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ESIPUHE 
Tilanne on kriittinen. WWF:n Living Planet 2018 -raportin mukaan villieläinten määrä 
on romahtanut. Maapallon selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat pienentyneet 
keskimäärin 60 prosenttia reilussa 40 vuodessa. Lajien kiihtyvä katoaminen ei uhkaa 
pelkästään luontoa itseään, vaan se vaarantaa myös meidän ihmisten terveyden, ruoan-
tuotannon, talouden ja hyvinvoinnin. Suurimmat syyt eläinten määrän vähenemiseen 
ovat luonnonvarojen ylikulutus ja maankäytön muutokset. Ne selittävät yhdessä jopa 
kaksi kolmasosaa eläinten vähenemisestä.

Myös ilmastonmuutos vaikuttaa lajeihin ja niiden elinympäristöihin jo nyt. Tulevaisuu-
dessa sen osuus nousee yhä merkittävämmäksi, mikäli valtiot ja yritykset eivät ryhdy 
pikaisesti toimiin päästöjen vähentämiseksi.

Monimuotoisen luonnon turvaaminen ja ilmastonmuutoksen hidastaminen on otet-
tava nyt huomioon kaikessa päätöksenteossa. Yritykset ovat keskeisessä roolissa, jotta 
suunnanmuutos saadaan aikaan nopeasti. Jokainen yritys voi vaikuttaa maapallon tilaan 
selvittämällä oman toimintansa ympäristövaikutukset ja edistämällä liiketoiminnan kes-
tävyyttä. Yritysten pitää investoida nykyistä kestävämpään tuotantoon, käyttää luonnon-
varoja viisaasti, edistää kiertotaloutta ja irtautua hiilestä. Lisäksi suomalaisten yritysten 
on vaadittava poliitikoilta selkärankaa toimia luonnon hyväksi.

WWF Suomen yhteistyökumppanit ovat usein edelläkävijöitä alallaan ja tekevät enem-
män kuin nykyiset lait vaativat. Tilikauden 2018 aikana jatkoimme yhteistyötä useiden 
pitkäaikaisten yhteistyökumppaneidemme kanssa muun muassa metsätalouden kestä-
vyyden lisäämiseksi, ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja vaelluskalojen suojelemisek-
si. Tämän yritysyhteistyöraportin myötä haluan kannustaa myös muita organisaatioita 
ja yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa tavalla, joka on hyväksi luonnolle ja ihmisille.

Liisa Rohweder
pääsihteeri, WWF Suomi

VAIKUTTAVIA TEKOJA
WWF:n kansainvälinen suojelustrategia vastaa aikamme suurimpiin ympäristöhaastei-
siin. Suojelustrategian avulla pystymme yksinkertaistamaan ja ymmärtämään maapallon 
valtavia ongelmia sekä yhdistämään voimamme yhä suuremman vaikutuksen aikaansaa-
miseksi.

Jatkamme paikallisia suojeluhankkeita arvokkailla luonnonalueilla ympäri maailman. 
Samalla keskitämme voimavarojamme kuuteen maailmanlaajuiseen teemaan, jotka ovat 
meret, metsät, sisävedet, lajit, ilmasto ja energia sekä ruoka. Työkaluina luonnon köyh-
tymisen pysäyttämisessä käytämme hyväksi kolmea läpileikkaavaa ohjelmaa, joita ovat 
markkinat, rahoitussektori ja hallinto.

Olemme luoneet kullekin teemalle ja läpileikkaavalle ohjelmalle kansainvälisiä työryh-
miä, jotka koostuvat WWF:n asiantuntijoista ja kumppaneista. Yhteistyön ja innovoinnin 
avulla tuotamme uusia ideoita ja toteutamme ja monistamme niistä lupaavimmat.
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Näin teemme kunnianhimoisista tavoitteista todellisuutta. Yksin emme pysty saamaan 
aikaan tarvittavia muutoksia. Siksi teemme yhteistyötä erilaisten yritysten ja yhteisöjen 
kanssa niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin. 

Tarvitsemme mukaan yhtä hyvin paikallisyhteisöt ja monikansalliset yhtiöt, hallitukset ja 
kansalaisjärjestöt, rahoituslaitokset ja kehittämiskeskukset kuin kuluttajat ja tutkijatkin.

Nopeaa toimintaa tarvitaan nyt kipeästi. Kehitämme WWF:ssä uusia yhteistoiminnan ta-
poja saadaksemme aikaan tarpeeksi suuria vaikutuksia. Tiedämme, että ihmisten suhde 
luontoon on määriteltävä uudelleen. Uskomme, että yhdessä me pystymme siihen.
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YHTEISTYÖMME YRITYSTEN KANSSA 
WWF:n tehtävänä on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa tulevaisuus, jossa ih-
miset ja luonto elävät tasapainossa. Vuoden 2018 Living Planet -raportti osoittaa, että 
maailman ympäristöongelmat ovat nykyään liian suuria, toisiinsa kytkeytyneitä ja kii-
reellisiä, jotta mikään taho voisi yksinään ratkaista niitä. Vain yhdessä voimme saada 
aikaiseksi muutosta parempaan. 

WWF haluaa toimia yhdessä niiden tahojen kanssa, joilla on parhaat mahdollisuudet 
vaikuttaa maailman vakavimpiin ympäristöongelmiin ja löytää yhteistyössä ratkaisuja 
luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen, metsäkadon, ylikalastuksen, vesipulan ja il-
mastonmuutoksen kaltaisiin suojeluhaasteisiin. Koska yritykset hallitsevat suurta osaa 
maailmantaloudesta, katsomme, että niiden vastuulla on varmistaa, että yritystoiminnan 
perustana olevia luonnonvaroja ja ekosysteemejä käytetään kestävällä tavalla. Yritykset 
ovat myös ratkaisevassa asemassa muutokseen tarvittavien sopeutumiskeinojen ja inno-
vatiivisten ratkaisujen kehittämisessä ja nopeassa käyttöönotossa.

Kaikki WWF-toimistot noudattavat yritysyhteistyössään yhteisesti sovittuja toimintata-
poja. Toimimalla yritysten kanssa WWF tavoittelee sekä muutosta toimintatapoihin että 
suojeluvoittoja, jotka eivät olisi mahdollisia muulla tavoin.

