroa. 

Uusi rahoitus mahdollistaa kuitenkin pitkäjänteisen työmme jatkumisen pitkäai-
kaisissa kumppanimaissamme Nepalissa, Bhutanissa, Indonesian Borneolla sekä 
Itä-Afrikassa (Tansaniassa, Keniassa Mosambikissa, Ugandassa ja Madagascarilla). 
Vanhojen kumppaneidemme lisäksi uudessa ohjelmassa on mukana kaksi uutta 
kumppania: Mekongin alue (Laos) Aasiassa, jossa keskitymme metsien kestävään 
käyttöön ja Afrikassa vahvistamme salametsästyksen vastaista työtämme Tansanias-
sa, Ugandassa ja Keniassa.

Uhanalaisten lajien suojelu ja salametsästyksen vastainen työ

Salametsästyksen vastainen menestystarina Nepalissa jatkuu: Yhdessä paikallisten 
kanssa olemme onnistuneet estämään uhanalaisten sarvikuonojen salametsästyk-
sen useana vuonna, ja vuosi 2017 oli jatkoa menestystarinalle. Huhtikuusta 2017 
huhtikuuhun 2018 Nepalissa ei salametsästetty yhtäkään sarvikuonoa. Tämä oli jo 
viides kerta, kun maassa saavutettiin ns. zero poaching -tavoite. Samanaikaises-
ti Nepalissa sarvikuonojen määrä on noussut. Nämä loistavat suojelusaavutukset 

http://www.metsa.fi/freshabit
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Borneolla tuemme orankien kotimetsien suojelua.
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ovat mahdollisia laajan ja strategisen yhteistyön ansiosta. Nepalin hallitus ja eri 
viranomaiset, WWF ja muut järjestöt, kyläyhteisöt sekä poliisi ja armeija ovat työs-
kennelleet yhteisvoimin salametsästystä vastaan. Menestyksekästä zero poaching 
-toimintamallia on nyt alettu viemään myös Nepalin rajojen ulkopuolelle, muun 
muassa Itä-Afrikkaan.
 
Borneolla tuimme uhanalaisen naurusarvinokkalinnun suojelua kartoittamalla ja 
selvittämällä linnun elinympäristöjä ja kouluttamalla kansallispuiston työnteki-
jöitä tarkkailemaan lajin tilaa. Naurusarvinokan salametsästys on kiihtynyt viime 
vuosina. Sarvinokan näyttävästä, kypärämäisestä nokasta maksetaan jo enemmän 
kuin norsunluusta. Indonesian hallitus on valmistellut ja hyväksynyt kymmen-
vuotissuunnitelman naurusarvinokan suojelemiseksi. Borneolla tuimme myös 
orankien suojelua edistämällä niiden kotimetsien kartoittamista, suojelua ja hyvää 
hoitoa. 

Itä-Afrikan salametsästyksen vastainen ohjelma on saatu käyntiin. Maaliskuun lo-
pulla ohjelma tuki kolmen maan viranomaisten sekä WWF:n asiantuntijoiden vie-
railua Nepaliin oppimaan zero poaching -mallin toimeenpanosta ja saavutuksista. 

Bhutanissa saatiin päätökseen tukemamme villieläinkonflikteja vähentävä hanke. 
Sen puitteissa valmisteltiin strategia, jonka avulla villieläinkonflikteja vähennetään 
Bhutanin maaseudulla.

Tuimme myös kansainvälisen WWF verkoston ohjelmaa Closing Down Asia’s Ivory 
Markets, jonka tavoitteena on norsunluumarkkinoiden sulkeminen Aasiassa. Kii-
nan kiellettyä norsunluulla käytävän kaupan vuoden 2018 alusta on varmistettava, 
että lakia valvotaan tehokkaasti sekä lisättävä tietoisuutta kiellosta, vähennettävä 
norsunluun kysyntää ja saatava kielto kaikkiin Aasian maihin.

Metsien suojelu ja metsäkadon hidastaminen

Pitkäjänteinen työmme metsien suojelun hyväksi kumppanimaissamme näkyy niin 
ihmisten, uhanalaisten lajien kuin metsien hyvinvointina. Tilikauden aikana jat-
koimme vahvasti metsiensuojelutyötämme sekä tukeamme kestävän metsien käy-
tön edistämiseksi. Kylämetsät ovat paikallisten kyläläisten ja alkuperäiskansojen 
hallinnoimia alueita, joita vuonna 2017 perustettiin tuellamme yli 9 000 hehtaaria 
Nepalissa, Tansaniassa ja Borneolla. Edistimme metsien suojelua, hoitoa ja kestä-
vää käyttöä lisäksi muun muassa koulutuksen, metsien istutuksen ja metsiä säästä-
vien elinkeinojen kehittämisen kautta. Vuodesta 2014 lähtien tuellamme on saatu 
yli 112 000 hehtaaria metsää vastuullisen metsänhoidon piiriin. 

Indonesian Borneolla sijaitseva Muller-Schwanerin metsäalue on yksi maailman 
vanhimmista vuoristosademetsistä ja koti lukemattomille isoille ja pienille lajeille. 
Edistimme alueella toimivan metsäyhtiön FSC-sertifiointia, joka turvaa vastuulli-
sen metsätalouden alueella. Sertifiointi kattaa lähes 46 000 hehtaaria metsää, joka 
sijaitsee luonnonpuiston välittömässä läheisyydessä. Vastuullisen metsänhoidon 
ansiosta muun muassa orankien elinympäristöjen suojelua parannetaan myös ta-
lousmetsissä. 

Lisäksi tuimme Borneolla Sintangin aluehallinnon viranomaisia vastuullisessa 
maankäytön suunnittelussa, jotta lähes 800 000 hehtaarin suuruisen alueen ar-
vokkaimmat luontoalueet saataisiin turvattua ja maankäyttöä ohjattua kestäväksi. 
Maankäyttösuunnitelma ohjaa vuosiksi eteenpäin alueen maankäyttöä. Tavoitteena 
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on muun muassa, että uudet plantaasit perustettaisiin luontoarvoiltaan köyhtyneil-
le alueille pois korkeiden suojeluarvojen välittömästä läheisyydestä.

Laosissa aloitettiin vuoden 2018 alussa uusi ohjelmakausi. Vuoden 2018 aikana on 
identifioitu ja kartoitettu kyläyhteisöt, joiden kanssa työskennellään tulevina vuo-
sina alueen eri metsänkäyttömuotojen yhteensovittamiseksi. Yhteydet eri metsien 
välillä tulee säilyttää yli metsänkäyttömuotojen ja rajojen alueen ainutlaatuisen 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Lisäksi kyläläisten kanssa tehdään yhteistyötä, 
jotta heidän elinkeinonsa saataisiin turvattua samalla kun metsien välisiä yhdys-
käytäviä parannetaan.

