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Vuoden 2017 alussa Suomen Turkiseläinten Kasvatta-
jain Liitto - ProFur lähti liikkeelle uudella organisaatiolla. Pro-
Fur-konsernin tilinpäätös tehdään nyt ensimmäisen kerran 
konsernirakenteella, johon yhdistellään liiton täysin omista-
ma tytäryhtiö Fin FurLab Oy Ab ja tytäryhtiö Saga Furs Oyj ja 
osakkuusyhtiö Kannuksen tutkimustila Luova Oy.

Runsaan vuoden yhteisen tekemisen jälkeen voi sanoa, 
että uusi organisaatiorakenne on ollut onnistunut. Mikä tär-
keintä, olennaisten palvelujen määrä on lisääntynyt tuottajien 
eduksi. Esimerkiksi eläinlääkäripalvelujen ja auditointien 
määrä on lisääntynyt ja yksikköhinta laskenut. Huomiota on 
kiinnitetty myös tuottajapalvelujen saatavuuteen ja laatuun.

Tekemisen vuoden saavutuksia on ProFurin ja elinkeinon 
markkinointi- ja huutokauppayhtiö Saga Furs Oyj:n ensi 
kertaa yhdessä määrittämä strategia ”Suomen turkiselinkeino 
2020” elinkeinon menestyksen turvaamiseksi. Pääelemen-
tit menestyssuunnitelmassa ovat jatkuvuus, kannattavuus, 
hyväksyttävyys, yhtenäisyys ja haluttavuus. 

Esimerkiksi hyväksyttävyydessä tavoitteena on, että vä-
hintään 65 % suomalaisista hyväksyy kotimaisen, vastuullisen 
turkiselinkeinon. Tämä tavoite toteutuu aktiivisella edunval-
vonnalla ja viestinnällä. Jatkuvuudessa pyrimme siihen, että 
tuottajien keski-ikä kääntyy lähivuosina 50:n nuoremmalle 
puolelle ja jäsenyritysten määrä pysyy yli 700:ssa myös 
2020-luvulla. Tavoitteiden saavuttamiseksi on ensiarvoista 
tukea nuoria tuottajia ja edistää tilakauppoja tai sukupolven-
vaihdoksia.

Maailman turkistalous ei päästänyt meitä helpolla viime 
vuonnakaan. Vaikka Sagan välitysmyynnin arvo kasvoi 
vuonna 2017 parempaan päin, nahkojen heikko hintataso on 
jatkunut keväälle 2018 ja asiakkaiden vanhat varastot ovat 

Tekemi-
sen ja 
toteut-
tamisen 
vuosi 
2017
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vielä hidasteena hintojen nousulle. Nyt tarvitaan perin teistä 
sisua ja tarkkaa talouden suunnittelua. Meille, Suomen 
90- vuotiaan  turkiselinkeinon tekijöille, syklisyys on kuitenkin 
tuttua ja nousu on tullut aina taantuman jälkeen. Tiukempina 
jaksoina elinkeinon yhteishenki on ehdoton voimavara.

Kiertotalouden ja vastuullisuuden alalla yksi vuoden 
2017 merkkipaaluista on ProFurin tekemä Itämeri-sitoumus 
Itämeren hyvinvointia ja kiertotaloutta edistävälle Baltic Sea 
Action Groupille. 

Sitoumuksen tavoitteena on kehittää menetelmiä, joiden 
avulla turkiseläinten lannan sisältämä fosfori saadaan talteen 
ja markkinoitua tuotannonaloille, joilla on pulaa fosforista. 
Sitoumuksen tavoitteena on myös kehittää menetelmiä, joilla 
lannan sisältämä typpi saadaan paremmin talteen kuormitta-
masta ympäristöä. Ympäristön ja vesistöjen muoviongelmista 
keskustellessa on hyvä muistaa, että aito turkis on luonnon-
mukainen ja muoviton vaihtoehto.

Aito turkis on myös kestävä ja muokattava. Leena 
Harkimon vetämä Vintage-hankkeemme edistää vanhojen 
turkisten muodistamista nykypäivän käyttövaatteiksi katuku-
vaa piristämään. Vintage-turkit ovat saaneet hyvän vastaano-
ton nuoremmissa käyttäjäryhmissä ja liitosta asti on kyselty 
osaavien turkismuokkaajien perään.

Kiitän kaikkia turkistuottajia ja kumppaneitamme sitke-
ästä ja tuloksellisesta yhteistyöstä haastavina aikoina. Samoin 
suuret kiitokset kuuluvat liiton ja paikallisyhdistysten pal-
veluksessa työskentelevälle henkilöstölle. 

Marja Tiura, toiminnanjohtaja
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry - ProFur



Tuottajien fyysinen, psyykkinen ja taloudellinen 
hyvinvointi turvaavat elinkeinon jatkuvuuden. Liitto tukee 
tuottajien hyvinvointia muun muassa seuraamalla kannat-
tavuutta tilatasolla ja järjestämällä neuvontapalveluita, jotka 
parantavat tuottajan taloudellista, psyykkistä ja fyysistä 
hyvinvointia. 

Jatkuva alhainen hintataso, erityisesti siniketun ja minkin 
nahkojen osalta painoi tuottajien maksuvalmiutta kuluneen 
vuoden aikana. Aikaisempien vuosien hyvät pentutulokset ja 
tehdyt investoinnit lisäsivät poistojen suuruutta ja rasittavat 
nyt monen tuottajan tulosta.

Liitto on panostanut tuottajien hyvinvointiin järjestämällä 
erilaisia jäsentapahtumia. Valtakunnallinen nahkanäyttely 
Seinäjoella vuoden alussa osoitti jälleen kerran merkityksen-
sä yhtenä tärkeänä koulutustilaisuutena ja keräsi 800 kävijää. 
Liitto, PSTK, SÖP ja Saga Furs Oyj osallistuivat järjestelyihin.
Keväällä järjestettiin jatkokoulutustilaisuuksia tilojen 
yritysverotuksesta, verosuunnittelusta ja omistajan vaih-
doksesta ja syksyllä jatkokoulutusta tilinpäätöksestä ja talou-

TUOTTAJAN HYVINVOINTI

den tunnusluvuista. Kesäkuun aikana järjestettiin useampi 
teemapäivä, jossa jäsenillä oli mahdollisuus saada toimi-
alakohtaista neuvontaa. Syksyllä järjestettiin myös useam-
malla paikkakunnalla sukupolvenvaihdoskoulutusta. Useat 
koulutustilaisuudet tehtiin yhteistyössä Yrkesakademin i 
Österbotten ja Kannuksessa sijaitsevan Kpedun turkisalan 
koulutuksen kanssa.

Jotta ylläpitäisimme kattavaa kuvaa turkiselinkeinon 
tunnusluvuista, selvitettiin tilojen tuotantokustannuksia ja 
kustannusrakennetta myös vuonna 2017 Norlicin tekemän ti-
latutkimuksen avulla. Tutkimus on vuosittain toistuva. Norlic 
totesi, että tuotantokustannukset olivat laskeneet kolmena 
perättäisenä vuonna, mutta kannattavuus oli suurimmalla 
osalla tiloista negatiivinen. 

Viestintä ja vuorovaikutus elinkeinon suurimpien ulkois-
ten rahoittajien kanssa jatkui tiiviinä vuoden aikana. 
Tiedotustilaisuuksia järjestettiin useammalla paikkakunnalla 
tarkoituksena turvata tuottajien rahoitus ja informoida pank-
keja ja Finnveraa elinkeinon syklisestä luonteesta.

VUOSIKERTOMUS 2017            TUOTTAJAN HYVINVOINTI6



7VUOSIKERTOMUS 2017            ELÄINTEN HYVINVOINTI

2.

4.

6.