Pyrimme tähän seuraavin tavoin:
	 •	 Edistämällä	parempaa	tuotantoa	ja	vastuullisella	tavalla	tuotettujen	raaka- 

 aineiden käyttöä metsäkadon ja veden kestämättömän käytön välttämiseksi
	 •	 Kannustamalla	siirtymään	sataprosenttisesti	uusiutuvaan	energiaan	ja			

 lopettamaan fossiilisten polttoaineiden käytön
	 •	 Vaikuttamalla	yhdessä	yritysten	kanssa	poliittiseen	päätöksentekoon
	 •	 Tukemalla	luonnonvarojen	oikeudenmukaista	jakoa
	 •	 Uudelleenohjaamalla	rahavirtoja	luonnonsuojelun	ja	ekosysteemien	kestävän		

 hallinnoinnin tukemiseen
	 •	 Lisäämällä	tietoisuutta	viisaamman	kuluttamisen	tarpeesta
	 •	 Suojelemalla	maailman	ekologisesti	tärkeimpiä	alueita

Tämä tapahtuu monin eri tavoin: kannattamalla säädöksiä, jotka estävät laittoman tai 
ekologisesti kestämättömän toiminnan, rohkaisemalla yrityksiä ja teollisuuden eri foo-
rumeita (esim. Kestävän kehityksen tavoitteet, UN Global Compact, Science Based Tar-
gets ja Consumer Goods Forum) tekemään kunnianhimoisia sitoumuksia ja ottamaan 
osaa	julkisiin	poliittisiin	keskusteluihin	sekä	tukemalla	luotettavia	sertifiointijärjestelmiä	
(esim. Forest Stewardship Council FSC, Marine Stewardship Council MSC, Aquaculture 
Stewardship Council ASC, Roundtable on Responsible Soy RTRS, Roundtable on Sustai-
nable Palm Oil RSPO). Julkaisemme myös vertailuja ja raportteja yritysten tai elinkei-
noalojen toiminnasta (esimerkiksi palmuöljypisteytys, soijapisteytys ja kestävä puuvilla 
-vertailu),	luomme	korkean	profiilin	kampanjoilla	julkista	painetta	yritysten	toiminnalle	
(esim. vastuulliset sijoitukset, kestävä kalastus, WWF:n Lihaopas) ja solmimme kumppa-
nuuksia yksittäisten yritysten kanssa.

Suuri osa WWF:n yritysyhteistyöstä keskittyy seuraaviin avainteemoihin:
	 •	 Ruoka	sekä	metsien	ja	merten	hyödykkeet
	 •	 Ilmasto	ja	energia
	 •	 Makea	vesi

Tämä raportti esittelee WWF Suomen yritysyhteistyötä ja yhteistyökumppaneita.
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Työskentelemme avainasemassa olevien yritysten keskeisimpien hyödykkeiden tuotan-
toketjujen parissa vähentääksemme tuotannon vaikutuksia ja ohjataksemme kysyntää 
kestävämpiin hyödykkeisiin. Erityisesti keskitymme suurimpiin maataloustuotteita (esi-
merkiksi palmuöljy, puuvilla) ostaviin ja tuottaviin yrityksiin, joiden toiminta aiheuttaa 
metsäkatoa tai veden kestämätöntä käyttöä; luonnonkalojen kalastukseen (esim. tonni-
kala), kalanviljelyyn (lohi, katkaravut) sekä metsätaloustuotteisiin (puu, paperi). Erilaiset 
yhteistyöohjelmat (Global Forest & Trade Network GFTN, New Generations Plantations 
NGP) ovat tärkeä osa yhteistyötämme metsäteollisuusyritysten kanssa.

Ilmastonmuutokseen ja energiankulutukseen liittyen sitoutamme yritysmaailmaa 
suuntaamaan toimintaansa vähähiiliseen tulevaisuuteen sekä tukemaan Pariisin ilmasto-
sopimuksen täytäntöönpanoa. Työskentelemme yhdessä johtavien yritysten kanssa Cli-
mate Savers -ohjelmassa sekä strategisissa sidosryhmien yhteenliittymissä, kuten Scien-
ce Based Targets -aloitteessa (SBT). SBT-aloite kannustaa yrityksiä asettamaan tieteelliset 
tavoitteet päästöjensä vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

WWF Green Office opastaa yrityksiä ja organisaatioita pienentämään hiilijalanjälkeään, 
käyttämään luonnonvaroja viisaasti ja tukemaan luonnon monimuotoisuutta. Green 
Office on Suomessa käytössä 143 organisaatiossa, joissa työskentelee yhteensä noin  
59 000 työntekijää. Verkoston toimistot ovat säästäneet yhteensä noin 63 000 tonnia 
kasvihuonekaasupäästöjä Suomessa vuosien 2007–2017 aikana. WWF Suomi käynnisti 
Green Office -ohjelman vuonna 2002.

WWF:n vesityö edistää vastuullisia käytäntöjä yritysten veden käyttöön liittyvissä kysy-
myksissä. 

WWF:n strategia markkinoiden muutokseen

7 MILJARDIA KULUTTAJAA

TOIMITUSKETJU

1,5 MILJARDIA TUOTTAJAA

Vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön
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mahdollisuus 
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Noin 500 yritystä vastaa
noin 70:stä prosentista 
hyödykkeiden kaupasta.
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YRITYSYHTEISTYÖ WWF:SSÄ 
Yritysyhteistyö kumppaneidemme kanssa perustuu yhteisiin näkemyksiin, tavoittei-
siin tai toimintaan ja haluun kertoa niistä julkisesti. Yritysyhteistyötä on kolmenlaista:

 1.  Yritystoiminnan vastuullisuuden edistäminen
 2. Viestintä ja ympäristökasvatus
 3. Lahjoitukset

Yritystoiminnan vastuullisuuden edistäminen
Pyrimme kahdenvälisellä yritysyhteistyöllämme saavuttamaan suoria suojelutuloksia 
tärkeimmissä suojelukysymyksissä tai suojelullisesti arvokkaimmilla alueilla. Tämä 
tapahtuu aikaansaamalla muutoksia yritysten toiminnassa ja koko arvoketjussa. Näin 
vähennämme yritysten ympäristövaikutuksia merkittävästi ja saavutamme suojelutu-
loksia, jotka eivät muuten olisi mahdollisia. Lisäksi vaikutamme yrityksiin yhteydessä 
oleviin toimialoihin ja markkinoihin.

Viestintä ja ympäristökasvatus
Toinen tapa, jolla WWF toimii yhdessä yritysten kanssa, on kasvattamalla tietoisuut-
ta tärkeimmistä ympäristöasioista ja vaikuttamalla ihmisten kulutuskäyttäytymiseen 
viestinnällä ja kampanjoilla (mukaan lukien suunnatut suojelutavoitteita tukevat mark-
kinointikampanjat). Tällaisten kumppanuuksien avulla tuodaan myös esiin WWF:n 
suojelukohteena olevien lajien ja alueiden ainutlaatuisuutta ja kauneutta. Lisäksi kulut-
tajia	innostetaan	valitsemaan	kestävästi	tuotettuja	hyödykkeitä,	kuten	MSC-sertifioitua	
kalaa, tai yrityksiä innostetaan tukemaan kampanjoita, joilla kannustetaan esimerkiksi 
arktisen alueen tai uhanalaisten eläinten, kuten tiikerin, suojeluun.

