
  
 

 

Tietoa palmuöljyn käytöstä tuotteissamme  
 

 1. Miksi palmuöljyä käytetään?  
 NUTELLA®-TUOTTEISSA 
Nutella®-tuotteissa käytetään palmuöljyä kolmesta syystä:  

 Palmuöljy antaa tuotteelle sille ominaisen täyteläisyyden ja sopivan rakenteen ilman, että 
öljyä tarvitsee hydrata. Hydraus on prosessi, jonka seurauksena syntyy viranomaisten ja 
tieteellisten tutkimusten terveydelle erityisen haitallisiksi havaitsemia transrasvoja. 

 Palmuöljy edesauttaa eri ainesosien yhdistämistä, sillä prosessoinnin jälkeen hajuton ja 
mauton palmuöljy korostaa eri ruoka-aineiden (kuten hasselpähkinän) ominaismakuja. 

 Palmuöljy auttaa säilyttämään Nutella®-tuotteiden ainutlaatuisen maun niiden koko 
säilyvyysajan, sillä se sietää hapettumista paremmin kuin muut kasviöljyt. 

 KINDER®-TUOTTEISSA 
Kinder®-tuotteissa käytetään palmuöljyä kolmesta syystä:  

 Palmuöljyn avulla voidaan toteuttaa kunkin Kinder®-tuotteen vaatimukset täyteläisistä 
täytteistä rapeisiin koostumuksiin tai näiden yhdistelmiin ilman, että öljyä tarvitsee 
hydrata. Hydraus on prosessi, jonka seurauksena syntyy viranomaisten ja tieteellisten 
tutkimusten terveydelle erityisen haitallisiksi havaitsemia transrasvoja.  

 Palmuöljy edesauttaa eri ainesosien yhdistämistä, sillä prosessoinnin jälkeen hajuton ja 
mauton palmuöljy korostaa eri ruoka-aineiden (kuten maidon, kaakaon tai hasselpähkinän) 
ominaismakuja. 

 Palmuöljy auttaa säilyttämään Kinder®-tuotteiden ainutlaatuisen maun niiden koko 
säilyvyysajan, sillä se sietää hapettumista paremmin kuin muut kasviöljyt.  

 MUISSA FERRERO-TUOTTEISSA 
Palmuöljyä käytetään useissa muissa Ferrero-tuotteissa muiden tarkkaan valittujen ainesosien lisäksi 
kolmesta syystä: 

 Palmuöljy voidaan mukauttaa kunkin tuotteen vaatimuksiin täyteläisistä täytteistä 
rapeisiin koostumuksiin tai näiden yhdistelmiin ilman, että öljyä tarvitsee hydrata. Hydraus 
on prosessi, jonka seurauksena syntyy viranomaisten ja tieteellisten tutkimusten 
terveydelle erityisen haitallisiksi havaitsemia transrasvoja. 

 Palmuöljyä käytetään Ferrero-tuotteissa vaihtelevissa määrin. Palmuöljy tasapainottaa eri 
ainesosien välistä suhdetta ja sen avulla saadaan aikaan haluttu koostumus ilman, että 
öljyä tarvitsee hydrata. Palmuöljy edesauttaa eri ainesosien yhdistämistä, sillä 
prosessoinnin jälkeen hajuton ja mauton palmuöljy korostaa eri ruoka-aineiden 
ominaismakuja.  

 Palmuöljy auttaa säilyttämään Ferrero®-tuotteiden ainutlaatuisen maun niiden koko 
säilyvyysajan, sillä se sietää hapettumista paremmin kuin muut kasviöljyt. 
 
 

 2. Miksi Ferrero ei korvaa palmuöljyä tuotteissaan muilla kasviöljyillä? 
 Palmuöljy on paras valinta, sillä sen avulla tuotteisiin saadaan haluttu koostumus ja rakenne, eikä 
se vaikuta muiden ainesosien ominaismakuihin. Tärkein syy on se, että palmuöljyä käyttämällä vältetään 
hydraus, jonka seurauksena syntyy viranomaisten ja tieteellisten tutkimusten terveydelle erityisen 
haitallisiksi havaitsemia transrasvoja. 
. Monet muut öljyt olisi hydrattava, jotta niihin saataisiin sellainen täyteläinen koostumus, joka 
tuotteisiimme vaaditaan.  
 