Nuorten sinikettu-urosten erottaminen 
nahkontaeläimistä lokakuun aikana

Sampo-jalostusohjelman indeksitietojen 
tehokkaampi hyödyntäminen jalostustyössä

Sertifikaatin mitätöiminen yli 60-koon 
nahkoja sivukanaviin myyvien tilojen osalta

Turkiseläin on tuotantoeläin, jonka hyvinvointi 
on tuottajan ylpeyden aihe. Hyvinvoiva eläin tuottaa parhaan 
mahdollisen tuloksen työstä ja turvaa työrauhan tuottajalle.
Eläinten hyvinvoinnin osalta vuoden 2017 yhdeksi päätee -
maksi nousi ketun nykytilanne, ja se mitä tulevaisuuden 
siniketun kasvatuksessa tulee ottaa huomioon. Keskus-
telu käynnistyi viime vuonna yksittäisiltä tiloilta otettujen 
salakuvien myötä, joista sinikettu-urosten löysänahkaisuus 
nousi julkiseen keskusteluun elo-lokakuussa 2017. Media-
keskusteluun sisältyi myös väärinkäsityksiä, joihin ProFur on 

LIITON HALLITUKSEN hyväksymä toimenpideohjelma siniketun 
kasvatuksen osalta sisältää seuraavat toimenpiteet: 

mahdollisuuksien mukaan puuttunut. Tärkeintä asiassa ovat 
selkeät suuntaviivat kasvatukselle ja elinkeinon tiukka puuttu-
minen kettukoon kasvuun.

Jo keväällä 2017 liiton hallitus oli nimennyt työryhmän, 
jonka tehtävänä oli miettiä toimenpiteitä ketun kasvatuksen 
haasteisiin. Kun julkinen keskustelu uroskettujen koosta alkoi 
syksyllä 2017, liitto keskittyi myös maineenhallintaan, mutta 
samalla tuottajakunnalle esitettiin toimenpiteet, joilla kettu-
koon kasvuun voidaan kasvatuksessa puuttua.  

1.

3.

5.

7.

Siniketun ruokinnan rajoittaminen  
kasvatuksen loppuvaiheessa 10-15 % 

Sinikettujen painoindeksihanke (BMI)

Tehostettu omavalvonta ja 
viranomaisyhteistyö Eviran kanssa

Huutokauppayhtiön päätökset lajittelusta ja ylisuurien ketunnahkojen palauttamisesta takaisin tuottajille

ELÄINTEN HYVINVOINTI
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Toimenpideohjelman lisäksi joulukuussa 2017 
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitton hallitus laittoi 
pisteen huutokaupattavien ketunnahkojen koon kasvulle 
ja kielsi kaiken kaupankäynnin yli 60-koon ketunnahoilla. 
Päätöksestä viestittiin myös sidosryhmille ulkomailla. 

ProFur käynnisti loppuvuodesta 2017 myös valmiste-
lut ylimääräiselle Terve kettu-tilakierrokselle. Tarkastus-
kierroksella käytiin alkuvuodesta 2018 läpi kaikki Suomen 
noin 580 kettutilaa eläinten terveystekijöiden kannalta 

Suomensupin kasvatuksen osalta liitto sai neuvotel-
tua merkittävän poikkeuksen Euroopan Komission mää ri t-
telemään vieraseläinlajiasetukseen. Neuvottelun tuloksena 
Suomi sai poikkeuksen kasvattaa suomensupia myös jatko ssa.  
Lopullisen ilmoitusmenettelyn ja tilamääräysten tarkentavat 
neuvottelut jatkuvat vielä vuonna 2018.

Fureva-terveydenhuoltojärjestelmässä on mukana tällä 
hetkellä yli 100 tuottajaa. Terveydenhuoltokäyntejä suo  rit       - 
t ivat tiloilla niin alan omat kuin yksityisetkin eläinlääkärit. Liitto 
ylläpitää, hallinnoi ja kehittää käytössä olevaa järjestelmää. 

Toimintavuoden aikana elinkeinon osalta seurattiin koko-
naisuudistuksen valmistumista uudessa laissa eläinten hyvin-
voinnista. Liiton edustajat olivat mukana tiiviissä yhte styössä 
ministeriön ja muiden tahojen kanssa valmistelema sa tulevaa 
lakiluonnosta. Lausuntokierroksella ollut lakiesitys etenee 
eduskunnan käsittelyyn tällä tietoa syyskaudella 2018. 

Plasmasytoosin vastustamisessa tuottajia opastettiin 
alueellisissa koulutustilaisuuksissa sekä testaamiseen että ti-
lojen saneeraustoimintaan liittyvissä toimenpiteissä. Eläinten 
terveydentilanne ja havaitut sairaudet olivat kokonaisuutena 
edellisvuosien tasolla. Minkkien osalta imetysanemiaa ja 
märkiä minkinpentuja esiintyi joillakin tiloilla ja eläinlääkinnän 
kautta ongelmiin on saatu apua. Kettujen osalta syysripulien 
esiintyminen on edelleen tilakohtainen ongelma, joka aiheut-

taa haasteita joillain kettukasvattajilla. 
Penikointi onnistui hyvin kettujen ja suomensupin osalta. 

Minkillä penikoinnin voidaan sanoa olleen normaali. Sini-
kettujen pentutulos on asettunut tasolle, joka on lähes yksi 
pentu parempi kuin se oli vielä 5-6 vuotta sitten. Kettujen 
pentutuloksen paranemiseen on vaikutettu monella eri 
toimenpiteellä ja myös sääolosuhteet ovat suosineet viime 
vuosien pentutulosta.

Helsingin yliopiston kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä tur-
kiseläimillä esiintyvien sairauksien selvittämiseksi ja tautidiag-
nostiikan kehittämiseksi.

ProFurin eläinlääkäripalveluita käytettiin vuoden aika-
na aktiivisesti. Tuottajat hyödynsivät liiton eläinsairauksiin 
liittyviä maksuttomia ja maksullisia tilakäyntejä sekä neuvon-
taan liittyviä palveluita.  Toimintavuoden aikana eläinlääkärit 
perehtyivät myös eläimillä esiintyvien sairauksien syiden 
selvittämiseen ja osallistuivat rokotteiden kehittämiseen 
näiden varalta. ProFurin eläinlääkäriresurssit paranivat, sillä 
konserniin palkattiin kolmas eläinlääkäri toimintavuoden 
aikana. Syksyllä eläinlääkäritoiminnot siirrettiin Fin FurLab 
Oy:n alaisuuteen.

Suomensupin kasvatus 
jatkuu ja uusi laki eläinten 
hyvinvoinnista etenee

samalla tuottajia neuvoen.
Toimintavuoden aikana päätettiin yhdeksi tärkeäksi 

tavoitteeksi Eviran valvontatarkastuksissa annettujen huo-
mautusten alentaminen nykytasosta. Siihen liittyen sertifioin-
tijärjestelmään tehtiin kriteerimuutos, jolla karsitaan tiloilla 
esiintyviä nk. teknisiä puutteita kasvatusolosuhteissa. Jos 
tilalla todetaan auditoinnissa yli 5 % em. puutteita, asetetaan 
tilan sertifikaatti automaattisesti lepääväksi.    
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YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Ympäristön hyvinvoinnista huolehtiminen on 
näkyvä osa turkistuotannon vastuullisuutta. ProFur edistää 
ympäristön hyvinvointia yhteistyöllä viranomaisiin, hank-
kimalla ja jakamalla ympäristöosaamista sekä tutkimalla ja 
kehittämällä turkistuotantoon liittyvää kiertotaloutta.
Turkisalan Ympäristönsuojeluohjeen valmistuminen 
eteni toimintavuoden aikana ja liiton ympäristöasiantun-
tijat olivat mukana ohjeen lopullisessa valmistelutyössä. 
Ympäristönsuojeluohje valmistuu vuoden 2018 aikana ja 
siinä ohjeistetaan ympäristölupapäätösprosessia niin, että 
lupakäytännöt olisivat jatkossa tiloilla mahdollisimman 
yhteneväisiä.