Lahjoitukset
Kolmas yritysyhteistyön tapa on lahjoitukset. Tällaisella yritysyhteistyöllä kerätään va-
roja suojelullisesti arvokkaimpien alueiden ja lajien suojeluun sekä hankitaan suojeluun 
tarvittavaa osaamista ja välineitä. 

WWF tekee lahjoitus-, viestintä- ja ympäristökasvatustyötä sellaisten yritysten kanssa, 
jotka tekevät huomattavan paljon kehittääkseen toimintansa kestävyyttä tai sellaisten 
yritysten kanssa, joiden toiminnalla on vain vähäisiä ympäristövaikutuksia.

WWF:n Ystäväyritys -ohjelma otettiin käyttöön vuonna 2015. Ystäväyritys on pienille ja 
keskisuurille yrityksille suunnattu tapa tukea toimintaamme vuosittaisella lahjoituksella.

Kuten tästäkin raportista käy ilmi, monissa kumppanuuksissa on käytössä eri yritys-
yhteistyömuotojen yhdistelmiä.
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LÄPINÄKYVYYS JA MITTAAMINEN
Työskentelemme yritysten kanssa suojelutavoitteidemme saavuttamiseksi. Kansalais-
järjestöjen ja yritysten kumppanuudet sisältävät rakentavaa vuoropuhelua, jossa mo-
lemmat haastavat toista osapuolta vastuullisuuden keskeisistä ongelmista. Sen vuoksi 
yhteistyö tuo mukanaan sekä mahdollisuuksia että haasteita kummallekin osapuolelle. 
WWF:ssä vastataan näihin haasteisiin selkeiden linjausten avulla, mukaan lukien due 
diligence -prosessi. Pidätämme kaikissa kumppanuuksissamme oikeuden toisen osa-
puolen toiminnan julkiseen arviointiin.

Sekä laadulliset että määrälliset tulokset ja vaikutukset ovat meille tärkeitä. Tuemme 
kaikkien sidosryhmiemme toiminnan läpinäkyvyyttä, jota pidämme toiminnan kestä-
vyyden edellytyksenä. Mielestämme tulosten mitattavuus ja avoimuus tulosten saavut-
tamisen keinoista ovat avain rakentavaan yhteistyöhön kaikkien kumppaneiden kans-
sa, yritykset mukaan lukien.

Suurin mahdollinen vaikuttavuus ja kestävien tulosten saavuttaminen suuressa mit-
takaavassa on kaiken yritysyhteistyömme tavoite. Siksi olemmekin aloittaneet yritys-
yhteistyömme tavoitteiden ja tulosten entistä syvemmän ja systemaattisemman arvi-
oinnin. Tämä koskee erityisesti kahdenvälistä yritysyhteistyötä. Kaikki WWF-toimistot 
ovat sitoutuneet raportoimaan yritysyhteistyökumppanuuksistaan. Raportointi koskee 
sekä yhteistyön päämääriä että vaikutuksia. Tämä raportti on osa tätä työtä.

TÄMÄ RAPORTTI
Tämän raportin tarkoitus on antaa yleiskuva WWF Suomen yritysyhteistyöstä. Yritys-
yhteistyön kautta kerättyjä varoja käytetään tyypillisesti:

	 •	 Työhön,	jolla	vähennetään	yritystoiminnan	vaikutuksia	ja	ekologista	jalan-	
  jälkeä ja autetaan toimialoja ja markkinoita kehittymään kestävään 
  suuntaan WWF:n kansainvälisen suojelustrategian mukaisesti
	 •	 Tiedon	jakamiseen	tärkeimmistä	suojeluhaasteista
	 •	 WWF:n	suojeluhankkeiden	suoraan	rahoitukseen

WWF Suomi on vastuussa tässä raportissa mainittujen yritysten kanssa solmituista 
sopimuksista.

Tilikaudella FY18 WWF Suomen yritysyhteistyöstä saadut varat käsittivät 13 prosent-
tia WWF Suomen tuloista.
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WWF SUOMEN SUURIMMAT  
YRITYSKUMPPANUUDET
Seuraava lista sisältää ne kumppanuudet, jotka WWF Suomella oli tilikaudella FY18 ja 
joilta saatu tuki oli kokonaisuudessaan vähintään 25 000 euroa.*

Lisätietoja kumppanuuksista: wwf.fi/yritykset

*Yrityksen	mahdollinen	mukanaolo	WWF	Green	Office	-verkostossa	on	otettu	huomioon.

ALPRO

DITTMAR & INDRENIUS ASIANAJOTOIMISTO

FAZER

H&M

JOHN WEST FOOD LIMITED

K-RYHMÄ

KUUSAKOSKI

MANDATUM LIFE

RAISIO

SEB

TALLINK-KONSERNI

VEIKKAUS

ÅLANDSBANKEN
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ALPRO
Yhteistyössä Itä-Afrikan metsien suojelemiseksi

WWF	ja	Alpro	ovat	tehneet	yhteistyötä	Belgiassa	ja	Iso-Britanniassa	
vuodesta 2009 alkaen erityisesti kestävän ruokavalion edistämiseksi 
sekä ilmasto ja energia -teemoihin liittyen. 

Syksyllä 2017 yhteistyö laajeni kansainvälisen tuotekampanjan myötä 
myös Suomeen. Kampanjan tarkoituksena oli lisätä kasviperäisiä 
vaihtoehtoja kuluttajien päivittäisissä ruokavalinnoissa. Samalla 
haluttiin nostaa kuluttajien tietoisuutta maailman metsien tilasta. 
Alpro lahjoitti jokaisesta kampanjaan kuuluvasta soijajuomatuot-
teesta 10 senttiä WWF:n työlle. Kerätyillä varoilla tuettiin WWF:n 
metsätyötä	Itä-Afrikassa,	jossa	tavoitteena	on	edistää	kestävää	
metsänhoitoa kylissä sekä vähentää laittomia hakkuita. Kampanja 
oli	samaan	aikaan	käynnissä	myös	Belgiassa,	Iso-Britanniassa,	
Luxemburgissa ja Ruotsissa.