Himalajalla tuimme valtavan suojelualueen suunnittelua: Yli 58 000 hehtaarin suu-
ruinen suojelualue turvaisi Nepalin koillisosassa muun muassa lumileopardien, pik-
kupandojen ja muurahaiskäpyjen ainutlaatuisia vuoristoisia elinympäristöjä.

Itä-Afrikassa edistimme laittoman puukaupan lopettamista. Historiallinen Sansi-
bar-julistus sitouttaa Kenian, Mosambikin, Tansanian, Ugandan ja Madagaskarin 
valtiot tiukentamaan laittoman puukaupan valvontaa ja lainsäädäntöä. Vuonna 
2017 edistimme rajat ylittävän sopimuksen toimeenpanoa tavoitteenamme metsien 
laittomien hakkuiden pysäyttäminen. Kuten Nepalissa, myös Itä-Afrikan Tansani-
assa paikallisten ihmisten ja viranomaisten saaminen mukaan on ensiarvoisen tär-
keää, ja paikallisten hallinnoimat kylämetsät ovat keskiössä työssämme. Laittoman 
puukaupan ja hakkuiden vastaista valtioiden yhteistyötä laajennettiin tuellamme 
kutsumalla yhteistyöhön mukaan myös Sambia ja Kongon demokraattinen (DRC) 
tasavalta. 

Ihmisten toimeentulon parantaminen

Kansainvälisen työmme kautta paransimme yli 100 000 ihmisen toimeentuloa, ruo-
katurvaa sekä ympäristöä. Tukemiemme pienelinkeinojen, mikrolainojen ja kestä-
vämmän maanviljelyn avulla ihmiset saavat lisää toimeentuloa. Kestävät elinkeinot 
vähentävät myös paikallisten riippuvuutta kestämättömästä luonnonvarojen käytös-
tä. Esimerkiksi kylämetsistä saatavan puun myynnin tuottamilla tuloilla on hankittu 
tarvikkeita odottaville äideille, varusteita metsänvartijoille sekä kalusteita, koulu-
tarvikkeita ja elintarvikkeita kyläkouluihin. Metsiä suojelemalla ja ennallistamalla 
varauduimme myös ilmastonmuutokseen ja siihen sopeutumiseen. Nepalissa istu-
timme metsiä ja rakensimme vesialtaita osana ilmastonmuutokseen sopeutumista. 
Näistä hyötyi yli 5 000 ihmistä.

Ympäristökasvatus

Kansainvälisen ohjelmamme kautta tavoitimme ja saimme mukaan toimintaamme 
yli 20 000 lasta ja nuorta kehitysyhteistyökohteissamme. Lasten ja nuorten saami-
nen mukaan luonnonsuojelutyöhön on erittäin tärkeää, sillä he ovat tulevaisuuden 
toimijoita ja päättäjiä omissa maissaan. Ympäristökasvatuksen avulla he ymmärtävät 
oman roolinsa ympäristön suojelussa ja omien valintojensa merkityksen luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämisessä.
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Nepalissa rakentamamme vesialtaat 
hyödyttävät paikallisia monin tavoin.
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Suojeluviestinnässä toteutimme 
muutamia suuria hankkeita: 
laajensimme Norppaliven WWF:n 
Luontoliveksi, osallistuimme 

ideoimamme TV-sarja Villien jäljillä -toteuttamiseen, toteutimme 
jälleen Earth Hourin menestyksekkäästi ja loimme uuden viestintä-
konseptin tekemällä yhteistyötä Mad Cook -ohjelmasarjan kanssa. 
Lisäksi aloitimme wwf.fi -verkkosivujemme kokonaisuudistuksen suun-
nittelun laatimamme sisältöstrategian pohjalta. Some-näkyvyytemme 
oli edelleen kansalaisjärjestöjen kärkeä Facebookin tekemistä 
algoritmiin liittyvistä muutoksista huolimatta.

SUOJElUVIESTInTä 

Suunnittelimme tilikauden ai-
kana kokonaisvaltaista wwf.fi 
-verkkosivujen uudistusta laati-
mamme sisältöstrategian pohjal-
ta. Sisältöstrategian tavoitteena 
on huomioida entistä paremmin 
viestintämme kohderyhmien toi-
veita ja tarpeita ja johdattaa ih-
misiä toimintamme pariin, jaka-
maan viestejämme ja tukemaan 
meitä. Sisältöstrategiaa sovelle-
taan verkkosivu-uudistuksen li-
säksi muuhunkin viestintäämme.

Tilikauden aikana hyväksyttiin ja 
alkoi konkretisoitua viestinnän 
aloitteesta syntynyt ja pitkään 
valmisteltu suurhanke uhanalai-
sia lajeja käsittelevän TV-sarjan 
tekemiseksi. Villien jäljillä -sar-
jassa Kimmo Ohtonen ja Pirjo 
Heikkilä matkustavat yhdessä 
maailman syrjäisimpiin kolkkiin 
tutustumaan uhanalaisten eläin-

VIESTINNäN VAIKUTTAVUUSLUKUJA 
TILIKAUdEN LOPUSSA

•	 Facebook-tykkääjät	noin	132	200	kpl.

•	 WWF:n	Twitter	-seuraajat	11	500	kpl.		

•	 Pääsihteerin	Twitter	-seuraajat	noin	4	500	kpl.

•	 Instagramin	seuraajat	noin	30	600	kpl.

•	 LinkedIn	seuraajat	noin	2	100	kpl.

•	 Uutiskirjeen	tilaajat	noin	65	000.

•	 WWF-lehden	levikki	noin	29	000	kpl.

•	 Youtube-videoiden	kokonaiskatselumäärä	 
	 noin	1	629	200	kpl.

•	 Wwf.fi	-verkkosivujen	keskimääräinen	 
	 kävijöiden	määrä	kuukaudessa	91	836.

•	 Wwf.fi	-verkkosivujen	keskimääräinen	 
	 käyntien	määrä	kuukaudessa	228	869.

ten suojeluun. Sarjan jaksoissa ovat esillä kohdemaiden (Nepal, Borneo, Australia, 
Norja, Suomi) WWF-suojeluasiantuntijat, joiden asiantuntemusta on käytetty hy-
väksi myös sarjan käyntikohteiden valinnassa ja aiheiden käsittelyssä.

8-osaisen sarjan yhteistyökumppaniksi ja toteuttajaksi lähti Rabbit Films ja sarja esi-
tetään marras-joulukuussa 2018 MTV3:n kanavilla. TV-sarja työllisti merkittävästi 
viestintätiimiä ja kansainvälisen kehityksen suojeluasiantuntijoita. Sarjan ympärille 
suunniteltiin laaja media- ja somenäkyvyys.

Uutena avauksena saimme esille ruokatyötämme ja ruokavalintojen merkitystä il-
mastonmuutoksen torjunnassa suositussa Mad Cook -ohjelmassa.