Merkittävä ympäristöön ja kiertotalouteen liittyvä päätös 
tehtiin siinä, että liitto päätti allekirjoittaa joulukuussa 2017 
sitoumuksen Baltic Sea Action Group (BSAG) kanssa Itäme-
ren suojeluun liittyvien tavoitteiden kohdentamiseksi myös 
turkiselinkeinoon. Sitoumuksen myötä turkisala järjestää 
koulutusta ympäristöasioiden osalta tiiviisti tuottajille ja edis-
tää Itämeren suojelua vesistökuormituksen vähentämiseen 
tähtäävien hankkeiden kautta (Turkisteho- ja Bioarvolanta-
hankkeet). 

Strategian mukaisesti ympäristöhankkeisiin, erityisesti 
lannan hyödyntämishankkeisiin osallistuttiin ja saatiin 
ensimmäisiä strategiakauden tuloksia niihin liittyen. Luon-
nonvarakeskuksen (LUKE) ja ympäristöministeriön kanssa 
käynnistetty turkiseläinten todellisten lantamäärien selvitys-
hanke valmistui toimintavuoden aikana. Lisäksi liitto osallistui 
käynnissä olleeseen Turkisteho-hankkeeseen, jossa kehite-
tään turkislannan erilaisia hyödyntämismenetelmiä ja yhteis-
työmahdollisuuksia niin maatalouden kuin biokaasulaitosten 
kanssa. Bioarvolanta-hanke on käynnissä edelleen ja siinä 
kehitetään biohiilen käyttöä turkiseläinlannan lisänä tavoit-

teena saada lannan sisältämät ravinteet paremmin kasvien 
hyväksikäytettävään muotoon. Samoin hankkeen tavoitteena 
on kaupallistaa kehitteillä oleva kasvualustakonsepti niin, että 
sen tuotanto ja markkinointi aloitetaan hankkeen tuloksena. 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimesta käynnistettiin 
Etelä-, Keski- ja Pohjanmaan maakuntien alueella pohjave-
sialueiden selvityshanke, jonka tavoitteena on kartoittaa ja 
päivittää alueen nykyisten pohjavesialueiden nykytila. Hanke 
on kaksivuotinen ja se valmistuu vuoden 2018 loppuun men-
nessä. Turkisala on mukana tiiviisti yhteistyössä hankkeen 
koko ajan. 

Elinkeinon edustajat olivat aktiivisesti mukana myös 
turkistuotannon ydinalueen maakuntakaavan valmistelu-
työssä, jotta myös tulevaisuudessa turkistuotannolle voidaan 
osoittaa toimintaan soveltuvia maa-alueita.

Ympäristöön liittyvissä kysymyksissä ja lupahakemusten 
laadinnassa jäsenten käytettävissä on suomen- sekä ruotsin-
kielinen asiantuntija, jotka tuntevat hyvin turkiselinkeinon ja 
ovat tottuneet asioimaan lupahakemusasioissa virano-
maisten kanssa. 
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TUTKIMUS, LABORATORIO JA REHU

Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen ja tie-
don hankkiminen tutkimalla mahdollistavat turkiselinkeinon 
kehittymisen, kilpailukyvyn ja menestymisen. ProFur hyödyn-
tää ja jakaa tietoa, etsii verkostoja, solmii kumppanuuksia 
sekä käynnistää ja koordinoi tutkimushankkeita elinkeinoa 
palvelevan uuden luotettavan, myös tieteellisesti tutkitun, 
tiedon hankkimiseksi. Turkistutkimustoiminta jatkui vilkkaana 
vuoden 2017 aikana.

Vuonna 2015 alkanut ja Maaseuturahaston rahoittama 
Kestävä turkiseläin–hanke jatkui keskittyen vuoden aikana 
sinikettujen sperman laadun tutkimukseen sekä sinikettu-
jen vaihtoehtoisten jalostusstrategioiden simulointiin. 
 MAKERA-rahoitteinen Kestävät jalat –hanke jatkui myös 
koko vuoden. Maa- ja metsätalousministeriön, ympäristö-
ministeriön ja ProFurin rahoittama Turkiseläinten lantamäärät 
–hanke valmistui tuottaen uutta tietoa viranomaiskäyttöön 
turkis eläinten lantamääristä. EAKR-rahoit teinen Bioarvolan-
ta–hanke jatkui koko vuoden 2017.  
Maaseuturahaston rahoittama Turkisteho-hanke käynnistyi, 
ja ehti vuoden 2017 aikana tuottaa erittäin mielenkiintoista 
tietoa muun muassa turkislannan pyrolysoinnista. Vuoden 
2017 aikana saatiin myös positiivinen MAKERA-rahoitus-
päätös sinikettujen turkispurentaan keskittyvälle hankkeelle. 
Hanke käynnistyy vuoden 2018 aikana. 

Ruokintatutkimuksen saralla vuoden merkittä-
vimmät panostukset olivat Ruokinnan optimointi –projekti, 
jossa tehtiin vuoden 2017 aikana siniketuilla loppukasvatuk-
sen rehun energiatasoihin keskittyvä koe. Hankkeesta syntyy 
yksi väitöskirjatyö ja yksi maisteritasoinen opinnäytetyö. 
Vuoden 2017 aikana tehtiin myös koe, jossa tutkittiin mink-
kien rehun amino- ja rasvahappokoostumuksen vaikutuksia 
minkkien turkin laatuun, kasvuun ja kokoon.

Eläinjalostuksen saralla WebSammon indeksilaskennan 
kehittämisprojekti jatkui. Hankkeen tämän hetkisenä ta-
voitteena on päivittää indeksilaskentaa siten, että laskenta 
ottaa huomioon myös jalostettavien ominaisuuksien väliset 
geneettiset korrelaatiot. 

Eläinten hyvinvointitutkimuksessa aloitettiin uusi Fur 
Europen rahoittama supiprojekti, jonka tavoitteena on saada 
vuoden 2019 loppuun mennessä valmiiksi WelFur-hyvin-
vointiprotokolla suomensupille. Kevättalvella 2017 valmistui 
myös Luova Oy:n toteuttamana tutkimus sinikettujen veden-
kulutuksesta talviaikana. 

Turkiseläinten infektiotautitutkimuksessa turkiseläinten 
naama-tassutaudin tutkimus jatkui koko vuoden 2017. Hank-
keesta valmistui vuonna 2017 Heli Nordgrenin väitöskirjatyö. 
Hankkeesta on työn alla myös toinen väitöskirja.

Turkistutkimukselle pitkään odotettu tutkimustietokanta 
saatiin valmiiksi vuonna 2017. Tietokanta on osa ProFurin 
jäsensivustoa ja sinne on ladattu tuhansia turkiselinkeinosta 
tehtyjä tutkimusraportteja Suomesta ja maailmalta. Tieto-
kanta on vapaasti muun muassa tuottajien käytettävissä.

Vuodelle 2018 tutkimukselle luotiin uudet tavoitteet, 
jotka on johdettu turkiselinkeinon uudesta vuosien 2018-
2020 strategiasta. Uudessa tutkimusstrategiassa korostuvat 
kilpailuaseman vahvistaminen, kannattavuus, vastuullisuus ja 
eläinterveys ja hyvinvointi.



Hyvä ravitsemus sekä sairauksien ennaltaehkäisy, 
niiden nopea ja tarkka tunnistaminen ja oikea lääkintä ovat 
turkiseläinkasvatukselle välttämättömiä. ProFur edistää 
eläin-, ravinto- ja ympäristöterveyttä tarjoamalla toimialan 
tarpeisiin kehitettyjä laboratoriopalveluja.