WWF Suomi on käyttänyt Alprolta saamansa taloudellisen tuen 
ympäristönsuojelutyöhönsä Kansainvälinen kehitys -ohjelmansa 
puitteissa. 

Toimiala
Elintarvikkeiden valmistus

Yhteistyön tyyppi
Lahjoitus

Yhteistyön suojelutavoitteet 
WWF:n metsäohjelma

FY2018 tuen kokoluokka (EUR) 
25 000 – 50 000

DITTMAR & INDRENIUS ASIANAJOTOIMISTO
Yhteistyössä WWF:n ympäristönsuojelutyön 
tukemiseksi

Yhteistyön tavoitteena on edistää ja tukea ympäristönsuojelutyötä. 
Dittmar	&	Indrenius	tukee	WWF:n	toimintaa	tarjoamalla	juridista	
neuvonantoa maksuttomana pro bono -työnä, jotta WWF voi keskit-
tyä ympäristönsuojelutyöhön. Yhteistyö alkoi vuonna 2012. Dittmar 
&	Indrenius	on	yksi	WWF	Suomen	pääyhteistyökumppaneista.

Dittmar	&	Indrenius	Asianajotoimisto	on	tarjonnut	näkemyksellisiä	ja	
kokonaisvaltaisia neuvoja yritysasiakkailleen vuodesta 1899. Yritys-
vastuullisuus	on	osa	Dittmar	&	Indreniuksen	tapaa	työskennellä	ja	
antaa siten panoksensa ympäröivän yhteiskunnan toimintaan.

Lisäksi	Dittmar	&	Indrenius	on	ollut	mukana	WWF	Green	Office	
-verkostossa vuodesta 2014.

Toimiala
Asianajopalvelut

Yhteistyön tyyppi
Lahjoitus

Yhteistyön suojelutavoitteet 
WWF:n ympäristönsuojelutyö 

FY2018 tuen kokoluokka (EUR) 
50 000 – 150 000
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FAZER
Yhteistyössä monimuotoisuuden suojelemiseksi

WWF:n ja Fazerin yhteistyön tavoitteena on turvata luonnon moni-
muotoisuutta ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tavoitteena 
on pienentää vaikutuksia, joita Fazerin toiminnalla on luonnon 
monimuotoisuuteen. Yhteistyö alkoi vuonna 2011.

Esimerkkejä	yhteistyöstä:
•	 WWF	on	ollut	mukana	vaikuttamassa	Fazerin	palmuöljysitoumuk-

sen ja soijatavoitteen sisältöön ja metsäkatoa hillitseviin linjauksiin 
sekä kestävän viljan periaatteisiin.

•	 Vaikutamme	yhdessä	siihen,	että	Fazerin	tuotteet	ja	palvelut	tuke-
vat kuluttajia kestävien valintojen tekemisessä.

•	 Olemme	järjestäneet	yhteistyössä	tilaisuuksia	ja	viestineet	kestävis-
tä ruokavalinnoista, esimerkiksi kasvisten osuuden kasvattamisesta 
ja ruokahävikistä.

•	 Olemme	tehneet	yhteistyötä	kalastuksen	ja	kalahankinnan	vastuul-
lisuuden edistämiseksi. Fazer noudattaa ravintoloidensa kalavalin-
noissa WWF:n Kalaoppaan suosituksia.

•	 Olemme	edistäneet	yhteistyössä	Fazerin	vesivastuuta.	Fazer	julkisti	
tilikauden 2018 aikana vesivastuusitoumuksensa ensimmäisenä 
elintarvikealan yrityksenä Suomessa. WWF Suomi on yksi vesivas-
tuusitoumuksen perustaneista tahoista. 

Fazer on osallistunut WWF:n kalakampanjaan vuonna 2012 ja  
ollut kestävän palmuöljyn yhdistyksen, Roundtable for Sustainable 
Palm Oil (RSPO) jäsen vuodesta 2004. Fazer on suomalaisen  
soijasitoumuksen jäsen. 

WWF Suomi on käyttänyt Fazerilta saamansa taloudellisen tuen 
ympäristönsuojelutyöhönsä etenkin Ekologinen jalanjälki sekä  
Meret ja sisävedet -ohjelmiensa puitteissa. 

Toimiala
Elintarvikkeiden valmistus,  
ravintolapalvelut

Yhteistyön tyyppi
Vastuullinen yritystoiminta
Viestintä ja ympäristökasvatus

Yhteistyön suojelutavoitteet 
WWF:n ruokaohjelma
WWF:n meriohjelma
WWF:n sisävesiohjelma

FY2018 tuen kokoluokka (EUR) 
25 000 – 50 000
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H&M 
Yhteistyössä uhanalaisten lajien ja Itämeren 
suojelemiseksi 

H&M ja WWF ovat tehneet kansainvälistä yhteistyötä vuodesta 2011 
alkaen. Yhteistyön tavoitteena on edistää H&M:n toiminnan ja muo-
titeollisuuden ekologista kestävyyttä. Kumppanuuden sisältöinä ovat 
vastuullinen vedenkäyttö, ilmastonsuojelu ja strateginen keskustelu 
toimialan kestävyydestä. Suomessa yhteistyö on keskittynyt lahjoitus-
kampanjoihin.

Vuoden 2018 helmikuusta alkaen H&M:n ostoskassit muuttuivat 
maksullisiksi kassien kulutuksen vähentämiseksi. Viestintäkampan-
jan	yhteydessä	H&M	lahjoitti	WWF:n	Itämeri-työlle	30	000	euroa	
tilikaudella FY2019.

Kesäkuussa 2018 järjestimme Suomen H&M-myymälöissä kampan-
jan, jonka aikana asiakkailla oli mahdollisuus lahjoittaa oston yhtey-
dessä	haluamansa	summa	WWF:n	työlle	Itämeren	suojelemiseksi.	
Vastaavat lahjoituskampanjat on järjestetty myös kesinä 2016 ja 2017.
WWF ja H&M ovat lanseeranneet kaksi yhteistyössä suunniteltua, 
kansainvälistä lastenvaatemallistoa vuosina 2016 ja 2018. Molempien 
mallistojen myyntituotoista lahjoitettiin 10 prosenttia WWF:n suojelu-
työhön uhanalaisten lajien hyväksi. Vuoden 2018 lastenvaatekam-
panjan aikaan Suomen H&M:n asiakkailla oli lisäksi mahdollisuus 
lahjoittaa kassalla WWF:lle uhanalaisten lajien suojeluun.

H&M on tarjonnut vuodesta 2013 lähtien kaikissa myymälöissään 
mahdollisuuden kierrättää tarpeettomat tekstiilit. Suomessa H&M:n 
tekstiilikeräykseen tuoduista tekstiileistä lahjoitetaan WWF:lle 
20 euroa jokaista tuhatta kiloa kohden.