Palmuöljy on myös eniten tuotettu kasviöljy maailmassa tuotantomäärissä mitattuna. Tämä johtuu 
erityisesti muun muassa siitä, että öljypalmun tuottavuus hehtaaria kohden on suuri. Palmuöljy on yli viisi 
kertaa tuottavampaa kuin muut kasviöljyt kuten rypsiöljy ja auringonkukkaöljy, jolloin öljymäärän 
tuottamiseen tarvittaisiin huomattavasti enemmän viljelyalaa. Öljypalmujen viljelyssä tarvitaan lisäksi 
vähemmän lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita kuin muiden kasviöljyä tuottavien kasvien viljelyssä.  



  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Lähde: http://www.eco-business.com/media/uploads/ebmedia/fileuploads/palm_oil_vs_alternatives_image_from_the_guardian.jpg)  
 
 

 3. Kuinka paljon palmuöljyä Ferreron tuotteissa on?  
Tuotteidemme maailmanlaajuinen suosio johtuu salaisista resepteistämme, joita kukaan ei ole koskaan 
onnistunut menestyksekkäästi kopioimaan. Ne ovat Ferrero-konsernille keskeinen kilpailuvaltti siinä missä 
muiden menestystuotteiden reseptit, joten ymmärrettävistä syistä emme voi vastata kysymykseen 
yksityiskohtaisesti.  
Voimme kuitenkin sanoa, että palmuöljyä käytetään Ferrero-tuotteissa vaihtelevissa määrin. Palmuöljyllä 
on keskeinen tehtävä eri ainesosien välisen suhteen tasapainottajana ja se mahdollistaa halutun 
koostumuksen valmistamisen ilman hydrausta. Lisäksi prosessoinnin jälkeen hajuton ja mauton palmuöljy 
korostaa eri ruoka-aineiden ominaismakuja.  
 

 4. Sisältääkö Ferreron tuotteissa käytettävä palmuöljy kovetettuja rasvoja? 
 Ei, tuotteissamme käytetty palmuöljy ei sisällä kovetettuja rasvoja. 
Palmuöljyllä on keskeinen tehtävä eri ainesosien välisen suhteen tasapainottajana, ja sen avulla saadaan 
aikaan esimerkiksi Nutella®-tuotteiden erinomainen levitettävyys ja Kinder®-tuotteille ominainen 
koostumus ilman hydrausta.  
 

 5. Mistä Ferrero-tuotteissa käytettävä palmuöljy tulee?  
 Tämänhetkisten tietojemme mukaan (joulukuusta 2015 lähtien) 99,5 % palmuöljystämme tulee 63 
tuotantolaitoksesta ja 301 plantaasilta, jotka sijaitsevat: Länsi-Malesiassa (78,5 % koko tuotannosta), 
Papua-Uudesta-Guineassa (18,17 %), Itä-Malesiassa (3,67 %), Brasiliassa (1,2 %), Guatemalassa (0,1 %) ja 
Salamonsaarilla (0,08 %).  
Ostamastamme palmuöljystä 6,34 % tulee yhteensä noin 20 941 pienviljelijältä.   
 

 6. Onko Ferrero-tuotteiden palmuöljy sertifioitua?   
Kyllä, tammikuusta 2015 alkaen Ferrero on käyttänyt ainoastaan kestävää, kokonaan RSPO-sertifioitua 
eroteltua palmuöljyä. Se tarkoittaa, että Ferrero-tuotteissa käytettävä palmuöljy pidetään erillään 

tavallisesta palmuöljystä koko toimitusketjun ajan. Eli Ferrero-tuotteet sisältävät konkreettisesti 
kestävästi tuotettua palmuöljyä. 
Erottelun ansiosta tiedämme miltä tuotantolaitokselta palmuöljy on peräisin ja verkossa olevan 
jäljitysjärjestelmän (e-trace) ansiosta tunnemme RSPO-sertifioitu palmuöljyn koko toimitusketjun.  
 

http://www.eco-business.com/media/uploads/ebmedia/fileuploads/palm_oil_vs_alternatives_image_from_the_guardian.jpg


  
 

 

“Käyttämällä ainoastaan eroteltua, kestävää RSPO-sertifioitua palmuöljyä Ferrero osoittaa, että se pyrkii 
aidosti estämään trooppisten metsien tuhoutumista”, toteaa WWF:n Market Transformation Initiative -
hankkeen johtaja Richard Holland. Myös RSPO itse on antanut Ferrerolle tunnustusta: “Tammikuusta 1. 
päivästä vuonna 2015 lähtien Ferreron tuotteet ovat sisältäneet ainoastaan sataprosenttisesti eroteltua 
RSPO-sertifioitua palmuöljyä. Tämä on huomattava saavutus suurelta elintarvikevalmistajalta. 
Rohkaisemme muita yrityksiä ottamaan mallia Ferreron esimerkillisestä palmuöljyn hankintamallista.” 
 