Liiton akkreditoitu testauslaboratorio Fin FurLab Oy Ab 
(T074) tukee toiminnallaan eläinten hyvinvointia. Laborato-
riolla on standardin EN ISO/IEC 17025 mukainen ja FINASin 
arvioima ja päteväksi toteama laatujärjestelmä.

Laboratorio toimii turkiseläinten rehuja valmistavien 
rehusekoittamoiden omavalvontalaboratoriona, Eviran 
hyväksymänä yhteistyökumppanina viranomaisnäytteiden 
salmonellatutkimuksessa ja sivutuoteasetuksen mukaisesti 
hyväksyttyjen käsittelylaitosten omavalvontalaboratoriona.

Yhtenä suurena muutoksena oli eläinlääkäripalve-
lujen aloittaminen, ensimmäinen rekrytointi tehtiin syyskuussa 
ja STKL:n eläinlääkärit siirtyivät laboratorion palvelukseen 
1.11.2017 alkaen. Eläinlääkäritoiminnan suurin asiakas on liitto 
ja tuotetuista palveluista suurin osa on tuottajille subventoitu-
ja jäsenpalveluita eli sairaus- ja neuvontakäyntejä tiloilla sekä 
puhelinneuvontaa. Muita eläinlääkäritoiminnan osa-alueita on 
ollut plasmasytoosin torjunta, konsultointi sekä tutkimuksen ja 
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Laboratoriotoiminta

Toimintavuoden aikana jatkettiin yksitoikkoisten sekä työ-
läiden työvaiheiden vähentämistä, yhtenä näkyvänä merkkinä 
salmonella-analyysien menetelmäkehitys, joka myös akkre-
ditoitiin. Plasmasytoosianalyyseissä laadun parantamiseen 
tähtäävä Golden Standard-kehityshanke on edennyt.

Laboratoriotoiminnassa päätetyt tehostamistoimet on 
pääosin jalkautettu 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. 
Kustannusrakenteen tervehdyttämistä jatketaan prosessi-
parannuksin, laiteinvestoinnein ja alihankintaa kehittämällä. 
Parantunut kustannusrakenne on mahdollistanut hintojen 
korottamisen välttämisen ja osin jopa hintojen laskemisen. 
Uutta myyntiä ja katetta on haettu ensisijaisesti turkisalan 
ulkopuolelta.

toimikuntien tuki. Eläinlääkinnän hinnat eivät ole miltään osin 
nousseet muutoksen yhteydessä, osin kustannukset tuotta-
jille ovat jopa laskeneet. 

Vitamiinivalmisteen osalta tehtiin kenttäkokeita, joiden 
tulokset olivat positiivisia. Myynti on kehittynyt hitaasti johtu-
en tuottajien taloudellisesta tilanteesta, mutta kaikki saadut 
asiakkaat ovat jatkaneet tilauksia kokeilun jälkeen.
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Yhteiskunnallisella päätöksenteolla on 
kauaskantoiset vaikutukset turkiselinkeinon harjoittamiseen. 
Menestyksemme ja elintilamme ehto on, että äänemme kuu-
luu paikallisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä päätöksen-
teossa. Saadaksemme näkemyksillemme arvostusta, meidän 
on oltava luotettavia ja hyvämaineisia. Verkostojemme on 
katettava niin kotimaiset kuin kansainvälisetkin sidosryhmät. 

Kotimaan edunvalvonnan näkökulmasta vuosi 2017 oli 
kiireinen ja edunvalvonnan organisaatio toimi erittäin aktiivi-
sesti ollen jatkuvasti yhteydessä eri sidosryhmiin. Jo vuonna 
2016 aloitetulla konseptilla olemme tukeneet turkisten 
näkyvyyttä kotimaassa sekä vahvistaneet turkisten asemaa 
kaupan alalla. Vuonna 2017 liitto käynnisti vanhojen tur-
kisten muodistamiseen tähtäävän Vintage-hankkeen, jonka 
vetäjäksi valittiin liiton edunvalvonnasta ja muodista vastaava 
Leena Harkimo. Hänen tehtävänään on kiertää liikkeitä, 
muotinäytöksiä ja muita tapahtumia, kertoa turkiksista ja vah-
vistaa näin positiivista näkyvyyttä sekä rakentaa ja ylläpitää 
verkostoja. Vintage-hanke sai positiivista huomiota muotiasi-
antuntijoiden ja blogistien parissa. Turkisasusteiden muodis-
taminen uusiksi käyttövaatteiksi on houkutellut selvästi uusia 
käyttäjäryhmiä.

Koulutuksen alalla yhteistyötä on vahvistettu rakenta-
malla uusia yhteistyömuotoja ja verkostoja Aalto-yliopiston 
ja muun muassa Kokkolassa ja Pietarsaaressa toimivan am-
mattikorkeakoulu Centrian kanssa. Kuluneen vuoden aikana 
ProFur ja elinkeinon markkinointi- ja huutokauppayhtiö Saga 
Furs järjestivät useita opiskelijatilaisuuksia niin turkistiloilla, 
Vantaan Saga Congress Centerissä kuin Kööpenhaminan 
Design Centerissä. Edunvalvontatyössä on suhteita tiivistetty 
myös Turkiskaupan liiton kanssa.

Vuoden 2017 aikana esittelimme turkiselinkeinoa monin 
tavoin eri sidosryhmille. Järjestimme perinteisiä tilavierailuja, 
joille osallistui eri alojen päättäjiä, poliitikkoja ja huippubrän-
dien edustajia. Samoin turkishuutokauppojen yhteydessä 
tapasimme paljon sidosryhmien edustajia. Olimme myös 
mukana muutamissa muotinäytöksissä ja Kauppalehti Op-
tion järjestämässä gaalassa syksyllä 2017.

Kansanedustajille ja eduskuntaryhmille veimme elinkei-
non viestiä tapaamalla heitä niin eduskunnassa, Vantaan 
toimitiloissa kuin turkistiloilla. Kesäkuussa 2017 eduskunnan 
maatalousvaliokunta vieraili turkistilalla. Vierailulla olleet 
kansanedustajat pitivät käyntiä onnistuneena ja elinkeinoa 
avaavana. Samoin jäsenyhdistykset järjestivät alueillaan 
useita tutustumistilaisuuksia, joihin osallistui paikallisia ja 
valtakunnallisia päättäjiä. 

Elinkeinomme äänen pitää kuulua laki- ja asetusuudistuk-
siin liittyvissä työryhmissä yhdessä muiden tuotantoeläinalo-
jen kanssa. On myös hyvin tärkeää, että luottamus säilyy elin-
keinomme tilasertifiointijärjestelmään ja sen omaehtoiseen 
kehittämiseen, eikä vaatimuksia kiristämällä tehdä mahdotto-
maksi elinkeinon taloudellisesti kannattavaa harjoittamista. 

Maa- ja metsätalousministeriö jatkoi työtään eläinsuo-
jelulain kokonaisuudistuksen kanssa myös vuonna 2017. Täs-
sä työssä turkiselinkeino on ollut aktiivisesti mukana. Olem-
me voineet tuoda esiin omia näkökulmiamme sekä eläinten 
hyvinvointiin liittyviä tutkimustuloksia. Helmikuussa 2018 
liitto jätti maa- ja metsätalousministeriölle oman lausuntonsa 
lakiluonnokseen. Lakiuudistus on tarkoitus viedä loppuun 
pääministeri Juha Sipilän hallituskauden aikana. Turkisasetus 
päivitetään eläinsuojelulain uudistuksen yhteydessä tällä 
tietoa syyskaudella 2018. 