Luontokuvaaja Juha Taskinen vei heinäkuussa 2017 kameran kalasääsken pesään 
Saimaan Haukivedellä Linnansaaren kansallispuistossa. Pesässä oli kolme poikasta. 
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Emojen ja poikasten elämää pystyi seuraamaan suorana lähetyksenä heinäkuun ajan 
sivuillamme. 

WWF:n Norppalive sai keväästä 2018 alkaen rinnalleen muitakin livekameroita, jotka 
välittävät kuvaa upeista mutta harvinaisista eläinlajeista, joiden suojelemiseksi WWF 
on tehnyt töitä. WWF:n Luontoliven tavoitteeksi asetettiin, että livenä olisi vähintään 
yksi kamera ympäri vuoden.

Ensimmäiset WWF:n Luontolivessä nähtävät lajit olivat liito-orava ja metsäpeura. 
Toukokuussa 2018 WWF:n Luontolive laajeni Ääniliveksi. Asensimme yhdessä Met-
sähallituksen Luontopalvelujen kanssa mikrofonin Helsingin edustalla sijaitsevaan 
Vallisaareen, ja osoitteessa luontolive.wwf.fi pääsi kuuntelemaan saaristoluonnon 
sointia suorassa lähetyksessä. Uuden kameran avaus sai joka kerta valtavasti huo-
miota tavanomaisessa mediassa, keskimäärin useita kymmeniä osumia isoissa me-
dioissa.

Suursuosikki Norppalive avattiin toukokuussa ja suoraa lähetystä norppakiviltä kat-
seltiin kuukauden aikana kaikkiaan yli miljoona kertaa. Teimme Norppaliveä tunne-
tuksi myös muille WWF-toimistoille ja ulkomaiselle medialle. Finnish Travel Gala 
2017 palkitsi Norppaliven tunnustuksena koukuttavimmasta läsnäolosta sosiaalises-
sa mediassa syyskuussa 2017.

Luontolive-hankkeen mahdollistivat yhteistyökumppanimme luontokuvaaja Juha 
Taskinen, Itä-Suomen yliopiston tutkijat, luontokuvaaja Benjam Pöntinen sekä tek-
niset kumppanit Live Eye, Pukki Visuals ja Frantic. 

Earth Houria vietettiin Suomessa lauantaina 24. maaliskuuta neljättä kertaa teemal-
la maailman suurin kynttiläillallinen. Tarkoituksena oli herättää keskustelua ruoan 
tuotannon ilmastovaikutuksista ja erityisesti eläinperäisten tuotteiden vaikutuksesta 
hiilijalanjälkeemme sekä kannustaa ihmisiä tekemään ilmastoteko lautasella. Halu-
simme myös tuoda esiin tekemäämme ruokatyötä ja WWF:n Lihaopasta.

Jo totuttuun tapaan saimme kampanjavideollemme ilmaista spottiaikaa YLE:ltä ja 
se pyöri viikolla 12 sekä Yle TV1:llä että TV2:lla.  Tietoiskumme pyöri Earth Hour 
-lauantaina kaikilla Suomen 12 kaupallisella radiokanavalla vähintään kuusi kertaa 
päivän aikana. 

Saimme mediayhteistyökumppaniksi YleX:n Etusivu-ohjelman. Etusivu piti ilmas-
toaiheisen teemaviikon Earth Hour -viikolla. Ohjelman juontajat Hanna Hentula ja 
Jussi Latvala olivat lisäksi koko viikon vegaaneina ja kertoivat siitä sekä lähetyksessä 
että henkilökohtaisilla sosiaalisen median kanavillaan.  

Yhteistyökumppanimme rapyhtye Gasellit olivat YleX:n haastattelussa puhumassa 
Earth Hourissa ja kasvissyönnistä sekä tekivät YleX:n kanssa Youtube-videon kasvis-
kokkailustaan. Teimme yhteistyötä myös tubettaja Soikun kanssa, joka muun muassa 
esiintyi Earth Hour -tapahtumassamme illalla Helsingin Konepaja Brunossa.

Brunon ilmaistapahtumasta oli pääasiassa vastuussa WWF:n Nuorten tiimi, joka 
järjesti paikalle loistavat esiintyjät ja puhujat sekä ruokamyyjät. Paikalla kävi reilut 
tuhat ihmistä. 

Earth Hourista kerrottiin Retrieverin mediaseurannan mukaan 88 eri mediassa. 
Teetimme jälleen Kantar TNS:llä gallupin Earth Hourista. Gallupiin vastasi 1 242 

https://luontolive.wwf.fi/
https://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Maailma-naytti-valomerkin-ilmaston-puolesta---WWF-n-Earth-Houriin-osallistui-ennatykselliset-188-maata-3432.a




Villien jäljillä -sarjassa Pirjo Heikkilä ja Kimmo 
Ohtonen tutustuivat australialaisessa kilpikonna-
sairaalassa Jet-nimiseen konnaan.
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15−79-vuotiasta mannersuomalaista. Tulosten mukaan Earth Houriin osallistui 
vuonna 2018 1,5 miljoonaa suomalaista.

Tilikauden aikana mediat julkaisivat mediaseurantamme mukaan reilut 4 200 
juttua, joissa WWF oli mainittu. Pääsihteeri, suojelujohtaja ja asiantuntijamme 
esiintyivät varsin usein mediassa. Pääsihteeri Liisa Rohwederin nimi mainittiin 358 
artikkelissa.

Sähköiset WWF-yleisuutiskirjeemme lähetetiin tukijoille ja tilaajille kuukausittain. 
Lisäksi julkaisimme useita muita teemakohtaisia uutiskirjeitä.

Valitsimme WWF:n Vuoden luontokirjaksi 2017 Meren aarteet – Löytöretki Suomen 
vedenalaiseen meriluontoon -teoksen. Kirjan on julkaissut Gaudeamus, ja sen ovat 
toimittaneet Markku Viitasalo, Kirsi Kostamo, Eeva-Liisa Hallanaro, Wilma Viljan-
maa, Suvi Kiviluoto, Jan Ekebom ja Penina Blankett.

Meren aarteet -teos tempaa lukijansa mukaan rannikkoamme myötäilevälle tutki-
musmatkalle. Viidestä finalistista voittajakirjan valinnut Helsingin kaupungin por-
mestari Jan Vapaavuori kuvaili marraskuussa 2017 pidetyssä julkistustilaisuudessa 
kirjaa monipuoliseksi, visuaalisesti vaikuttavaksi ja houkuttelevaksi.