WWF Suomi on käyttänyt H&M:ltä saamansa taloudellisen tuen 
ympäristönsuojelutyöhönsä etenkin Meret ja sisävedet sekä 
Kansainvälinen kehitys -ohjelmiensa puitteissa.
 

Toimiala
Vaatteiden vähittäiskauppa 

Yhteistyön tyyppi
Lahjoitus

Yhteistyön suojelutavoitteet 
WWF:n kansainvälinen lajiohjelma 
WWF:n meriohjelma, Itämeri 
WWF:n ympäristönsuojelutyö 

FY2018 tuen kokoluokka (EUR) 
50 000 – 150 000
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JOHN WEST FOOD LIMITED
Yhteistyössä tonnikalahankintojen kestävyyden  
edistämiseksi

WWF Suomi ja John West ovat tehneet vuodesta 2016 lähtien yhteis-
työtä kestävien tonnikalahankintojen edistämiseksi. Yhteistyön 
tavoitteina on lisätä kuluttajien tietoisuutta tonnikalojen kalastuksen 
vastuullisuudesta sekä ohjata kuluttajia tekemään kestäviä valintoja, 
kuten	suosimaan	ostoksissaan	MSC-sertifioituja	tonnikalatuotteita	 
tai	Fishery	Improvement	Projectin	(FIP)	tuotteita.

Yhteistyö	Suomessa	pohjautuu	WWF	Iso-Britannian	ja	John	Westin	
sekä	sen	emoyhtiö	Thai	Union	Europen	vuonna	2014	käynnistämään	
yhteistyöhön kestävien kalahankintojen edistämiseksi. John West ja 
WWF ovat mukana vastuulliseen tonnikalatuotantoon tähtäävässä 
toimintaohjelmassa	Intian	valtamerellä.	Intian	valtameren	Fishery	
Improvement	Projectin	(FIP)	tavoite	on	ollut,	että	alueen	tonnikala-
tuottajat	saavuttavat	MSC-sertifikaatin	viiden	vuoden	kuluessa.	

WWF Suomi on käyttänyt John Westiltä saamansa taloudellisen tuen 
ympäristönsuojelutyöhönsä etenkin Meret ja sisävedet -ohjelmansa 
puitteissa.
 

Toimiala
Elintarvikkeiden valmistus

Yhteistyön tyyppi
Viestintä ja ympäristökasvatus

Yhteistyön suojelutavoitteet 
WWF:n meriohjelma, kalatyö

FY2018 tuen kokoluokka (EUR) 
25 000 – 50 000

K-RYHMÄ
Yhteistyössä uhanalaisten vaelluskalojen suojelemiseksi

WWF ja K-ryhmä aloittivat yhteistyön vuonna 2017. K-ryhmä on yksi 
WWF Suomen pääyhteistyökumppaneista.

Yhteistyön tavoitteena on Suomen uhanalaisten vaelluskalakantojen 
pelastaminen ja palauttaminen sekä suomalaisten innostaminen mu-
kaan vaelluskalojen suojeluun. WWF ja K-ryhmä ovat kartoittaneet eri 
puolilta Suomea löytyviä tuhansia vaelluskalojen kutuesteitä, joita on 
poistettu talkoohengessä yhdessä maanomistajien, paikallisten toimi-
joiden ja K-kauppiaiden kanssa. Yhteistyömallia pilotoitiin ensimmäi-
sissä talkookohteissa alkusyksyllä 2017, jolloin K-ryhmä toteutti myös 
laajan ”Kuteminen kuuluu kaikille” -viestintäkampanjan. Varsinainen 
talkootoiminta kutuesteiden purkamiseksi alkoi kesällä 2018.

Yhteistyö on jatkumoa K-ryhmän pitkäjänteisesti tekemälle työlle kes-
tävien kalakantojen turvaamiseksi. K-ryhmä on noudattanut tarkasti 
WWF:n Kalaoppaan suosituksia ja K-ryhmän kala- ja äyriäislinjaus 
täytti kymmenen vuotta vuonna 2018.

WWF Suomi on käyttänyt K-ryhmältä saamansa taloudellisen tuen 
ympäristönsuojelutyöhönsä vaelluskalojen pelastamiseksi ja palautta-
miseksi etenkin Meret ja sisävedet -ohjelmansa puitteissa.

Toimiala
Vähittäiskauppa

Yhteistyön tyyppi
Vastuullinen yritystoiminta
Viestintä ja ympäristökasvatus

Yhteistyön suojelutavoitteet 
WWF:n sisävesiohjelma 

FY2018 tuen kokoluokka (EUR) 
50 000 – 150 000
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KUUSAKOSKI
Yhteistyössä elektroniikan uudelleenkäytön 
edistämiseksi

Kuusakoski ja WWF ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2014 asti. 
Yhteistyön tavoitteena on edistää uudelleenkäyttöä ja kierrätystä 
suomalaisissa	yrityksissä.	Erityinen	paino	on	elektroniikan	uudelleen-
käytöllä, jonka tehostamisessa on Suomessa paljon mahdollisuuksia. 

Tavoitteiden toteuttamiseksi yrityksille on tarjottu innovatiivisia 
tapoja kerätä käytöstä poistettuja elektroniikkalaitteita kierrätykseen. 
Lisäksi yrityksille on kerrottu kierrätyksen tärkeydestä ja elektro-
niikan uudelleenkäytön hyödyistä sekä käyttäjälle että ympäristölle. 
Olemme tuottaneet yhteistyössä pahvisen keräysastiasarjan, jolla 
kerätään toimistoista elektroniikkaromua kierrätykseen. Keräys-
astioita on markkinoitu yhteistyössä.

WWF Suomi on käyttänyt Kuusakoskelta saamansa taloudellisen  
tuen ympäristönsuojelutyöhönsä luonnonvarojen kestävän käytön 
edistämiseksi etenkin Ekologinen jalanjälki -ohjelmansa puitteissa.

Toimiala
Kierrätys ja jätehuolto

Yhteistyön tyyppi
Vastuullinen yritystoiminta
Viestintä ja ympäristökasvatus

Yhteistyön suojelutavoitteet 
WWF:n ilmasto- ja energiaohjelma

FY2018 tuen kokoluokka (EUR) 
25 000 – 50 000

MANDATUM LIFE
Yhteistyössä vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi

WWF:n ja Mandatum Lifen yhteistyö alkoi vuonna 2017. Mandatum 
Life on yksi WWF Suomen pääyhteistyökumppaneista. 