Työtä elintilan turvaamiseksi

EDUNVALVONTA
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TILASERTIFIOINTI

LIITON LAATUTYÖ

Tilasertifioinnissa toteutettiin vuoden 2017 
alusta alkaen koko järjestelmän siihen asti suurimmat 
muutokset. Turkiseläinten hyvinvointia mittaava Euroopan 
laajuinen WelFur-arviointi liitettiin osaksi ProFurin vuodesta 
2005 rakentamaa erittäin laajaa Finnish Standards-tilaser-
tifiointia ja tilasertifiointikriteerit jaoteltiin WelFur-jaksojen 
mukaan kolmena eri vuodenaikoina arvioitaviin kokonaisuuk-
siin. Auditointityö ulkoistettiin Kannuksen tutkimustila 
Luova Oy:lle, jonka arvioijat kouluttautuivat Fur Europen 
järjestämällä kurssilla tekemään WelFur-arviointeja ja ProFur 
vastasi arvioijien tilasertifiointijärjestelmää koskevasta koulut-
tamisesta. 

Tuottajille oli uutta se, että auditointikäyntejä tehdään 
vain tiettyinä, eläinlajikohtaisesti rajattuina vuodenaikoina eli 
kolmella eri WelFur-jaksolla. Vanhoille otanta-auditoinneille 
ei enää ollut tarvetta, sillä uudessa järjestelmässä sertifikaatin 
voimassaolo edellyttää vähintään vuosittaista auditointia. 

Vaikka sertifiointikriteerit ja yleiset sertifiointivaatimukset 
oli juuri päivitetty, toivat EU-päätökset tarvetta muovata 
suomensupia koskevia tilasertifiointikriteerejä. Supikoira 
otettiin kesäkuussa 2017 mukaan EU:n vieraslajiasetuksen 
torjuttavien haitallisten lajien luetteloon ja Suomi sai komis-
siolta poikkeusluvan jatkaa suomensupien kasvattamista niin, 
että vieraslajiasetuksen ehdot integroidaan suomalaiseen 
tilasertifiointijärjestelmään. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, 
että sertifiointikriteerejä muokattiin kuluneen vuoden aikana 

DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab teki STKL:n laatujärjestelmän määräaikaisauditoinnin ja liiton johta-
misjärjestelmää kehitettiin edelleen ISO 9001:2008 -standardin vaatimusten mukaan. 

Määräaikaisauditoinnin painopistealueena oli tuottajapalveluiden kehittäminen. Tämä tuki omalta osaltaan kuluneena 
vuonna ajankohtaista ProFurin ja koko turkiselinkeinon uuden 3-vuotisstrategian kehitystyötä. 

Liiton ja Saga Fursin yhdessä vuonna 2017 laatimassa turkiselinkeinon ”Tulevaisuuden toimiala 2020”-strategiassa pääta-
voitteet ovat elinkeinon jatkuvuus, kannattavuus, hyväksyttävyys, yhtenäisyys ja haluttavuus. Päätavoitteet on jaettu osatavoit-
teisiin ja työvirtoihin, joiden toteutumista seurataan systemaattisesti.

TILASERTIFIOINTI JA LIITON LAATUTYÖ VUONNA 2017

komission täydennyspyyntöjen mukaan ja supinkasvattajia 
tiedotettiin tulevista muutoksista sitä mukaa kun ehdot 
varmistuivat. Työ komissiolle osoitetun hyväksyntähakemuk-
sen ja suomensupin tilasertifiointikriteerien osalta jatkui vielä 
vuonna 2018.

Myös kettujen kasvatuksen osalta käynnistettiin uusien 
sertifiointikriteerien työstäminen. Koska kriteerien sisältö 
vaati tuekseen vahvaa tutkimusnäyttöä, tehtiin näistä uusista 
kriteereistä kuluneena vuonna vasta luonnoksia, jotka ote-
taan käyttöön tutkimustulosten valmistuttua. On olennaista 
huomata, että kun syksyllä 2017 julkisuudessa käsiteltiin yk-
sittäisiä kuvia suurista ketuista, elinkeino oli lähtenyt määrit-
telemään ketun sopivaa kokoa ja koon säätelyyn liittyviä 
tilasertifiointikriteerejä jo aiemmin. 

Vuoden 2017 lopussa lähes 75 %:lla sertifioiduista tiloista 
oli tehty ensimmäinen, uusimuotoinen auditointikäynti, ja 
muutamilla tiloilla arviointeja tehtiin jo kahdella eri arvioin-
tijaksolla. Tavoitteisiin päästiin erittäin hyvin, kun otetaan 
huomioon sertifiointijärjestelmän perusteellinen muutos sen 
kaikilla eri toiminta-alueilla. Kaikista suomalaisista tiloista oli 
sertifioinnin piirissä vuoden 2017 lopussa 94 % ja lähes koko 
maan kettu- ja supituotanto (99 %) kasvoi sertifioiduilla 
tiloilla. Minkkituotannosta oli sertifioitu noin 94 %.

Liiton Sertifiointitoimikunta kehittää ja valvoo sekä järjes-
telmää että tilakohtaisia kysymyksiä.
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Kehittyäkseen ja kasvaakseen turkiselinkeinon 
ja sen mahdollisuuksien on oltava laajasti yhteiskunnassa 
tunnettuja.  Erittäin tärkeää on, että suuri yleisö ja vaikut-
tajat tuntevat kotimaisen turkisekosysteemin: vastuulliset 
tuotantotavat, taloudellisen merkityksen ja kiertotalouteen 
liittyvät toiminnot. Tavoitteemme, hyvän maineen, on oltava 
totuudenmukainen. Hyvä maine rakentaa luottamusta, edis-
tää yhteistyötä ja turvaa elinkeinolle sosiaalisen työrauhan. 
Vaikka turkisnahkat ovat pääosin vientituote, kaikki tuotanto 
tehdään Suomessa, jonne myös subventoimattomat vienti-
tulot kotiutuvat. Tästä syystä turkisala haluaa kuulua ja näkyä 
vahvemmin myös kotimaassa, jossa arvoketjumme eniten 
vaikuttaa.

Nostamme edunvalvonnallista näkökulmaa myös 
tarinankerrontaa hyväksi käyttäen ja korostamme faktaa, 
että olemme toimiva osa suomalaista bio- ja kiertotaloutta. 
Vuoden 2017 lopulla ProFur lähti suunnittelemaan kotimai-
sen tunnettuuden lisäämistä.  Mainostamisen tauon jälkeen 
ProFur päätti, että näkyvyyttä hankitaan myös laadukkaalla 
mainonnalla. Maaliskuussa 2018 Suomen päälehdissä jul-
kaistut Tuottajan tarina-mainokset olivat yksi osa tunnettuu-
den lisäämistä.

Kotimaisen turkiksen vastuullisuus, jäljitettävyys ja 
turkisalan kansainvälisesti vaativin tilasertifiointiohjelma ovat 
meille niin ikään tärkeitä asioita, mitkä haluamme kertoa. 

Elinkeinomme on suomalaisen kiertotalouden keskiössä. 
Turkisala hyödyntää muiden alkutuotannon alojen sivutuo-
tevirtoja turkiseläinrehussa, puhdistamme Itämerta rehu-
silakkaa nostamalla ja myös lanta käytetään hyödyksi. On 
perusteltua todeta, että turkisala käyttää kaiken mahdollisen 
hyödyksi tuotantoketjussaan ja lopputuloksena ovat laaduk-
kaat turkisnahkat ja vientitulot. 

Näiden viestiemme on kuljettava useille eri sidosryhmille. 
Samoin sosiaalisen median maailmassa on tärkeää välittää 
oikeaa tietoa elinkeinon koko kuvasta niin suurelle yleisölle, 
kaupalle, muodin toimijoille kuin medialle. 