20 000 euron suuruinen Panda-palkintomme jaettiin vuonna 2018 kahden haki-
jan kesken. Biologian ja maantieteen opettajien liitolle palkinto myönnettiin Open 
ruokaopas -hankkeen toteuttamista varten. Paimion seudun ympäristöyhdistys 
puolestaan palkittiin pitkäjänteisestä työstä Paimionjokilaakson perinnemaiseman 
hoitamiseksi. Panda-palkinto jaetaan joka vuosi erillisestä Anderssonin rahastosta.

https://wwf.fi/wwf-suomi/palkinnot-ja-tunnustukset/vuoden-luontokirja--kilpailu/
https://wwf.fi/wwf-suomi/palkinnot-ja-tunnustukset/panda-palkinto/
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VaRaInhanKInTa Varainhankintamme muodostuu 
yksityisvarainhankinnasta, yritysyhteis-
työstä sekä säätiöiltä ja WWF-verkostolta 
haettavasta rahoituksesta. Lisäksi 
saadaan varsinaisen toiminnan tukea 
julkishallinnolta.

WWF Suomen bruttotulot olivat 8 041 875 eu-
roa. Tulot laskivat noin 14 prosenttia edellises-
tä tilikaudesta. Kaksi suurlahjoitusta kasvatti 
yksityisiltä ihmisiltä ja säätiöiltä saatuja tuloja. 
Nämä merkittävät lahjoitukset vaikuttamistyö-
hön sekä virtavesi- ja kuormitustyön tekemiseen 
mahdollistivat lisähenkilöresurssien palkkaami-
sen suojelu- ja viestintätiimeihin.

YKSITYISVARAINHANKINTA

Yksityisten ihmisten tuki mahdollistaa WWF:n 
työn. Suomalaisten tuki antaa meille sekä valta-
osan toiminnan rahoituksesta, että mandaatin 
vaikuttaa merkittävänä kansalaisjärjestönä ym-
päristöasioihin yhteiskunnallisella tasolla. 

Meillä oli tilikauden päättyessä yhteensä yli 
229 000 tukijaa, joista noin 27 prosenttia eli 
reilut 62 000 tuki työtämme rahallisesti. Loput 
yli 167 000 eli noin 73 prosenttia tukivat meitä 
toimimalla esimerkiksi vapaaehtoisina öljyntor-
juntajoukoissa ja talkooleireillä tai seuraamalla 
aktiivisesti toimintaamme uutiskirjeiden ja eri 
sosiaalisen median kanaviemme kautta. Yksityis-
henkilöt lahjoittivat tilikauden aikana 4 769 733 
euroa (edellisenä tilikautena 4 939 513 euroa) eli 
noin 59 prosenttia kokonaistuloistamme. Noin 
kolmen prosentin lasku yksityisvarainhankinnan 
tuloissa johtui testamenttilahjoitusten pienestä 
osuudesta tällä tilikaudella. Kummitulojen kasvu 
oli tällä tilikaudella noin kuusi prosenttia. 

Yksityisvarainhankinnan merkittävin tulonlähde 
on kummien säännöllinen tuki (kuukausittain tai 
vuosittain). Suosituimmat tukemismuodot olivat 
WWF-, saimaannorppa- ja Itämeri-kummius. 
Sademetsä-, lumileopardi- sekä uusi arktisen 
alueen suojelutyön lumi-kummius ovat myös 
tärkeitä tukemismuotoja. Ilmasto-kummius on 
myös noussut entistä suositummaksi tukemis-
muodoksi.

Tulojen jakautuminen

Yksityiset	 											Julkishallinto															Yritysyhteistyö								

Sijoitukset													Muut	(säätiöt	ja											Testamentit	 									
	 											WWF-verkosto)
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Tällä tilikaudella yksityisvarainhankinnan in-
tegroidussa kummikampanjassa jatkettiin arkti-
sella teemalla. Kampanja meni odotetusti: sillä 
saatiin yhteensä noin 900 uutta kummia. Muut 
tärkeät uusien kummien hankintalähteet olivat 
feissaus erityisesti kauppakeskuksissa ja asemil-
la, online-markkinointi monissa eri kanavissa, 
oma verkkosivusto ja telemarkkinointi. 

Myös kummien pysyvyyden lisäämiseksi ja en-
tisten kummien uudelleenaktivoimiseksi tehtiin 
monenlaisia toimenpiteitä. Kummeille viestittiin 
entistä aktiivisemmin ajankohtaisista suojelu-uu-
tisista ja -saavutuksista. Heille järjestettiin tukija-
tapaamisia kuten neljättä kertaa tehty norpparet-
ki yhteistyössä Juha Taskisen kanssa. Tilikauden 
lopussa aktiivisten maksavien kummien määrä 
oli noin 29 059. 

Olimme tälläkin tilikaudella mukana Vastuulli-
nen lahjoittaminen ry:n 26 järjestön yhteisessä 
Hyvä testamentti -kampanjassa, jonka avulla 
kasvatetaan suomalaisten tietoisuutta järjestöille 
tehtävistä testamenttilahjoituksista. Myös omaa 
testamenttilahjoittamisen markkinointiviestin-
tää tehtiin. Testamenttilahjoituksia realisoitui 
kuitenkin selvästi vähemmän kuin edeltävällä ti-
likaudella, mutta kiinnostus ja kyselyt testament-
tilahjoittamista kohtaan sen sijaan kasvoivat. 

Muita tilikauden tärkeitä tulonlähteitä olivat pit-
käaikaisten suurtukijoiden lahjoitukset, Norp-
pa-arpajaiset, lahjoitukset suorakeräyskirjeisiin 
sekä vuosittainen koulujen päivätyökeräys, joka 
saavutti 15 prosentin kasvulla jälleen uuden en-
nätystuloksen. Lahjoituksia saatiin myös oman 
verkkosivuston kautta tai suoraan tilille esimer-
kiksi merkkipäivä- ja joululahjoituksina sekä 
Oma keräys -yhteisövarainkeruupalvelun kautta.

YRITYSYHTEISTYÖ

Yritysyhteistyön tärkeimpiä tavoitteita on tukea 
WWF:n suojelustrategian tavoitteiden toteu-
tumista ja varmistaa hyvät taloudelliset edelly-
tykset toiminnalle. Yritysyhteistyön tulot jakau-
tuvat suojelustrategiseen yritysyhteistyöhön, li-
senssi- ja royaltytuloihin sekä lahjoitustuloihin. 
Lisäksi tuloja kertyy Green Office -ympäristöjär-
jestelmästä. Green Office toimii Oy Nooan Arkki 
Ab:n puolella ja sen tulot ovat osa Nooan Arkin 
liikevaihtoa. Yritysyhteistyöstä saadut tulot oli-
vat yhteensä 1 021 322 euroa. 

Tukijoiden ja WWF:ää toiminnallaan tukevien 
määrän kehitys 
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Yritysyhteistyösopimuksia oli tilikauden päättyessä 73. Tilikauden päättyessä yritys-
yhteistyön osuus tuloista oli noin 13 prosenttia. Tilikauden aikana jatkettiin tavoit-
teellista yhteistyötä useiden pitkäaikaisten suojelustrategisten yhteistyökumppanei-
den kanssa. Tilikauden aikana solmittiin uusia sopimuksia etenkin viestinnällisten 
royalty-kumppanuuksien osa-alueella. Näitä olivat sopimukset muun muassa Musti 
ja Mirri Oy:n, Novitan, Fiskarsin ja Stockmannin kanssa. 