Lisäksi vuonna 2013 vastasimme kuluttajien toiveisiin ja otimme käyttöön vielä RSPO-sertifiointiakin 

tiukemman metsäkadon vastaisen politiikan,  Ferrero Palm Oil Charter -käytännön. Jotta voisimme 
varmistaa periaatteiden toteutumisen käytännössä, ryhdyimme marraskuussa 2013 tekniseen 
yhteistyöhön TFT (The Forest Trust) -järjestön kanssa. 

 

 7. Noudattaako Ferrero metsäkadon vastaisia käytäntöjä?   
 Kyllä, Ferrero on ottanut käyttöön palmuöljyn tuotantoketjuun liittyvän metsäkadon vastaisen 
käytännön. Marraskuussa 2013 julkaistun Ferrero Palm Oil Charter -käytännön tarkoituksena on puuttua 
palmuöljyn tuotantoon liittyvän metsäkadon ja metsien hyväksikäytön merkittävimpiin ongelmiin 
läheisessä yhteistyössä palmuöljyn toimittajien kanssa. 
Marraskuussa 2013 meistä tuli TFT:n (The Forest Trust) jäseniä. TFT on maailmanlaajuisesti toimiva voittoa 
tavoittelematon järjestö, jonka tiimit tukevat käytäntömme toimeenpanoa suoraan niillä plantaaseilla, 
joilta käyttämämme palmuöljy on peräisin.  
 
Pyrimme vastaamaan kuluttajien huolenaiheisiin ja yhteiskunnan odotuksiin  
 varmistamalla, että palmuöljyntuottajamme: 

1.   Tuottavat sataprosenttisesti jäljitettävissä olevaa öljyä, pienviljelijät mukaan lukien.  
2.   Eivät kaada metsiä, joiden biomassaan on sitoutunut paljon hiiltä.  
3. Eivät raivaa maata plantaaseille tulen avulla.  
4.   Eivät istuta puita turvemaille. 
5.   Suojelevat orankeja ja muita uhanalaisia lajeja säilyttämällä suojelualueet koskemattomina.  
6.   Raportoivat tuotannosta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt.  
7.   Kunnioittavat alkuperäiskansojen ja paikallisten yhteisöjen ihmisoikeuksia Free, Prior and 
Informed Consent (FPIC) -periaatteen mukaisesti.  
8.   Tunnistavat, kunnioittavat ja vahvistavat työntekijöiden oikeuksia.  
9.   Eivät käytä kasvintorjunta-aineita.  
10. Toimivat aktiivisesti korruptiota vastaan. 

 
Ferrero ja TFT ovat vuodesta 2013 lähtien työskennelleet yhdessä ja kannustaneet Ferreron alihankkijoita 
sitoutumaan käytäntöön ja tukeneet alihankkijoita käytännön toimeenpanossa.  
 
Vuonna 2014 tiimimme alkoivat TFT:n tukemana tehdä tarkastuskäyntejä neljän tärkeimmän Länsi-
Malesiassa (josta tulee 75,49 % Ferreron käyttämästä palmuöljystä) toimivan palmuöljyn toimittajan 
tuotantolaitoksilla ja palmuöljyä viljelevillä plantaaseilla sekä tehdä asiakirjojen tarkastuksia. Kunkin 
vierailun päätteeksi pidimme palmuöljyn toimittajien kanssa kokouksen ja neuvoimme heitä mahdollisissa 
käytäntöön liittyvissä ongelmakohdissa sekä laadimme kullekin viljelijälle oman toimintasuunnitelman ja 
aikataulun. 
 
Osana metsäkadon vastaista työtä ja yhteisön maaoikeuksien kunnioittamista tuemme myös HCS (High 
Carbon Stock) Approach -toimintamallia. Se on luonnonaluetyyppiin perustuva toimintamalli, joka auttaa 
kulutushyödykkeitä tuottavia yrityksiä ympäri maailmaa tunnistamaan suojeltavat trooppiset metsät ja 
plantaasien perustamiseen sopivat tuhoutuneet maa-alueet http://www.greenpeace.org/seasia/Press-
Centre/Press-Releases/High-Carbon-Stock-Toolkit/.. 
 