Suomalainen vaatesuunnittelu on maailmalla palkit-
tua. Useat eri kansainvälisiin kilpailuihin lähetetyt mallistot 
sisältävät turkista. Vaatesuunnittelussa oppilaitosyhteistyö 
on ensiarvoisen tärkeää. Turkiselinkeinolla on kattavaa 
yhteistyötä esimerkiksi Aalto-yliopiston muotoilun laitoksen 
vaatesuunnittelun, Pietarsaaren Centrian, Lahden muotoilu-
instituutin sekä Lapin yliopiston kanssa. ProFurin tavoitteena 
on vakiinnuttaa turkis luonnolliseksi osaksi kotimaista vaate-
teollisuutta ja suunnittelua.

Liiton verkkosivut uudistettiin vuonna 2016 ja vuonna 
2017 jatkoimme uuden materiaalin tuotantoa sekä julkiselle 
että jäsenpalvelusivustolle. Samoin tuottajien uutiskirjeen 
tekeminen pääsi kunnolla vauhtiin vuoden 2017 aikana. 
Tuottajaviestinnässä järjestimme tupailtakierrokset jäsen-
yhdistysten alueella syksyllä 2017. Tupailloissa keskusteltiin 

NÄKYVYYS KOTIMAASSA 

Turkiselinkeinon 
faktat esille ja 
näkyvyys riittävälle 
tasolle 
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aktiivisesti julkisen iso kettu-kohun aiheuttamista mainehai-
toista ja alan haastavasta markkinatilanteesta, mutta tästä 
huolimatta tupailtojen henki oli eteenpäin positiivisesti 
katsova. Aiemmin määritettyä sosiaalisen median suunni-
telmaa toteutimme aktiivisesti vuoden 2017 aikana ja liitto 
viesti kanavissaan tavallisten tiedotteiden lisäksi tuottaja- ja 
asiantuntijahaastatteluilla sekä blogeilla. 

Yksi viestinnän painopisteistä, Leena Harkimon vetämä 
vanhojen turkisten muodistamisen Vintage-hanke sai hyvin 
tilaa liiton viestinnässä ja ulkoisessa mediassa sekä blogistien 
tuotteissa.

ProFur jatkaa edelleen omien viestintäkanaviensa kehittä-
mistä. Haluamme kertoa itse merkitykselliset asiamme suurta 
yleisöä ja mediaa kiinnostavalla tavalla. Viestin viemistä ei 
myöskään jätetä perinteisen tai sosiaalisen median, elinkei-
non vastustajien tai maksetun mainonnan tehtäväksi. Tämän 
vuoksi Turkistalous-lehden sisältöä on kehitetty niin, että 
lehdessä on myös kiinnostavia, journalistisin periaattein 
toteutettuja juttuja. Lehden ja ProFurin sosiaalisen median 
sisältöjä hyödynnetään koko ajan ristiin.

Toiminta muiden tuotantoeläinalojen kanssa oli vilkasta: 
osallistuimme yhdessä erilaisiin keskustelu- ja esittelyti-
laisuuksiin ja pidimme yhteyttä muiden edunvalvontaorgani-
saatioiden ja MTK:n kanssa. 

Elinkeinon omilla koululähettiläillä oli kysyntää, ja 
koulukäynnit suuntautuivat pääsääntöisesti Pohjanmaan 

maakuntiin ja pääkaupunkiseudulle. Lisäksi koululais- ja opis-
kelijaryhmien ProFurin ja Saga Fursin toimitiloihin tekemissä 
vierailuissa jaettiin tietoa turkiselinkeinosta yhtenä maatalou-
den tuotantoeläinalana.

ProFurin ja Saga Fursin toimitiloissa Vantaalla vieraili 
myös kymmeniä elinkeinon sidosryhmien edustajia etenkin 
vuoden 2017 turkishuutokauppojen aikaan, mutta myös 
muulloin.

ProFur tuotti toimintavuoden aikana useita julkaisuja 
kuten vuosikertomuksen ja elinkeinon keskeiset tunnusluvut 
sisältävän Tilastot-julkaisun vuoden 2016 vahvistetuista lu-
vuista. Vuoden 2017 lopulla käynnistimme tilastojulkaisujen 
kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on avata elinkeinon 
toimintoja vielä selkeämmin. Marraskuussa 2017 julkaistiin 
Turkis-kalenteri 2018, joka sisältää aikaisempaa laajemmin 
päivitetyn toimintakäsikirjan sekä kuvallisen yhteystietovih-
kosen. 

Liiton viestintäjohtajan rekrytointiprosessi käynnistyi 
vuoden 2017 lopulla. Viestintäjohtajan tehtävään valittiin 
kasvatustieteen maisteri Olli-Pekka Nissinen, joka aloitti 
työssään helmikuun 2018 alussa.
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Uudistettu Turkistalous-lehti ilmestyi vuonna 
2017 entistä edunvalvonnallisempaan suuntaan kehittyneenä 
sekä keskeisenä kanavana niin sisäiselle kuin ulkoiselle vies-
tinnälle. Turkistalous on Suomen aikakauslehtien liiton jäsen.

Lehdessä ProFur välittää tärkeää ja hyödyllistä tietoa 
kaikille elinkeinon palveluksessa oleville ja ulkoisille sidosryh-
mille. Jokaisessa numerossa on myös normaalien uutiskri - 
t eerien mukaisia artikkeleita ja reportaaseja, joilla herätämme 
ulkopuolisten henkilöiden kiinnostuksen elinkeinoa kohtaan. 
Kerromme itse tarinoita, joita toivomme meistä kerrottavan.

Lehden toimittamisesta vastasi vuonna 2017 päätoimittajana 
toiminut toiminnanjohtaja sekä ammattilaisista koostuva 
tuottaja ja toimittajatiimi. Mukana on myös liiton sisältä 
reportaasien ja uutisjuttujen tekemisestä kiinnostunut tiimi. 

Toimintavuonna Turkistalous ilmestyi viisi kertaa. Re-
surssitarpeen ennustettavuuden ja painokustannussäästö-
jen vuoksi lehti pidettiin 32-sivuisena. Tekstien huolellisen 
toimittamisen ja harkitun esillepanon ansiosta lehti palvelee 
lukijaa jopa aikaisempaa paremmin.

TURKISTALOUS-LEHTI 
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ProFur-konsernin emoyhtiö on Suomen Turkis-
eläinten Kasvattajain Liitto ry. 

Tytäryhtiönä on konserniin yhdistelty Fin FurLab Oy 
Ab.  Laboratoriotoimintaa harjoittavan Fin FurLab Oy Ab:n 
koko osakekanta on liiton omistuksessa ja yhtiö on yhdistelty 
konsernin tuloslaskelman varsinaisen toiminnan kohdassa 
laboratorio- ja rehu.   

Tytäryhtiö Saga Furs Oyj on yhdistelty pääomaosuus-
menetelmällä, koska yhtiön toiminta ja laajuus poikkeavat 
merkittävästi liiton toiminnasta. Konsernin omistusosuu-
den mukainen osuus tytäryhtiö Saga Furs Oyj:n tilikauden 
tuloksesta on esitetty konsernin tuloslaskelmassa kohdassa 
sijoitus- ja rahoitustoiminta. Liiton omistamat Saga Furs 
Oyj:n osakkeet edustavat 30,6 prosenttia osakkeista ja 61,7 
prosenttia osakkeiden kokonaisäänimäärästä. Konsernitilin-
päätökseen on yhdistelty Saga Furs Oyj:n tilinpäätös ajalta 
1.11.2016-31.10.2017. Kirjanpitolautakunta on myöntänyt Pro-
Fur-konsernille oikeuden poiketa konserniyhtiöitä koskevasta 
samatilikautisuuden vaatimuksesta vuoden 2019 loppuun. 

Osakkuusyhtiö Kannuksen Tutkimustila Luova Oy on 
yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omis-
tusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiön tilikauden 
tuloksesta on esitetty konsernin tuloslaskelmassa varsinaisen 
toiminnan kohdassa tutkimus- ja tuotekehitys. Liiton omis-
tamat osakkuusyhtiö Kannuksen Tutkimustila Luova Oy:n 
osakkeet edustavat 38 prosenttia osakkeista.  