Suojelustrategisten yritysyhteistyösopimusten puitteissa kehitettiin muun muassa 
metsätalouden kestävyyttä, tehtiin ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä toi-
menpiteitä sekä viestittiin vastuullisesta ruuasta. Suojelustrategisia yritysyhteistyö-
kumppaneita olivat tilikaudella Fazer Group, John West Food Limited, K-ryhmä, 
Kuusakoski, Mandatum Life, Raisio, Tallink Silja, Stora Enso ja Ålandsbanken.

WWF ja Mandatum Life haluavat yhteistyöllään lisätä sijoittajien tietoisuutta il-
mastonmuutokseen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa ja tarjota sijoittajille 
konkreettisia apuvälineitä omien sijoitusten hiilijalanjäljen pienentämiseen. Tä-
män tavoitteen toteuttamiseksi WWF ja Mandatum Life julkaisivat tilikauden aika-
na yhteistyössä Sitran kanssa sijoittajan oppaan ilmastoriskien hallintaan. Keskon 
kanssa toteutettava monivuotinen yhteistyö vaelluskalojen elinolosuhteiden paran-
tamiseksi käynnistyi sekä valtakunnallisen viestinnän että käytännön suojelutoi-
menpiteiden osalta. Lisää tietoa näistä yhteistyökumppanuuksista löytyy toiminta-
kertomuksen suojeluosiosta.

Lisenssi- ja royaltytuotteista merkittävin tulo saatiin SEB:n kanssa tehdyn mo-
nivuotisen sopimuksen kautta. Uutena teemana royalty-yhteistyöhön nousi ti-
likauden aikana muovijätteen vähentäminen. Tähän liittyen toteutettiin kerta-
käyttöisten ostoskassien hankintaa vähentävä kampanja Stockmannin kanssa 
sekä käynnistettiin kestokasseihin liittyvä yhteistyö Musti ja Mirri Oy:n kanssa. 
Novitan kanssa käynnistetiin käsityölankoihin liittyvä tuoteyhteistyö, jonka tee-
mana on viisi suojelun kannalta keskeistä eläinlajia. Tilikauden aikana toteutettiin 
edellisen kauden tavoin maailman metsien suojeluun keskittyvä royalty-kampanja 
System Frugtin Earth Control -tuotemerkin kanssa. Tilikauden aikana solmimme 
useita tuotteisiin ja palveluihin kohdistuneita royaltysopimuksia, muun muassa 
Fiskarsin kanssa.

Lahjoitukset ovat myös tärkeä yritysyhteistyön muoto. Tilikauden aikana jatkettiin 
pk-yrityksille suunnatun WWF:n Ystäväyritys-lahjoituskonseptin markkinointia. 
Ystäväyritysten joukossa oli tilikauden kuluessa pientä vaihtuvuutta, ja niitä oli ti-
likauden päättyessä 17. Yrityksille suunnattu joululahjoituskampanja keräsi varoja 
arktiseen luontoon liittyvälle suojelutyölle. Joulutervehdyksen ”kasvoina” toimi sai-
maannorppa. 

GREEN OFFICE -YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ 

Green Officen liikevaihto oli 619 418 euroa. Green Office -verkostossa Suomessa on 
mukana 143 organisaatiota ja 382 toimistoa, joissa työskentelee yhteensä noin 59 
000 työntekijää. WWF-verkostossa Suomen lisäksi Green Office -verkostoaan ylläpi-
tävät Kiina, Latvia, Turkki ja Pakistan. Suomen ulkopuolella on yhteensä 108 Green 
Office -organisaatiota ja 119 toimistoa. Niissä työskentelee 21 000 työntekijää. Lisäksi 
verkostossa on mukana WWF:n omia toimistoja useissa eri maissa.

Verkoston kasvihuonekaasupäästöt Suomessa pienentyivät vuonna 2017 yhteensä 
7 680 tonnia. Merkittävin syy Green Office -verkoston päästövähenemään olivat 
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Aloitimme myös K-ryhmän kanssa elokuussa 2017 
laajan, monivuotisen yhteistyön Suomen uhan-
alaisten vaelluskalakantojen pelastamiseksi.
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lentomatkustuksesta aiheutuvat päästöt, jotka pienenivät 6 180 tonnia (edellisenä 
vuonna 1 835 tonnia). Edellisenä vuonna suurimman päästöjen pienentymisen ai-
kaansaanut sähkönkulutus pienentyi nyt 1 780 tonnia. Tulokseen vaikutti osaltaan 
sähkön päästökertoimen muutos Green Office -raportoinnissa käytetyssä Ilmasto-
laskurissa.

Green Office -verkoston keväällä 2018 julkaiseman vuosiraportoinnin tulosten mu-
kaan pankki- ja vakuutussektori kunnostautui sähkön säästämisessä ja vihreän säh-
kön käytössä suomalaisten WWF Green Office -toimistojen vertailussa. Toimialalla 
käytettiin kalenterivuonna 2017 jopa 25 prosenttia vähemmän sähköä kuin edellisenä 
vuonna, ja käytetystä sähköstä 92 prosenttia oli vihreää sähköä.

Etenkin erilaisten muutostilanteiden takia useat organisaatiot irtisanoivat Green Of-
fice -sopimuksensa. Tilikauden aikana käynnistettiin erittäin laaja, useammalle tili-
kaudelle kohdistuva Green Office -järjestelmän uudistamishanke. Sen tavoitteena on 
kasvattaa järjestelmän vaikuttavuutta ja lisäarvoa asiakkaille. Lisäksi Green Offices-
ta halutaan kehittää asiakkaille joustavampi ja helppokäyttöisempi. Tavoitteena on 
Green Office -verkoston toimistojen lukumäärän merkittävä kasvattaminen tulevina 
vuosina.

JULKISHALLINNOLLINEN JA SÄÄTIÖYHTEISTYÖ

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

Julkishallinnon tuki oli kuluneena tilikautena yhteensä 1 657 439 euroa (edellisenä 
tilikautena 2 095 373 euroa) eli noin 21 prosenttia kokonaistuloista. Julkishallinnon 
tuotoista ulkoministeriön osuus oli 1 304 659 euroa, EU:n osuus 160 864 euroa ja 
muiden 191 916 euroa.

Säätiöiltä ja WWF-verkostolta saatu tuki oli puolestaan 261 300 euroa eli noin 3 pro-
senttia kokonaistuloista (edellisenä tilikautena 536 128 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 tätä periaatetta, sillä WWF 
Suomen suojelukulut olivat noin 74 prosenttia, va-
rainhankintakulut noin 20 prosenttia ja hallintokulut 
noin 6 prosenttia. 