WWF työskentelee yhdessä Mandatum Lifen kanssa vastuullisen sijoit-
tamisen edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tavoit-
teena on, että sijoittajat korvaisivat hiili-intensiivisiä sijoituskohteitaan 
ilmaston kannalta kestävämmillä vaihtoehdoilla. Taustalla on tarve 
sopeuttaa sijoitustoimialan toimintaa Pariisin ilmastosopimuksessa 
sovitun 1,5–2 asteen lämpötilatavoitteen edellyttämälle tasolle.

WWF ja Mandatum Life julkaisivat yhdessä Sitran kanssa alkuvuonna 
2018 oppaan sijoitusten ilmastovastuullisuuden edistämiseksi. Opas 
kannustaa kaupunkeja, kuntia, säätiöitä, yliopistoja ja muita varain- 
hoitopalveluja käyttäviä tahoja ottamaan ilmastonmuutoksen hillit-
seminen huomioon sijoituspolitiikassaan. Opas kertoo ilmastonmuu-
tokseen liittyvistä sijoitusriskeistä ja auttaa sijoittajia vähentämään 
sijoitustensa hiilijalanjälkeä omat sijoitustavoitteet huomioiden.  
WWF ja Mandatum Life ovat myös viestineet oppaasta ja sen sisäl- 
löstä sijoittajille.

WWF Suomi on käyttänyt Mandatum Lifelta saamansa taloudellisen 
tuen ympäristönsuojelutyöhönsä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 
etenkin Ekologinen jalanjälki -ohjelmansa puitteissa.

Toimiala
Finanssitoimiala

Yhteistyön tyyppi
Vastuullinen yritystoiminta
Viestintä ja ympäristökasvatus

Yhteistyön suojelutavoitteet 
WWF:n ilmasto- ja energiaohjelma 

FY2018 tuen kokoluokka (EUR) 
25 000 – 50 000
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RAISIO
Yhteistyössä ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi

Raisio ja WWF tekivät yhteistyötä useiden vuosien ajan. Yhteistyön 
tavoitteena oli kestävän kehityksen edistäminen, vastuullisten kulutus-
valintojen helpottaminen, raaka-aineiden ympäristövastuullisuuden 
varmistaminen ja suomalaisen kalankasvatuksen kestävyyden edistä-
minen.

Kesällä 2017 käynnistimme yhteistyössä vuoden kestäneen tuote-
kampanjan,	jonka	aikana	Raisio	lahjoitti	jokaisen	myydyn	Elovena-
luomutuotteen hinnasta 10 senttiä WWF:lle suomalaisen luonnon 
suojelutyöhön.

Raisioaquan tekemä työ kalankasvatuksessa käytettävien ympäristö-
ystävällisten kalanrehujen kehittämisessä on vaikuttanut merkittävästi 
siihen, että kotimainen kirjolohi ja kasvatettu siika ovat nousseet 
WWF:n Kalaoppaassa suositeltavien kalavalintojen vihreälle listalle.
Lisäksi julkaisimme yhdessä alakouluille suunnatun Pallon parasta 
ruokaa -esitteen, jonka on saanut yli 40 000 koululaista.

WWF Suomi on käyttänyt Raisiolta saamansa taloudellisen tuen 
ympäristönsuojelutyöhönsä etenkin Ekologinen jalanjälki sekä 
Meret ja sisävedet -ohjelmiensa puitteissa.

Toimiala
Elintarvikkeiden valmistus, 
rehujen valmistus 

Yhteistyön tyyppi
Vastuullinen yritystoiminta 
Viestintä ja ympäristökasvatus

Yhteistyön suojelutavoitteet 
WWF:n ilmasto- ja energiaohjelma 
WWF:n meriohjelma
WWF:n ruokaohjelma

FY2018 tuen kokoluokka (EUR) 
25 000 – 50 000

SEB
Yhteistyössä Itämeren suojelemiseksi

SEB	ja	WWF	Suomi	ovat	aloittaneet	yhteistyön	jo	1980-luvulla.	 
Näkyvimmillään	yhteistyö	on	SEB	WWF	Nordenfond	-rahastossa,	
jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan tiukkoja vastuullisuus- 
kriteerejä. Rahastosta tehdään myös lahjoituksia WWF Suomelle  
ja WWF Ruotsille tiettyjen edellytysten täyttyessä.

SEB:n	toimisto	Helsingissä	on	ollut	mukana	WWF	Green	Office	
-verkostossa vuodesta 2009.

Toimiala
Finanssitoimiala

Yhteistyön tyyppi
Lahjoitus

Yhteistyön suojelutavoitteet 
WWF:n meriohjelma, Itämeri 

FY2018 tuen kokoluokka (EUR) 
yli 150 000
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TALLINK-KONSERNI
Yhteistyössä Itämeren suojelun edistämiseksi

Tallink Siljan ja WWF:n yhteistyö alkoi jo vuonna 2001 Silja Linen 
aluksilla. Vuoden 2016 alussa yhteistyö laajeni koskemaan myös 
Tallinkin lipun alla seilaavia laivoja. Tallink-konserni on yksi WWF 
Suomen pääyhteistyökumppaneista.

Yhteistyön	tavoitteena	on	löytää	yhteisiä	tapoja	suojella	Itämerta	ja	
parantaa Tallink-konsernin työntekijöiden ja asiakkaiden tietoisuutta 
Itämeren	suojelun	tärkeydestä.

Esimerkkejä	yhteistyöstä:
•	 Tallinkin	ja	Silja	Linen	laivoilla	on	tehty	pitkäjänteistä	työtä	 

päästöjen pienentämiseksi. Myös kierrätykseen kiinnitetään  
erityistä huomiota.

•	 Tallink-konserni	on	sitoutunut	jättämään	jätevetensä	satamiin	
WWF:n haasteen mukaisesti.

•	 Tallinkin	ja	Silja	Linen	laivojen	ravintoloissa	noudatetaan	WWF:n	
Kalaoppaan linjauksia. Matkustajille on viestitty vastuullisista 
kalavalinnoista.

•	 Tallink-konserni	ja	WWF	ovat	järjestäneet	yhdessä	viestinnällisiä	
kampanjoita laivamatkustajille.

•	 Tallink	-konserni	ja	WWF	ovat	järjestäneet	lapsille	Silja	Linen	
laivoilla	ympäristökasvatuksellista	ohjelmaa,	kuten	Itämeri- 
suunnistuksen kesällä 2016.

•	 Tilikauden	2017	aikana	toteutimme	varainkeruukampanjan,	 
joka tuotti yli 10 000 euroa itämerennorpan suojeluun.