http://www.ferrero.com/group-news/Ferrero-Palm-Oil-Charter/?searchcat=&searchdate=2013-11
http://www.ferrero.com/group-news/Ferrero-Palm-Oil-Charter/?searchcat=&searchdate=2013-11
http://tft.squareeye.com/news/item/?n=18489
https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero-palm-oil-progress-report---November-2014/?searchcat=&searchdate=2014-11
http://www.greenpeace.org/seasia/Press-Centre/Press-Releases/High-Carbon-Stock-Toolkit/
http://www.greenpeace.org/seasia/Press-Centre/Press-Releases/High-Carbon-Stock-Toolkit/


  
 

 

Kahden viime vuoden aikana TFT:n kanssa tekemämme yhteistyö on osoittanut ne monitahoiset 
toimittajakohtaiset haasteet, joita käytännön toimeenpanemiseen liittyy. Ymmärtääksemme Ferrero Palm 
Oil Charter -käytäntö on toiminut toimittajillemme hyvänä työkaluna toimintakäytäntöjen kehittämisessä. 
Tässä mielessä katsomme, että käytännön tavoite on toteutunut ja olemme valmiita ottamaan seuraavan 
askeleen kestävässä palmuöljyn tuotannossa ottamalla käyttöön tarkastuskäytännön (Verification 
Protocol) koko toimitusketjussa. 
 
Ferrero onkin TFT:n tuella kehittänyt tarkastuskäytännön, joka varmistaa, että Ferrero Palm Oil Charter -
käytäntöä toteutetaan tehokkaasti ja uskottavasti. Tarkastuskäytäntö määrittelee menettelyn, jolla Ferrero 
arvioi Ferrero Palm Oil Charter -käytännön periaatteiden noudattamista koko toimitusketjussa. 
Tarkastuksiin palkataan auditointiyritys, joka toimii tarkastuksen kolmantena osapuolena ja huolehtii 
tarkastuskäytännön ja sen tuloksista tiedottamisen asianmukaisuudesta (tulokset, edistys, jne.). 
 
Tarkastuskäytäntö on tällä hetkellä toimittajien ja kansalaisjärjestöjen arvioitavana ja se on tarkoitus 
julkaista keväällä 2016. 

Lisäksi Greenpeace on vuoden 2016 Scorecard-raportissaan arvioinut, että Ferreron metsähanke etenee 
suunnitelmien mukaan ja kiittelee yrityksen vastuullista hankinta- ja alan uudistamiseen pyrkivää 
strategiaa: 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2016/gp_IND_Palm
Scorecard_FINAL.pdf. 
 
Ferrero tukee lisäksi New Yorkin ilmastohuippukokouksen yhteydessä annettua New York Declaration on 
Forests -julistusta, joka on hallitusten, yritysten ja yhteiskunnallisten toimijoiden välisenä yhteistyönä 
syntynyt, oikeudellisesti sitomaton julistus. Sen tavoitteena on puolittaa luonnollisten metsien kato 
vuoteen 2020 mennessä ja estää se kokonaan vuoteen 2030 mennessä. Ferrero tukee julistusta, koska 
kannattaa sen tavoitteita hidastaa, pysäyttää ja kääntää maailmanlaajuinen metsäkato siten, että kaikkien 
ruokaturvasta huolehditaan.  
 
Edistymisestä kertovat raportit julkaistaan puolivuosittain sivulla https://www.ferrero.com/group-
news/Ferrero’s-fourth-palm-oil-progress-report/?searchcat=&searchdate=2015-12 
 
 

 8. Miten Ferrero toteuttaa metsäkadon vastaisia käytäntöjä?   
Ferrero ja TFT ovat vuodesta 2013 lähtien työskennelleet yhdessä ja kannustaneet Ferreron alihankkijoita 
sitoutumaan käytäntöön ja tukeneet alihankkijoita käytännön toimeenpanossa.  
The Forest Trust (FTF) on Ferreron voittoa tavoittelematon tekninen yhteistyökumppani, jonka tiimit 
avustavat Ferreroa sen metsäkadon vastaisissa toimissa niillä plantaaseilla, joilta Ferrero hankkii 
palmuöljynsä. Yhteistyö sai alkunsa marraskuussa 2013 Ferrero Palm Oil Charter -käytännön julkistamisen 
jälkeen.   
Joulukuusta 2015 alkaen olemme yhteistyössä TFT:n kanssa onnistuneet nostamaan toimittajilta 
hankkimiemme hedelmäterttujen jäljitettävyyden tasolle, jossa tunnemme hedelmäterttujen 
toimitusketjun viljelijän tarkkuudella 99,5 prosentissa tapauksista. Joulukuussa 2015 tiedossamme oli 63 
tuotantolaitosta ja 301 plantaasia. Käyttämiemme plantaasien sijainnin tunteminen on mahdollistanut 
tarkastuskäyntien kohteiden valinnan, ja tarkastuskäynneistä olemme saaneet tietoa Ferrero Palm Oil 
Charter -käytännössä kuvattujen periaatteiden, toimintamallien ja käytäntöjen noudattamisen 
mahdollisista puutteista. 
 