Konsernin tulot olivat yhteensä 8 468 722 euroa ja 
tilikauden tulos oli 34 027 euroa ylijäämäinen. Kon-
sernin taseen oma pääoma oli 10,7 miljoonaa euroa 
tilikauden päättyessä. Konsernitilinpäätökseen on 
yhdistetty säätiön 100-prosenttisesti omistama tytär-
yhtiö Oy Nooan Arkki Ab, jonka toimialana on muun 
muassa Green Office -toiminta, tuotemyynti sekä kon-
sultointi. Nooan Arkin liikevaihto oli 679 507 euroa ja 
tulos 252 169 euroa.

TalOUS WWF Suomen talous kehittyi tilikauden aikana 
ylittäen budjetoidun tuloksen. Bruttotulomme 
olivat yhteensä 8 041 875 euroa. Tilikauden 
ylijäämä oli omakatteiseen rahastoon tehdyn 
siirron jälkeen 31 858 euroa. Kertyneellä 
ylijäämällä vahvistettiin tasetta. Säätiön 
taseen oma pääoma oli tilikauden päättyessä 
9,6 miljoonaa euroa.

Kulujen jakautuminen

Suojelu	ja	
suojeluviestintä

Varainhankinta	ja	
yritysyhteistyö

Talous	ja	
hallinto

74	%

20	%

6	%
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muassa järjestämällä säännöllisesti virkistyspäiviä.
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Toimistossamme työskenteli tilikauden päättyessä jatkuvassa työsuhteessa 44 hen-
kilöä ja pääsihteeri. Tilikauden aikana kolme määräaikaista paikkaa vakinaistettiin. 
Lisäksi toimistossa työskenteli määräaikaisia työntekijöitä, projektityöntekijöitä 
sekä harjoittelijoita. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 43 vuotta. Naisten osuus 
oli noin 67 prosenttia ja miesten osuus noin 33 prosenttia.

Oman toimintamme kielteisiä ympäristövaikutuksia minimoitiin. Erityisesti kiin-
nitimme huomiota toimiston oman Green Office -järjestelmän toimivuuteen. Lento-
matkustamisesta syntyneet päästöt kompensoitiin Myclimate-kompensaatiojärjes-
telmän kautta. Toimiston lentomatkustamisesta syntyneet kokonaispäästöt laskivat 
noin 11 prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna.

 JOhTaMInEn
 Ja hEnKIlöSTö

WWF Suomi toimi aktiivisena WWF-verkoston
jäsenenä. Pääsihteeri toimi verkoston Arktisen 
ohjelman ja WWF-verkoston ympäristö-
kasvatusohjelman puheenjohtajana sekä 
työskenteli kansainvälisen Itämeri-ohjelman 
ohjausryhmässä. Useat suojelun asiantuntijat 
vaikuttivat myös aktiivisesti WWF-verkoston 
linjauksiin.
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hallInTO WWF:ssä on nollatoleranssi korruptioon. 
Jokainen työntekijämme allekirjoitti 
tilikauden aikana korruption vastaisen 
asiakirjan. Lisäksi päivitimme muun 

muassa korruption vastaiset käytänteet, henkilöstö- ja koulutus-, tasa-
arvo- sekä yhdenvertaisuussuunnitelmat, päihdeohjelman, työkyvyn 
hallinta ja varhaisen tuen -mallit, työsuojelun toiminta ohjelman sekä 
riskienhallintapolitiikan. Teimme myös suunnitelman työpaikalla 
tapahtuvan häirinnän varalle.

Varainhallintaa hoidettiin eettisesti, turvallisesti ja mahdollisimman tuottavasti. 
Varallisuuden hoitajat 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. Varapuheen-
johtajina toimivat pääjohtaja Lea Kauppi ja emeritusprofessori Thomas Wilhelms-
son. Kunniapuheenjohtajana toimi ministeri Pertti Salolainen. Hallintoneuvostossa 
oli tilikauden lopussa puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi 24 jä-
sentä, ja se piti sääntömääräisen syys- ja kevätkokouksen. 

Hallintoneuvostoon kuuluivat tilikauden lopussa kansanedustaja Anders Adler-
creutz, diplomiekonomi Mona Björklund, professori Anne Brunila, professori Mikael 
Fogelholm, sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela, professori Janne Hukkinen, kansan-
edustaja Susanna Huovinen, opiskelija Eeva-Maija Kakko, johtaja Timo Koivurova, 
rehtori Teemu Kokko, diplomi-insinööri Pertti Korhonen, emeritusprofessori Sixten 
Korkman, kansanedustaja Hanna Kosonen, tutkija Mervi Kunnasranta, toimitus-
johtaja Ritva Laakso-Manninen, toimittaja Kimmo Ohtonheimo, toimittaja Pirkka-
Pekka Petelius, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, kansliapäällikkö Hannele 
Pokka, professori Helena Ranta, KTM Matti Rihko, viestintä- ja brändijohtaja Ulrika 
Romantschuk, johtaja Anne-Maria Salonius sekä toimitusjohtaja Margus Schults. 

Kuusihenkinen hallitus kokoontui puheenjohtajansa, professori Jari Niemelän, 
johdolla seitsemän kertaa. Varsinaisia jäseniä olivat tilikauden lopussa OTT Heidi 
Andersson (varapuheenjohtaja), emeritusprofessori Tari Haahtela, asiakaspäällikkö 
Ismo Marttinen, johtaja Jukka Noponen sekä KTM Pirjo Nurmilaukas. Raija-Leena 
Ojanen erosi hallituksesta 31.12.2017. 

Pääsihteerinä toimi Liisa Rohweder. WWF Suomen suojelijana toimi tasavallan 
presidentti Sauli Niinistö. Tilintarkastajina ovat toimineet PricewaterhouseCoopers 
Oy:n tilintarkastajat.



•	 AEWA,	International	Lesser	White-fronted	goose	Working	
group	

•	 Arktisten	asioiden	neuvottelukunta	(VnK)	

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

•	 Dam	Removal	Europe	International	Project	Team

•	 Energiateollisuuden	kestävän	kehityksen	neuvottelukunta	

•	 EU:n	meristrategiadirektiivin	toimeenpanon	koordinaatio-
ryhmä	(YM)

•	 Freshabit	LIFE	-hankkeen	ohjausryhmä	(MH)

•	 Freshabit	LIFE	-hankkeen	ympäristökasvatuksen	ja	 
viestinnän	teemaryhmä	(MH)

•	 FRESHABIT	LIFE	IP	-hankkeen	virtavesi-teemaryhmä	(MH)

•	 Helcom	expert	working	group	on	oiled	wildlife	

•	 Helcom	expert	group	on	marine	mammals

•	 Helcom	oiled	wildlife	response	expert	working	group

•	 Helcom	response	working	group

•	 Helcom	shore	expert	working	group

•	 Hyönteisten	suojelun	neuvottelukunta	(SYKE)