Konsernituloslaskelma esitetään ProFur-hyvinvointistra-
tegian mukaisessa mallissa.  Konsernitilinpäätös on laadittu 
hankintamenomenetelmän mukaisesti. Vuosille 2015–2017 
laaditun strategian mukaisesti jatkettiin ponnisteluja tuotta-
jan, eläinten ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi. 

ProFur-konsernin tilikauden tulos on noin 1.669.000 
euroa ylijäämäinen. 

KONSERNITALOUS 
Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli noin 2 563 
000 euroa, missä säästöä edellisvuoteen verrattuna oli 575 
000 euroa. Vuoden 2017 alussa liitto lähti liikkeelle uudella 
organisaatiorakenteella ja suurimmat kulusäästöt syntyivät 
henkilöstökuluista. Laboratorion toiminta tuli kannattavam-
maksi toimintoja tehostamalla ja uudelleen organisoinnilla. 
Liitossa ja Fin FurLab Oy:ssä työskenteli yhteensä keski-
määrin 25 henkilöä vuonna 2017. 

Joulukuussa 2016 liitto hakeutui arvonlisäverovelvollisek-
si. Verottajan päätöksen mukaan liiton arvonlisäverollista toi-
mintaa ovat tuottajapalvelut ja arvonlisäverotonta toimintaa 
mm. edunvalvonta sekä julkisesti rahoitetut tutkimukset. 

Katastrofiapurenkaalta maksettiin kahdelle tilalle ka - 
t  astrofikorvausta. Plasmasytoosiapurenkaan toiminta jatkui 
edellisvuoden tapaan.  

Varainhankinnan tuottoja kertyi yhteensä noin 1 764 000 
euroa, mikä on 311 000 euroa vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. 

Sijoitus- ja rahoitustoiminnasta kertyi 2 417 000 euroa, 
mikä on 2 765 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna 
tytäryhtiö Saga Furs Oyj:n tuloksen parannuttua.  

SEB:n sijoitussalkuista kertyi 200 000 euron tuotto. Sal-
kun tuotto oli 6,35 % vuonna 2017, kun tuotto-odotus pit-
källä tähtäimellä on 5,5 %. Liitto on tehnyt täyden valtakirjan 
omaisuudenhoitosopimuksen SEB:n kanssa . Korkotuottoja 
saatiin Pohjanmaan pankkeihin tehdyistä talletuksista. 

Maa- ja metsätalousministeriöltä saatu yleisavustus koh-
dennettiin eläinlääkintä- ja ympäristöneuvontaan.

ProFur-konsernin taseen loppusumma oli 37,8 milj.eu-
roa, missä nousua 1.4 milj. euroa edellisestä vuodesta. Oman 
pääoman tasearvo kasvoi 5% ja vieraan pääoman tasearvo 
laski 12%.    

Sijoitukset muodostuivat pääosin ProFur-konsernin 
omistusosuuden mukaisesta osuudesta tytäryhtiö Saga Furs 
Oyj:stä.   
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Kaikki STKL:n perustajajäsenet ovat edelleen keskusjärjestön jäseninä. Vuonna 2017 paikallisyhdistyksissä oli sääntöjen mukai-
sen jäsenmaksun suorittaneita jäseniä seuraavasti:

JÄSENET, TOIMIELIMET JA 
HENKILÖSTÖ

825 jäsenyrityksellä oli vuonna 2017 yhteensä 960 toimipaikkaa.

Vuosikokous Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 20.6.2017 Pietarsaaressa. Kaikki jäsenjärjestöt Ålands Pälsodlarför-
ening rf:iä ja Savo-Karjalan Turkistuottajat ry:tä lukuun ottamatta olivat edustettuina kokouksessa.

Henkilöstö Liiton ja Fin FurLabin palveluksessa työskenteli vuonna 2017 keskimäärin 25 henkilöä. 

Hallitus 2017 (suluissa jäsenen henkilökohtainen varamies) Kenneth Ingman (Johan Mattbäck) Lasse Joensuu (Olli-Pekka 
Hietamäki), Markku Kujanen (Jorma Eilonen), Isto Kärkäinen (Ari Starck), Marko Meriläinen (Jorma Kauppila), Marcus Nord-
myr (Kent Herrgård vuosikokoukseen saakka, 3.6. alkaen Daniel Johansson), Stefan Wik (Tobias Andersson). 
Hallitus piti 11 kokousta ja sihteerinä toimi Susanne Moilanen. 
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ProFurin jäsenyydet 
Aikakauslehtien liitto, Eläinterveys ETT, European Federation for Animal Science, European Fur Breeders’ Associ-
ation/Fur Europe, Helsingin seudun kauppakamari, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Maaseudun 
Työnantajaliitto, Maatalouden Erikoisyhdistysten Liitto, ProAgria Keskusten Liitto, Suomen Maataloustieteellinen 
Seura ry, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Svenska Lantbrukssällskapens Förbund, Turkiskau-
pan Liitto, Työtehoseura

Tilintarkastajat 
Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, Helsinki
KHT Johanna Winqvist-Ilkka, varalla KHT Tatu Huhtala, Seinäjoki

ProFurin johtoryhmä vuonna 2017 

Toiminnanjohtaja
Marja Tiura

Varatoiminnanjohtaja ja PSTK:n toiminnanjohtaja
Hannu Kärjä (eläinten ja ympäristön hyvinvointi)

Laboratorion johtaja/Fin FurLab Oy:n toimitusjohtaja
Taneli Saari (laboratorio ja rehu)

SÖP:n toiminnanjohtaja
Kristian Bengts 10.5.2017 asti, Dan-Ove Stenfors 1.10.2017 alkaen (tuottajan hyvinvointi)

Talous- ja henkilöstöpäällikkö
Tiina Helmi

Tutkimusjohtaja
Jussi Peura 

Hallituksen nimeämät toimikunnat
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Tuottajan hyvinvointi
 Tuotot
  Kulut
      Henkilöstökulut
      Poistot
      Muut kulut

Eläinten ja ympäristön hyvinvointi 
 Tuotot
  Kulut
      Henkilöstökulut
      Poistot
      Muut kulut

Laboratorio ja rehu
 Tuotot
  Kulut
      Henkilöstökulut
      Poistot
      Muut kulut

Edunvalvonta 
 Tuotot
  Kulut
      Henkilöstökulut
      Poistot
      Muut kulut

Tutkimus- ja tuotekehitys
 Tuotot 
  Osuus osakkuusyrityksen 
  tuloksesta
  Kulut
      Henkilöstökulut
      Poistot
      Muut kulut
      Osuus osakkuus-
      yrityksen tuloksesta

VARSINAINEN TOIMINTA

KONSERNITULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2017 1.1.-31.12.2016

                122 375,66

179 229,76  
   12 200,14 
  156 516,17            -347 946,0        -225 570,41

                     29 442,71
              
   190 975,75   
      15 168,36
288 856,89          -495 001,00     -465 558,29

              3 306 821,42

  652 570,65  
      94 231,44 

2 494 011,29      -3 240 813,38        66 008,04

                    90 914,33

 209 703,83  
        9 510,30 
 686 852,82        -906 066,95         -815 152,62

 248 422,40
                             
                0,00          248 422,40

 144 408,94  
           786,82               
  396 057,34         
    79 073,26          -620 326,36      -371 903,96 

                           85 614,00

    170 551,87 
           772,73
 136 006,53                   -307 331,13                 -221 717,13 

                              12 721,50

  475 876,81 
       18 221,43
   185 381,49                 -679 479,73          -666 758,23 

                        2 776 322,31

  758 249,43 
    94 959,06
2 189 719,60            -3 042 928,09           -266 605,78 