Toimintasuunnitelmia toteutetaan parhaillaan ja niiden toteuttamista valvotaan parhaan mahdollisen 
lopputuloksen saavuttamiseksi. Ferrero Palm Oil Charter -käytännön toteutuksen edistymisestä 
raportoidaan puolivuosittain.  
 
Tiivistelmä TFT:n kanssa tehdyn yhteistyöstä:  

http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2016/gp_IND_PalmScorecard_FINAL.pdf
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2016/gp_IND_PalmScorecard_FINAL.pdf
http://www.un.org/climatechange/summit/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/New-York-Declaration-on-Forest-%E2%80%93-Action-Statement-and-Action-Plan.pdf
http://www.un.org/climatechange/summit/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/New-York-Declaration-on-Forest-%E2%80%93-Action-Statement-and-Action-Plan.pdf
https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero's-fourth-palm-oil-progress-report/?searchcat=&searchdate=2015-12
https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero's-fourth-palm-oil-progress-report/?searchcat=&searchdate=2015-12
http://www.ferrero.com/group-news/Ferrero-Palm-Oil-Charter/?searchcat=&searchdate=2013-11


  
 

 

 Ferreron toimitusketjun jäljittäminen plantaaseille saakka. 
 Ferreron toimittajien tilannekatsaus. 
 Ferreron toimitusketjun mahdollisten riskien tunnistaminen.  
 Vierailut tärkeimpien toimittajien luona ja suorittaa Ferrero Palm Oil Charter -käytännön ja 
toteutumisen välinen arviointi. 
 Mahdollisia eroavaisuuksia havaittaessa toimintasuunnitelman laatiminen ja eroavaisuuksien arviointi 
yhdessä toimittajan kanssa. 
 
Toimittajien Ferrero Palm Oil Charter -käytännön noudattamista arvioi kolmas osapuoli vuodesta 2016 
alkaen.  
 
Olemme tietoisia siitä vastuusta, joka maailman johtaviin kuuluvien brändien valmistaminen tuo tullessaan, 
ja olemme sitoutuneet hyödyntämään asemaamme palmuöljyteollisuuden kehittämisessä.  
Tästä syystä Ferreron liittyminen POIG-ryhmään marraskuussa 2015 oli luonnollinen askel. Ryhmä tarjoaa 
meille uskottavan ja innovatiivisen alustan velvollisuuksiemme toteuttamiseen. 
 
Ferrero jakaa The Palm Oil Innovation Groupin tavoitteen pyrkiä “katkaisemaan yhteys palmuöljyn, 
metsien ja suomaiden tuhoutumisen ja ihmis- ja työoikeusrikkomusten välillä” (www.poig.org). Siksi 
tuemme HSC Approach -toimintamallia ja “Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and 
Implementation Guidance” -asiakirjaa. Nämä huhtikuussa 2015 ja huhtikuussa 2016 allekirjoittamamme 
asiakirjat tarjoavat palmuöljytoimittajillemme työkalupakin, jonka avulla he voivat toteuttaa metsäkadon 
ja metsien tuhoamisen vastaista käytäntöämme. 
 
Greenpeace on vuoden 2016 Scorecard-raportissaan arvioinut, että Ferreron metsähanke etenee 
suunnitelmien mukaan ja kiitellyt yrityksen vastuullista hankinta- ja alan uudistamiseen pyrkivää 
strategiaa: 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2016/gp_IND_Palm
Scorecard_FINAL.pdf. 
 
Edistymisestä kertovat raportit julkaistaan puolivuosittain sivulla https://www.ferrero.com/group-
news/Ferrero’s-fourth-palm-oil-progress-report/?searchcat=&searchdate=2015-12 
 

 9. Miksi Ferrero noudattaa metsäkadon vastaista käytäntöä?   
 Vaikka Ferrero saavuttikin jo sataprosenttisen RSPO-sertifioinnin vuonna 2015 toimitusketjun erottelun 
perusteella, Ferrero halusi tehdä enemmän ja vastata siten kuluttajien huolenaiheisiin ja 
kansalaisyhteiskunnan odotuksiin. Sen seurauksena julkaistiin marraskuussa 2013 Ferrero Palm Oil Charter 
-käytäntö, jonka tarkoituksena on puuttua palmuöljyn tuotantoon liittyvän metsäkadon merkittävimpiin 
ongelmiin läheisessä yhteistyössä palmuöljyn toimittajien kanssa. Marraskuussa 2013 meistä tuli myös 
TFT:n (The Forest Trust) jäseniä. TFT on maailmanlaajuisesti toimiva voittoa tavoittelematon järjestö, jonka 
tiimit tukevat käytäntömme toimeenpanoa suoraan niillä plantaaseilla, joilta käyttämämme palmuöljy on 
peräisin. Jäsenyys tukee käytännön tavoitteita.  
 