•	 John	nurmisen	Säätiön	Puhdas	Itämeri	-hankkeen	ohjaus-
ryhmä	

•	 Jokihelmisimpukan	suojelun	strategian	ja	toimenpide- 
ohjelman	työryhmä	(MH)

•	 Kalastuslain	toimeenpanon	seurantaryhmä	(MMM)

•	 Kalaelinympäristöjen	hoitohankkeen	ohjausryhmä	(MMM)

•	 Kansallinen	metsäneuvosto	(MMM)

•	 Kansallinen	öljyyntyneiden	eläinten	hoidon	asiantuntija- 
ryhmä	(SYKE)

•	 Kestävän	kehityksen	toimikunta	(VnK)	

•	 Luonnonsuojelulailla	rauhoitettujen	lajien	aiheuttamien	
vahinkojen	korvaamista	ja	ennalta	ehkäisyä	koskevaa	lakia	
valmisteleva	ohjausryhmä	(YM)	

•	 Maankäyttö-	ja	rakennuslainsidosryhmäfoorumi	(YM)	

•	 Merenkulun	neuvottelukunta	(Vn)

•	 Merenkulun	ympäristöverkko	(Trafi)

•	 Merenhoidon	asiantuntijaryhmä	(YM)	

•	 Meritietoportaalin	ohjausryhmä	(SYKE)	

•	 Metsäakatemian	ohjausryhmä	(SMY)

•	 Metsäalan	tutkimusstrategian	ohjausryhmä	(MMM)

•	 Metsänhoidon	suositusten	johtoryhmä	ja	ohjausryhmä	 
(Tapio	Oy)

•	 Metsän	oppimispolun	ohjausryhmä	(SMY)

•	 Metsäpeura	LIFE	-hankkeen	ohjausryhmä	ja	projekti- 
ryhmä	(Luke)

•	 Metso-ohjelman	seurantatyöryhmä	(YM)

•	 Ministeri	Tiilikaisen	metsäroundtable	(YM)

•	 EU	17	Kalastusjaosto	(MMM)

•	 Euroopan	meri-	ja	kalatalousrahaston	seurantakomitea	
(MMM)

•	 Euroopan	meri-	ja	kalatalousrahaston	kalatalouden	 
ympäristöohjelma	(MMM)

•	 Lohi-	ja	meritaimenstrategian	sekä	kalatiestrategian	 
seurantaryhmä	(MMM)

•	 Siikaohjelman	seurantatyöryhmä	(MMM)

•	 CAP2021-2027,	maataloustuotannon	kehittämis- 
toimenpiteitä	valmisteleva	työryhmä	(MMM)

•	 Monimetsä-hankkeen	ohjausryhmä	(Metsäkeskus)	

•	 Muovitiekarttatyöryhmä	(YM)	

•	 MYTTEHO-	hankkeen	ohjausryhmä	(MMM)

•	 OP:n	sidosryhmäfoorumi	

•	 Paahde-LIFE	-hankkeen	ohjausryhmä	(MH)

•	 Rannikko-LIFE	-hankkeen	ohjausryhmä	(MH)	

•	 Ruokapoliittinen	neuvottelukunta	(MMM)

•	 Saimaannorpan	suojelustrategian	asiantuntijaryhmä	(YM)	

•	 Saimaannorppa	LIFE	-hankkeen	kalastustyöryhmä	(MH)

•	 Saimaannorppa-LIFE	-hankkeen	ohjausryhmä	(MH)

•	 Siemenpuu-säätiön	valtuuskunta	

•	 Sinisen	biotalousohjelman	Stakeholder	Advisory	Board	
(LUKE)

•	 Kiertotalouden	tiekartta	-ohjausryhmä	(Sitra)	

•	 S-ryhmän	kestävän	kehityksen	ohjausryhmä	

•	 Suomen	IUCn-komitea

•	 Suomen	Vapaa-ajan	kalastajien	keskusjärjestön	(SVK)	 
kala-	ja	ympäristötoimikunta

•	 Rannikkoluontotyyppien	uhanalaisuusarvioinnin	työryhmä	
(SYKE)

•	 Vesistökunnostusverkosto	(SYKE)

•	 Terve	askel	luontoon	-hankkeen	ohjausryhmä	(Allergia-,	 
iho-	ja	astmaliitto,	WWF	Suomi)

•	 Ulkoministeriön	ohjelmatukijärjestöjen	ryhmä

•	 Ulos-Ut-Out	2020	-tapahtuman	ohjausryhmä	(SnK)

•	 Vapaaehtoisen	pelastuspalvelun	keskustoimikunta	

•	 Vesien-	ja	merenhoidon	seurantaryhmä	(YM)

•	 Vesiviljelyn	kehittämisryhmä	(MMM)

•	 Vastuullisen	metsänhoidon	yhdistyksen	(FSC)	hallitus	

•	 Vastuullisen	metsänhoidon	yhdistyksen	(FSC)	standardi- 
työryhmä,	kontrolloidun	puun	työryhmä	ja	uhanalaistyöryhmä

•	 Vieraslajiasioiden	neuvottelukunta	(MMM)

•	 Kansalaisjärjestö-	ja	saamelaistyöryhmä	(YM)

•	 Saimaannorpan	suojelustrategian	ohjausryhmä	(YM)	

•	 YM:n	ympäristöjaosto	

•	 Ympäristökasvatuksen	pyöreä	pöytä

TyöRyhMäT, JOISSa WWF SUOMElla On EdUSTUS
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TULOSLASKELMA
 Konserni Säätiö 
 € € 

 1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017 1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017
Varsinainen toiminta    
    
Kotimaan kohteet    
Tuotot    
			Kotimaan	kohteiden	tuotot	 303	779,46	 228	596,63	 303	779,46	 228	596,63
			Oy	nooan	Arkki	Ab	liiketoiminnan	tuotot	 676	846,56	 732	543,86	 -	 -
	 980	626,02	 961	140,49	 303	779,46	 228	596,63
    
Kulut    
			Henkilöstökulut	 -2	710	445,39	 -2	354	086,69	 -2	710	445,39	 -2	354	086,69
			Poistot	 -23	879,64	 -15	658,55	 -23	523,37	 -15	183,53
			Muut	kulut	 -1	718	168,45	 -1	479	941,34	 -1	458	552,62	 -1	222	259,57
			Materiaalit	ja	palvelut	 -22	246,11	 -38	364,47	 -	 -
			Liiketoiminnan	muut	kulut	 -38	012,87	 -43	591,67	 -	 -
			Tuloverot	 -63	464,61	 -76	078,11	 -	 -
	 -4	576	217,07	 -4	007	720,83	 -4	192	521,38	 -3	591	529,79
    
Ulkomaan kohteet    
Tuotot    
			Ulkomaan	kohteiden	tuotot	 1	304	659,24	 1	817	776,41	 1	304	659,24	 1	817	776,41
	 1	304	659,24	 1	817	776,41	 1	304	659,24	 1	817	776,41
    