WWF Suomi on käyttänyt Tallink-konsernilta saamansa taloudellisen 
tuen	ympäristönsuojelutyöhönsä,	etenkin	Itämeren	suojeluun,	Meret 
ja sisävedet -ohjelmansa puitteissa.

Toimiala
Merenkulku 

Yhteistyön tyyppi
Vastuullinen yritystoiminta 
Viestintä ja ympäristökasvatus 

Yhteistyön suojelutavoitteet 
WWF:n meriohjelma, Itämeri 

FY2018 tuen kokoluokka (EUR) 
50 000 – 150 000 

VEIKKAUS
Yhteistyössä WWF:n ympäristönsuojelutyön 
tukemiseksi

Osa Veikkauksen Luonto-arpojen myyntituotosta lahjoitetaan 
WWF:lle. WWF on käyttänyt Veikkaukselta saamansa tuen 
ympäristönsuojelutyöhönsä.

Toimiala
Rahapelit 

Yhteistyön tyyppi
Lahjoitus

Yhteistyön suojelutavoitteet 
WWF:n ympäristönsuojelutyö  

FY2018 tuen kokoluokka (EUR) 
25 000 – 50 000
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ÅLANDSBANKEN
Yhteistyössä Itämeren suojelemiseksi

WWF:n ja Ålandsbankenin yhteistyö alkoi vuonna 2016. Yhteistyö 
kytkeytyy	Ålandsbankenin	Itämeriprojektiin.	Ålandsbanken	on	yksi	
WWF Suomen pääyhteistyökumppaneista. 

Yhteistyön tavoitteena on kannustaa kuluttajia ympäristömyöntei-
seen muutokseen. Ålandsbanken on vuodesta 2016 alkaen tarjon-
nut asiakkailleen biohajoavan ja ympäristövaikutuksia mittaavan 
Itämerikortti-nimisen	maksukortin.	Itämerikorttia	käyttävä	asiakas	
voi nähdä ostostensa suuntaa-antavan hiilijalanjäljen. Kortin avulla 
halutaan vaikuttaa asiakkaiden kulutustottumuksiin. Lisäksi WWF 
tarjoaa Ålandsbankenin asiakkaille tietoa kestävistä kulutusvaihto-
ehdoista.

Ålandsbankenin	asiakkaat	voivat	myös	halutessaan	tukea	Itämeren	
suojelua tai muuta valitsemaansa suojelukohdetta lahjoittamalla 
rahaa WWF:n luonnonsuojelutyölle.

WWF Suomi on käyttänyt Ålandsbankenilta saamansa taloudelli-
sen	tuen	Itämeren	suojelutyöhön	Meret ja sisävedet -ohjelmansa 
puitteissa.

 

Toimiala
Finanssitoimiala

Yhteistyön tyyppi
Vastuullinen yritystoiminta
Viestintä ja ympäristökasvatus 

Yhteistyön suojelutavoitteet 
WWF:n meriohjelma, Itämeri

FY2018 tuen kokoluokka (EUR) 
25 000 – 50 000
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• Aalto-yliopistokiinteistöt 
• Accepta 
• Amer Sports 
• Asianajotoimisto Castrén & Snellman
• Asuntosäätiön Asumisoikeus 
• Audiovisual, Teoston alatoimisto
• AVA-instituutin kannatusyhdistys
• Borenius Asianajotoimisto
• BTJ
• Cargotec Oyj
• Certia 
• Clear Channel Suomi 
• Coor Service Management 
• Crises Management Initiative
• CRnet 
• Cursor 
• CWT Finland 
• Deloitte & Touche 
• Dentsu Aegis Network 
• Digia Finland 
• Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto*
• Elenia Palvelut 
• Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA
• Eläinlääkäriasema Valjakko 
• Eläketurvakeskus
• Enfo
• Energiateollisuus 
• Enevo
• Espoon esittävän taiteen koulu ESKO
• Etera
• Evli Pankki 
• Finrail 
• Flexolahti 
• Fujitsu Finland 
• Haaga-Helia
• Hanken – Svenska handelshögskolan

• Hansel 
• HAVI Logistics 
• Helen 
• Helsingin kaupunki, opetusvirasto
• Helsingin yliopisto, Viikin kampus
• Hewlett Packard
• HYY-Yhtiöt 
• If Vahinkovakuutusyhtiö 
• Ilmatieteen laitos
• Intrum Justitia
• ISS Palvelut 
• Itä-Suomen yliopisto UEF, Joensuun ja  

Kuopion yliopistopalvelut
• Joensuun Tiedepuisto 
• Jyväskylän yliopisto
• Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
• Kauniaisten kaupunki
• Kantar TNS 
• Karelia-ammattikorkeakoulu
• Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
• Keva
• Kirkon Ulkomaanapu
• Klinger
• Konica Minolta Business Solutions Finland 
• KPMG
• Kuntarahoitus
• Kuusakoski*
• L Arkkitehdit
• L M Ericsson
• Laatukeskus Excellence Finland
• Lahden kaupunki
• Lapin yliopisto
• Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT
• Lassila & Tikanoja
• Laurea-ammattikorkeakoulu
• Leijona Catering

MUUT WWF SUOMEN YRITYSKUMPPANUUDET
Seuraava lista sisältää ne kumppanuudet, jotka WWF Suomella oli tilikaudella FY18 ja joilta saatu tuki oli  
kokonaisuudessaan alle 25 000 euroa.

*Osa	WWF	Green	Office	-verkostossa	mukana	olevista	yrityksistä	on	kuvattu	aikaisemmin	tässä	raportissa.
Tähdellä	merkityiltä	Green	Office	-toimistoilta	saatu	tuki	ylittää	kokonaisuudessaan	25	000	euroa.