Pyrimme yhteistyössä TFT:n kanssa aktivoimaan palmuöljyn toimittajia ja parantamaan käyttämiemme 
teollisuuslaitosten ja plantaasien läpinäkyvyyttä. Ensimmäinen tavoite tässä työssä on täydellinen 
jäljitettävyys. Joulukuusta 2015 alkaen olemme yhteistyössä TFT:n kanssa onnistuneet nostamaan 
toimittajilta saamiemme hedelmäterttujen viljelijöiden jäljittävyyden 99,5 prosentin tasolle ja onnistuneet 
jäljittämään käytetyt teollisuuslaitokset sataprosenttisesti. Olemme lisäksi alkaneet tehdä 
tarkastuskäyntejä tärkeimmille plantaaseille, jossa olemme tarvittaessa neuvoneet viljelijöitä käytännön 
toimeenpanossa aikarajojen kera. 
 
Olemme lisäksi tietoisia siitä vastuusta, joka maailman johtaviin kuuluvien brändien valmistaminen tuo 
tullessaan, ja olemme sitoutuneet hyödyntämään asemaamme palmuöljyteollisuuden kehittämisessä.  

http://www.poig.org/
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2016/gp_IND_PalmScorecard_FINAL.pdf
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2016/gp_IND_PalmScorecard_FINAL.pdf
https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero's-fourth-palm-oil-progress-report/?searchcat=&searchdate=2015-12
https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero's-fourth-palm-oil-progress-report/?searchcat=&searchdate=2015-12


  
 

 

Tästä syystä Ferreron liittyminen POIG-ryhmään marraskuussa 2015 oli luonnollinen askel. Ryhmä tarjoaa 
meille uskottavan ja innovatiivisen kanavan toteuttaa sitoumuksemme ja toimenpiteemme. 
Ferrero jakaa The Palm Oil Innovation Groupin tavoitteen pyrkiä “katkaisemaan yhteys palmuöljyn, metsien 
ja suomaiden tuhoutumisen ja ihmis- ja työoikeusrikkomusten välillä” (www.poig.org). Siksi tuemme HSC 
Approach -toimintamallia ja “Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and Implementation 
Guidance” -asiakirjaa. Nämä huhtikuussa 2015 ja huhtikuussa 2016 allekirjoittamamme asiakirjat tarjoavat 
palmuöljytoimittajillemme työkalupakin, jonka avulla ne voivat toteuttaa metsäkadon estämistä ja 
työntekijöiden oikeuksia koskevaa käytäntöämme.  
 
Greenpeace on vuoden 2016 Scorecard-raportissaan arvioinut, että Ferreron metsätuhohanke etenee 
suunnitelmien mukaan ja kiitellyt yrityksen vastuullista hankinta- ja alan uudistamiseen pyrkivää 
strategiaa: 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2016/gp_IND_Palm
Scorecard_FINAL.pdf. 
 
Edistymisestä kertovat raportit julkaistaan kuuden kuukauden välein sivulla 
https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero’s-fourth-palm-oil-progress-
report/?searchcat=&searchdate=2015-12 

  
 10. Pystytäänkö Ferreron tuotteissa käytettävä palmuöljy jäljittämään?  
Ferreron tuotteiden tämänhetkinen jäljitettävyys:  

 100 % tuotantolaitoksista (palmuöljyn erotteluun perustuva RSPO-sertifiointi)  

 99,5 % plantaaseista/maatiloista - tiedämme tilojen nimet ja GPS-koordinaatit.  
 
Tämänhetkisten tietojemme mukaan (joulukuu 2015) 99,5 % palmuöljystämme tulee 63 
tuotantolaitoksesta ja 301 plantaasilta, jotka sijaitsevat: Länsi-Malesiassa (78,5 % koko tuotannosta), 
Papua-Uudesta-Guineassa (18,17 %), Itä-Malesiassa (3,67 %), Brasiliassa (1,2 %), Guatemalassa (0,1 %) ja 
Salamonsaarilla (0,08 %). Lisäksi 6,34 % ostamastamme palmuöljystä tulee noin 20 941 pienviljelijältä tai 
pientilalliselta.   
 