Kulut    
			Henkilöstökulut	 -312	027,41	 -304	967,34	 -312	027,41	 -304	967,34
			Muut	kulut	 -1	886	920,38	 -2	835	161,17	 -1	886	920,38	 -2	835	161,17
	 -2	198	947,79	 -3	140	128,51	 -2	198	947,79	 -3	140	128,51
    
Varsinaisen toiminnan kulujäämä -4 489 879,60 -4 368 932,44 -4 783 030,47 -4 685 285,26
    
Varainhankinta    
Tuotot    
			Kotimaan	kohteet	 3	309	992,85	 3	281	287,29	 3	309	992,85	 3	281	287,29
			Ulkomaan	kohteet	 561	121,33	 941	499,57	 561	121,33	 941	499,57
			Yleislahjoitukset	 2	181	240,86	 2	299	381,66	 2	181	240,86	 2	299	381,66
	 6	052	355,04	 6	522	168,52	 6	052	355,04	 6	522	168,52
    
Kulut    
			Henkilöstökulut	 -454	742,94	 -286	055,94	 -454	742,94	 -286	055,94
			Muut	kulut	 -1	180	666,62	 -779	442,07	 -1	139	704,28	 -760	527,72
	 -1	635	409,56	 -1	065	498,01	 -1	594	447,22	 -1	046	583,66
    
Tuotto-/kulujäämä -72 934,12 1 087 738,07 -325 122,65 790 299,60
    
Sijoitus- ja rahoitustoiminta    
Tuotot	 82	081,30	 458	910,16	 332	081,30	 708	398,29
Kulut	 -52	046,41	 -97	064,42	 -52	027,09	 -97	057,82
	 30	034,89	 361	845,74	 280	054,21	 611	340,47
    
Tuotto-/kulujäämä -42 899,23 1 449 583,81 -45 068,44 1 401 640,07
    
Yleisavustukset	 49	000,00	 49	000,00	 49	000,00	 49	000,00
    
Tilikauden tulos	 6	100,77	 1	498	583,81	 3	931,56	 1	450	640,07
    
Muutokset	omakatteisissa	rahastoissa	 27	926,68	 -397	541,95	 27	926,68	 -397	541,95
    
Tilikauden yli/alijäämä 34 027,45 1 101 041,86 31 858,24 1 053 098,12



TASE  
 Konserni Säätiö 
 € € 
 30/06/18 30/06/17 30/06/18 30/06/17
VASTAAVAA       
   
PYSYVäT VASTAAVAT     
Aineelliset hyödykkeet     
		Maa-	ja	vesialueet	 98	748,17	 83	748,17	 98	748,17	 83	748,17
		Koneet	ja	kalusto	 68	187,33	 59	845,32	 67	118,53	 58	420,25
	 166	935,50	 143	593,49	 165	866,70	 142	168,42
     
Sijoitukset     
			Osuudet	saman	konsernin	yrityksissä	 0,00	 0,00	 2	522,82	 2	522,82
			Muut	osakkeet	ja	osuudet	 5	330	714,91	 1	930	697,15	 5	330	714,91	 1	930	697,15
			Muut	saamiset	 1	975	000,00	 1	920	000,00	 1	975	000,00	 1	920	000,00
	 7	305	714,91	 3	850	697,15	 7	308	237,73	 3	853	219,97
     
Omakatteiset rahastot    
					Muut	osakkeet	ja	osuudet	 2	302	401,10	 2	330	796,64	 2	302	401,10	 2	330	796,64
					Rahat	ja	pankkisaamiset	 5	779,96	 5	311,10	 5	779,96	 5	311,10
	 2	308	181,06	 2	336	107,74	 2	308	181,06	 2	336	107,74
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT     
Vaihto-omaisuus     
Tavarat	 14	432,48	 7	669,43	 -	 -
     
Saamiset     
			Myyntisaamiset	 181	333,62	 261	900,93	 160	991,49	 236	678,76
			Saamiset	saman	konsernin	yrityksiltä	 0,00	 0,00	 312	547,51	 290	050,00
			Muut	saamiset	 36	866,76	 42	964,67	 36	866,76	 42	652,78
			Siirtosaamiset	 1	149	429,44	 681	535,16	 1	145	628,62	 679	139,77
	 1	367	629,82	 986	400,76	 1	656	034,38	 1	248	521,31
 
Rahoitusarvopaperit    
			Muut	osakkeet	ja	osuudet	 2	232	249,60	 2	225	322,54	 2	232	249,60	 2	225	322,54
     
Rahat ja pankkisaamiset	 2	710	734,01	 3	275	519,42	 1	289	078,05	 1	846	909,57
    
VASTAAVAA 16 105 877,38 12 825 310,53 14 959 647,52 11 652 249,55
    
VASTATTAVAA     
   
OMA PääOMA     
Peruspääoma	 5	045,64	 5	045,64	 5	045,64	 5	045,64
    
Sidotut	rahastot		 	 	 	 	
			Omakatteiset	rahastot	 	 	 	
			Pääoma	30.6.	 2	308	181,06	 2	336	107,74	 2	308	181,06	 2	336	107,74
    
Vapaat	rahastot	 	 	 	
			1001	rahasto	 173	565,23	 173	565,23	 173	565,23	 173	565,23
Edellisten	tilikausien	ylijäämä	 8	152	898,18	 7	051	856,32	 7	039	632,60	 5	986	534,48
Tilikauden	ylijäämä	 34	027,45	 1	101	041,86	 31	858,24	 1	053	098,12
Oma	pääoma	yhteensä	 10	673	717,56	 10	667	616,79	 9	558	282,77	 9	554	351,21
    
VIERAS PääOMA    
Pitkäaikainen    
			Siirtovelat	 2	050	000,00	 0,00	 2	050	000,00	 0,00
    
Lyhytaikainen    
			Saadut	ennakot	 499	551,77	 79	211,01	 499	551,77	 79	211,01
			Ostovelat	 160	813,68	 258	649,76	 154	167,36	 250	208,33
			Velat	saman	konsernin	yrityksille	 0,00	 0,00	 11	543,58	 11	955,96
			Muut	velat	 193	671,91	 383	120,19	 162	100,41	 336	760,43
			Siirtovelat	 2	528	122,46	 1	436	712,78	 2	524	001,63	 1	419	762,61
Vieras	pääoma	yhteensä	 5	432	159,82	 2	157	693,74	 5	401	364,75	 2	097	898,34
    
VASTATTAVAA 16 105 877,38 12 825 310,53 14 959 647,52 11 652 249,55



WWF Suomi 
tavoitti tilikaudella 2017-2018

229 000  
tukijaa ja vapaaehtoista

62 000 
uutiskirjeen
tilaajaa

8 900 
vapaaehtoisten öljyntorjunta-
joukkojen jäsentä 1,5 

miljoonaa
Earth Hour 
-osallistujaa

together possible Tm