GREEN OFFICE -TOIMISTOT
WWF Green Office opastaa yrityksiä ja organisaatioita pienentämään hiilijalanjälkeään,  
käyttämään luonnonvaroja viisaasti ja tukemaan luonnon monimuotoisuutta.
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• Liikenne- ja viestintäministeriö
• Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 
• Logonet
• Luonnonvarakeskus Luke
• Lyreco Finland
• NASDAQ Helsinki
• Neste
• Nets
• Newsec Asset Management
• NIT Naval Interior Team
• Nokia Corporation
• Nordea Rahoitus Suomi
• Nordens Institut på Åland (NIPÅ)
• Nordic Green Energy
• Nordic Investment Bank Finland NIB
• Nordic Morning
• Novo Nordisk Farma
• Maanmittauslaitos
• Mainostoimisto Tasku
• ManpowerGroup
• Mars Finland
• Meda
• Media Signal
• Metsähallitus
• Mediatalo ESA, Esan kirjapaino
• Metropolia Ammattikorkeakoulu
• Metso Minerals
• Microsoft
• Modeo
• MOW Mothership of Work
• MSD Finland
• Musti ja Mirri
• OP Ryhmä
• Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
• Opetus- ja kulttuuriministeriö
• OP Orimattila
• Otoplug
• Oulun yliopisto
• Oulu Siku
• Ovenia Group
• Painonet
• Palvelualojen ammattiliitto PAM
• PCP Partner
• Posti
• PricewaterhouseCoopers
• Psycon
• Puolustushallinnon rakennuslaitos
• Puolustusministeriö
• Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus,  

Hallinto ja Ympäristökoulu
• Ramboll Finland
• RAKLI
• Rapal 
• Rauhala Yhtiöt

• Reima
• Saanio & Riekkola
• Sampo
• Sanquin
• SEA LIFE Helsinki
• SEB Finland*
• Senaatti-kiinteistöt 
• Seppo Laine 
• Sesoma
• Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammatti-

järjestö Talentia
• Sponda
• Staples Finland
• Studium Catholicum -säätiö – Stiftelsen 

Studium Catholicum
• Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK
• Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
• Suomen Lääkäriliitto – Finlands Läkarförbund
• Suomen Punainen Risti
• Suomen Teollisuussijoitus
• Suomen tulli
• Suomen UNICEF
• Suomen Uusiokuori
• Suomenlinnan hoitokunta
• Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto
• Taideyliopisto
• Talokeskus (Salo, Lahti, Jyväskylä)
• Talokeskus Yhtiöt, Suomen Talokeskus ja 

Agenteq Solutions
• TBWA
• Technopolis
• Telia Finland
• Tilastokeskus
• TNS Gallup
• TOAS Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr
• Uponor Oyj ja Uponor Business Solutions
• Vaisala
• Valtiokonttori
• Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon  

palvelukeskus Palkeet
• Varsinais-Suomen Isännöintitalo
• Verohallinto
• VM
• VR-Yhtymä
• VVO-Yhtymä
• Väestörekisterikeskus VRK
• Väylävirasto (entinen Liikennevirasto)
• Wereldhave Finland
• Yleisradio, toimitilapalvelut
• Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS
• Ympäristöministeriö
• Yrkeshögskolan Arcada
• Ålands penningautomatförening PAF
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• Aarikka
• Accepta
• Altia
• Arvokonseptit
• Calligraphen
• Clarion Hotel Helsinki
• Droplet Hitech Design
• Etana Editions
• Finlayson
• Future Film
• Karhu Helsinki
• KesäKino Engel
• K-Plussa
• Kultakeskus
• Lapin Safarit
• Mori Collective
• Muotoilutoimisto Ehee

• Musti ja Mirri
• mySafety
• NLC Ferry
• Olympia Kaukomatkatoimisto
• Paletti
• Peruna & Co.
• Royal Ravintolat (Löyly)
• Saimaan Risteilyt
• SOK Emotion
• Stockmann
• Suomen Uimaliitto         
• Suomen Uusiokuori
• System Frugt
• Tmi Tiina Väliniemi (Kuviokioski)
• Uudenmaan Seuramatkat
• Villawool

ROYALTY-YHTEISTYÖ
Royalty-yhteistyössä osa tuotteen tai palvelun myyntituotosta lahjoitetaan WWF:lle.

• Corporate Spirit
• Dustin
• Ejendals
• Kaslink Foods
• Metso

• Oy Soya Ab (Jalofoods)
• Stora Enso 
• Strömma
• Toyota Auto Finland

MUUT YHTEISTYÖKUMPPANIT
Yhteistyökumppaniemme kanssa edistämme yritysten ja toimialojen kestävyyttä, 
kampanjoimme ja viestimme sekä toteutamme ympäristökasvatusprojekteja. 
Yritykset voivat tukea toimintaamme myös lahjoituksin.
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• Annika Liinanki Photography
• Apsis Finland
• Arctic Light Hotel
• Autohuolto Ma-Pe
• Cuuma Communications
• Griippi Oy
• Hotel Paljakka
• HTCollection
• Hunajainen SAM
• Lainando
• Lempinen & Partners
• Lähitaksi

• Napsu
• Onniolla
• Optima Freight
• Pluspuu
• Ravintola Copas y Tapas
• ShopAlike.fi
• SiivousPippuri
• Skärvik Design
• Studio Tuumat (OTTOBRE design)
• Uudenkaupungin 1. apteekki
• VarmaLaina.fi
• Wiima Partners

WWF:N YSTÄVÄYRITYKSET 
Ystäväyritys-ohjelma on pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu tapa tukea 
WWF:n toimintaa.

YSTÄVÄ
YRITYS
2018

YSTÄVÄ
YRITYS
2018
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WWF-VERKOSTO*
Alankomaat
Australia
Azerbaidžan
Belgia
Belize
Bhutan
Bolivia
Brasilia
Bulgaria
Chile
Ecuador
Espanja 
Etelä-Afrikka
Fidži
Filippiinit
Gabon
Georgia
Guatemala
Guyana
Honduras
Hong Kong
Indonesia 
Intia
Iso-Britannia
Italia
Itävalta
Japani
Kambodža
Kamerun
Kanada
Kenia
Keski-Afrikan tasavalta
Kiina
Kolumbia
Kongon demokraattinen tasavalta
Korea
Kreikka
Kroatia
Kuuba
Laos
Madagaskar
Malesia
Marokko
Meksiko

Mongolia
Mosambik
Myanmar
Namibia
Nepal
Norja
Pakistan
Panama
Papua-Uusi-Guinea
Paraguay
Peru
Puola
Ranska
Ranskan Guyana
Romania
Ruotsi
Salomonsaaret
Saksa
Sambia
Singapore
Slovakia
Suomi
Suriname
Sveitsi
Tansania
Tanska
Thaimaa
Tunisia
Turkki
Uganda
Ukraina
Unkari
Uusi-Seelanti
Venäjä
Vietnam
Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Yhdysvallat
Zimbabwe

WWF kumppanit
Fundación Vida Silvestre (Argentiina)
Pasaules Dabas Fonds (Latvia)
Nigerian Conservation Foundation (Nigeria)

* Tilanne lokakuussa 2018



WWF 
+5M
WWF:llä on yli 
5 miljoonaa tukijaa.+100 

WWF toimii yli sadassa 
maassa, kaikilla 
mantereilla.

+25M
WWF:llä on yli 25 miljoonaa 
seuraajaa Facebookissa, 
Twitterissä ja Google+:ssa. 1961

WWF perustettiin  
vuonna 1961.

together possible TM