 11. Miten Ferrero ottaa pientilalliset mukaan toimitusketjuunsa?  
Palm Oil Charter -käytännön kulmakiviä on pienviljelijöiden käyttö toimitusketjussa. Palmuöljyalalla 
pienviljelijät tuottavat 40 prosenttia viljellyistä hehtaareista, mutta ne eivät ole aina mukana arvoketjussa, 
etenkään erotellun RSPO-sertifioidun palmuöljyn tuotannossa. Tämä johtuu siitä, että sertifiointi on 
hankalaa eikä se ole pienviljelijälle välttämättä kannattavaa. Pienviljelijöiden pääsy julkisille markkinoille 
on joskus myös hankalaa.  
Suuret plantaasit ovat jo pitkään yrittäneet tehostaa toimintaansa ja minimoida kustannuksensa 
yksinkertaistamalla ja standardoimalla toimituspohjaansa, mikä usein heikentää pienviljelijöiden 
toimintamahdollisuuksia.  
Ferrero suunnittelee yhdessä TFT:n kanssa Rurality-hanketta, joka keskittyy pienviljelijöiden kulttuuriseen, 
ekologiseen ja logistiseen monimuotoisuuteen, ja pyrkii tarjoamaan pienviljelijöille räätälöityä apua 
markkinoille pääsyyn ja toimintavarmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Joulukuusta 2015 lähtien 6,34 % 
ostamastamme palmuöljystä on tullut noin 20 941 pienviljelijältä tai pientilalliselta. 

 
 12. Miten Ferrero varmistaa työntekijöiden oikeuksien toteutumisen palmuöljyn 

toimitusketjussa?  
Ferrero tiedostaa kestävien työkäytäntöjen merkityksen palmuöljyn toimitusketjussa ja pyrkii pitämään yllä 
jatkuvaa dialogia toimittajien kanssa kestävän palmuöljyn tuotannon periaatteista. 
 
Osoituksena sitoutumisestaan työntekijöiden oikeuksiin Ferrero julkaisi vuonna 2013 Palm Oil Charter -
käytännön, joka sisältää työolosuhteita koskevia erityisvaatimuksia, joita yhtiön käyttämien toimittajien 
tulee noudattaa.  Käytännön mukaan Ferrero on sitoutunut varmistamaan, että sen toimittajat noudattavat 

http://www.poig.org/
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2016/gp_IND_PalmScorecard_FINAL.pdf
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2016/gp_IND_PalmScorecard_FINAL.pdf
https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero's-fourth-palm-oil-progress-report/?searchcat=&searchdate=2015-12
https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero's-fourth-palm-oil-progress-report/?searchcat=&searchdate=2015-12


  
 

 

“tuntevat, kunnioittavat ja parantavat työntekijöiden oikeuksia” ILO:n yleissopimusten mukaisesti. Ferrero 
on käytännön julkaisun jälkeen käyttänyt runsaasti resursseja palmuöljyn toimitusketjun selvittämiseen ja 
käytännön noudattamisen varmistamiseen. 
 
Ferrero on tutustunut tärkeimpien toimijoiden keskeisiin työntekijöiden oikeuksia koskeviin asiakirjoihin, 
joita ovat: ILO:n yleissopimukset, RSPO standardit, TFT:n No Exploitation -ohjeet, sekä hyväksynyt Free and 
Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and Implementation Guidance -asiakirjan. Asiakirjan julkaisi 
maaliskuussa 2015 suuri joukko kansainvälisiä ihmisoikeus- ja ympäristöjärjestöjä tavoitteenaan edistää 
reiluja työolosuhteita. Asiakirja kokoaa yhteen ILO:n keskeisten yleissopimusten ja YK:n liike-elämän ja 
ihmisoikeuksien perusperiaatteiden mukaiset vapaan ja reilun työvoiman periaatteet palmuöljyn 
tuotannossa ja se perustuu RDPO:n standardeihin. 
 
Palm Oil Charter -käytäntönsä ja Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and Implementation 
Guidance -asiakirjan mukaisesti Ferrero osallistaa ja tukee toimittajiaan, jotta ne luovat käytännölliset 
pitkän tähtäimen toimintasuunnitelmat, joissa puututaan toimittajien ja heidän alihankkijoidensa tilojen 
mahdollisiin ongelmiin. 
 
Palm Oil Charter -käytännön uusin päivitetty versio löytyy osoitteesta https://www.ferrero.com/group-
news/Ferrero’s-fourth-palm-oil-progress-report/?searchcat=&searchdate=2015-12 
 
Lisätietoa asiakirjasta saa täältä: "Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and Implementation 
Guidance". 
 

 13. Mitkä ovat virstanpylväät Ferreron työssä kestävän palmuöljyn tuotannon eteen?  
Ferreron virstanpylväät työssä kestävän palmuöljyn tuotannon puolesta:  
2005 - tammikuu - Ferrerosta RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) jäsen 
2013 - marraskuu - Ferrero julkaisee Palm Oil Charter -käytännön ja liittyy The Forest Trust -järjestöön. 
2014 - toukokuu - Ferrero julkaisee ensimmäisen käytännön toteuttamista koskevan edistymisraportin 
2014 - marraskuu - Ferrosta  Palm Oil Innovation Group (POIG) -ryhmän tukija. 
2014 - marraskuu - Ferrero totesi, että sen käyttämillä plantaaseilla on edelleenkin joitakin ongelmia, ja 
sopi toimintasuunnitelmasta yhdessä toimittajiensa kanssa. 
2015 - tammikuu - kaikki Ferreron tuotteet kaikkialla maailmassa ovat RSPO-sertifioituja toimitusketjun 
erottelun perusteella eli tuotteissa käytetään konkreettisesti sertifioidusta toimitusketjusta peräisin olevaa 
palmuöljyä. 
2015 - huhtikuu - Ferrero hyväksyy High Carbon Stock (HCS) Approach -toimintamallin, jolla tunnistetaan 
suojeltavat trooppiset metsät ja plantaasien perustamiseen sopivat tuhoutuneet maa-alueet . 
2015 - lokakuu - Ferrero kykenee jäljittämään 99,5 % ostamansa palmuöljyn tuottaneista 
tuotantolaitoksista ja plantaaseista. 
2015 - marraskuu - Ferrosta Palm Oil Innovation Group (POIG) -ryhmän jäsen. 
2015 - joulukuu - Ferreron Palm Oil Charter Verification Protocol -tarkastuskäytäntö jaetaan toimittajille ja 
kansalaisjärjestöille. 
2016 - maaliskuu - Ferrero hyväksyy "Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and Implementation 
Guidance" -asiakirjan. 

 

 14. Mainitaanko palmuöljy Ferrero-tuotteiden tuoteselosteissa?   
Ferrero-tuotteiden tuoteselosteet ovat täysin kussakin maassa vallitsevan lainsäädännön mukaisia. 
Ferrero alkoi esimerkiksi ilmoittaa EU-maissa tuotteissa käytetyn kasviöljyn tyypin tuoteselosteissa 
elokuusta 2014 alkaen EU-lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, jo kuukausia ennen kuin vaatimus astui 
voimaan joulukuussa 2014.  
Lisäksi tammikuussa 2015 Ferrero alkoi ilmoittaa käytetyn kasviöljyn tyypin australialaisissa 
tuoteselosteissa, vaikka maan lainsäädäntö ei sitä edellytä.  

 
Lisätietoa: 
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Lisätietoa Ferreron tuotteissaan käyttämistä raaka-aineista ja Ferreron laatu- ja kestävyyssitoumuksista 
löytyy yhteiskuntavastuuraportistamme http://www.ferrerocsr.com/.  
Käytännön julkaisu 
1. päivitys 
2. päivitys 
3. päivitys 
4. päivitys 
 
 
Lisätietoa Ferrero-tuotteista: 
Nutella® www.nutella.com   

Kinder®  www.kinder.com  
Lisätietoa palmuöljyn käytöstä elintarvikkeissa Euroopan unionissa löytyy osoitteesta 
http://www.palmoilandfood.eu/en (saatavilla myös italiaksi, ruotsiksi ja norjaksi) 

http://www.ferrerocsr.com/
https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero-Palm-Oil-Charter
https://www.ferrero.com/news/group-news/Ferrero-responsible-palm-oil-progress-update/?searchcat=&searchdate=2014-05
https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero-palm-oil-progress-report---November-2014/?searchcat=&searchdate=2014-11
https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero-Palm-Oil-Charter-2015/?searchcat=&searchdate=2015-06
https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero’s-fourth-palm-oil-progress-report/?searchcat=&searchdate=2015-12
http://www.nutella.com/
http://www.kinder.com/
http://www.palmoilandfood.eu/en