                             61 373,73

    376 417,72 
       10 177,58
439 809,63               -826 404,93            -765 031,20 

  234 902,14      
                              
      18 133,85  253 035,99

   136 488,13 
        6 047,01 
 410 699,82
               0,00                -553 234,96           -300 198,97
 

SUOMEN TURKISELÄINTEN KASVATTAJAIN LIITTO RY - PROFUR
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                        2 776 322,31

  758 249,43 
    94 959,06
2 189 719,60            -3 042 928,09           -266 605,78 

Hallinto
 Tuotot
  Kulut
      Henkilöstökulut
      Poistot
      Muut kulut

Katastrofiapurengas  
 Tuotot
  Kulut
  Siirto renkaalle

Plasmasytoosiapurengas
 Tuotot
  Kulut
  Siirto renkaalle

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
 Tuotot 
  Osuus osakkuus-
  yrityksen tuloksesta
  Kulut
  Osuus osakkuus-
  yrityksen tuloksesta

Kulujäämä

Kulujäämä

Tuotto-/kulujäämä 

Yleisavustukset valtiolta

Tilikauden yli-/alijäämä

Varainhankinnan tuotot
  Jäsenmaksut 

                   10 485,11 

    468 516,51  
     10 884,94
   281 683,22      -761 084,67       -750 599,56

               
                  2 850,00
                  -10 397,16
                      7 547,16                  0,00 
 

               
              302 951,64 
               -319 687,81
                   16 736,17                   0,00 
  

               
   269 749,06 
     
2 178 386,30    2 448 135,36
     -30 591,03
                        
                 0,00        -30 591,03       2 417 544,33

                                         -2 562 776,80

               -798 465,18

                1 619 079,15

                 50 000,00

                 1 669 079,15

                        1 764 311,62

                                     0,00

        578 343,90 
              12 198,36 
        327 358,90            -917 901,16                -917 901,16   

                             1 702,00 

                               0,00
                            -1 702,00              0,00

                       374 428,08 

                    -331 028,91
                          -43 399,17             0,00

       442 093,84
                     
                      0,00 442 093,84
            -57 197,43

      -732 034,00          -789 231,43                -347 137,59
                     

                    -3 138 212,47

                 -1 062 956,34

                  -1 410 093,93

                       50 000,00

                                                  -1 360 093,93

               
                    2 075 256,13
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PYSYVÄT VASTAAVAT 
Aineettomat hyödykkeet
 Aineettomat oikeudet
Aineelliset hyödykkeet
 Koneet ja kalusto
Sijoitukset
 Osakkeet ja osuudet
Katastrofiapurengas
 Sijoitukset
Plasmasytoosiapurengas
 Sijoitukset 

OMA PÄÄOMA  
Käyttörahasto
Lainanlyhennysrahasto
Edellisten tilikausien ylijäämä 
Tilikauden yli-/alijäämä

VIERAS PÄÄOMA 
Pitkäaikainen vieras pääoma
 Laina Katastrofiapurenkaalta
 Lainat rahoituslaitoksilta
Katastrofiapurengas 
 Velka renkaan jäsenille
Plasmasytoosiapurengas
 Velat
Lyhytaikainen vieras pääoma
 Lainat rahoituslaitoksilta
 Ostovelat
 Muut velat
 Siirtovelat  

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus
  Aineet ja tarvikkeet 
Saamiset 
 Lyhytaikaiset saamiset
          Myyntisaamiset
          Lainasaamiset
          Muut saamiset
          Siirtosaamiset
 
Rahat ja pankkisaamiset
 

VASTAAVAA

VASTATTAVAA 

KONSERNITASE 31.12.2017 31.12.2016

242 035,91 

207 855,43

32 625 863,44

236 422,28

52 714,31

487 072,24
1 239 400,57
32 430 219,11
1 669 079,15

236 422,28
211 551,25

40 448,75
674 251,40
159 344,77
357 474,70

35 825 771,07

447 973,53

236 422,28

52 714,31

1 231 519,62

487 072,24 
1 239 400,57 

33 790 313,04
-1 360 093,93

254 902,88
0,00

300 000,00
586 034,79

302 181,57
471 226,38

34 156 691,92

254 902,88

254 902,88

67 101,05

1 659 442,74

129 118,51

428 324,31
1 508 026,61

119 709,10
1 037 339,10

129 118,51

650 766,29
1 870 323,81

158 597,14
510 546,953 093 399,12

1 206 991,81

264 489,41

3 190 234,19

1 211 785,87

274 085,16

268 778,39

30 861 664,52

254 902,88

67 101,05

SUOMEN TURKISELÄINTEN KASVATTAJAIN LIITTO RY - PROFUR

                                                   37 794 400,81 36 393 041,47

                                     37 794 400,81 36 393  041,47 
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36 393 041,47

Tuottajan hyvinvointi
 Tuotot
  Kulut
      Henkilöstökulut
      Poistot
      Muut kulut

Eläinten ja ympäristön hyvinvointi 
 Tuotot
  Kulut
      Henkilöstökulut
      Poistot
      Muut kulut

Laboratorio ja rehu
 Tuotot
  Kulut
      Henkilöstökulut
      Poistot
      Muut kulut

Edunvalvonta 
 Tuotot
  Kulut
      Henkilöstökulut
      Poistot
      Muut kulut

Tutkimus- ja tuotekehitys
 Tuotot
  Kulut
      Henkilöstökulut
      Poistot
      Muut kulut
    

VARSINAINEN TOIMINTA

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2017 1.1.-31.12.2016

                122 375,66

  179 229,76  
      12 200,14 
     156 516,17          -347 946,0       -225 570,41

                   29 442,71
              
   190 975,75   
      15 168,36
288 856,89      -495 001,00       -465 558,29

                     68 310,16 

       10 491,29  
           554,58 
   153 042,33        -164 088,20        -95 778,04

                  90 914,33

209 703,83  
       9 510,30 
686 852,82       -906 066,95        -815 152,62

                248 422,40

 144 408,94  
          786,82               
  396 057,34          -541 253,10     -292 830,70

                             87 114,00

      170 551,87 
             772,73
   136 006,53                  -307 331,13             -220 217,13 

                              12 721,50

    475 876,81 
        18 221,43
   185 864,29              -679 962,53           -667 241,03

                                 0,00

       13 426,27  
             819,62
     119 788,46               -134 034,35          -134 034,35 

                        61 373,73

      376 417,72 
         10 177,58
  439 809,63             -826 404,93           -765 031,20 

  
                         235 032,14
     136 488,13
          6 047,01 
     414 416,82              - 556 951,96            -321 919,82
 

SUOMEN TURKISELÄINTEN KASVATTAJAIN LIITTO RY - PROFUR

Hallinto
 Tuotot
  Kulut
      Henkilöstökulut
      Poistot
      Muut kulut

                    10 485,11 

  468 516,51  
   10 884,94
 281 683,22         -761 084,67    -750 599,56

                                 0,00

   578 343,90 
        12 198,36 
   327 358,90                 -917 901,16              -917 901,16 
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Katastrofiapurengas  
 Tuotot
 Kulut
 Siirto renkaalle

Plasmasytoosiapurengas
 Tuotot
 Kulut
 Siirto renkaalle

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
 Tuotot
 Kulut

Kulujäämä

Kulujäämä

Kulu-/tuottojäämä 

Yleisavustukset valtiolta

Tilikauden ali-/ylijäämä

Varainhankinnan tuotot
 Jäsen- ja tuottajapalvelumaksut 
 

               
              2 850,00
              -10 397,16
                  7 547,16                        0,00 
 

               
           302 951,64 
           -319 687,81
               16 736,17                        0,00 
  

               
   810 202,12   
  -25 205,70                  784 996,42

                -2 645 489,62

                    -881  178,00

                         -96 181,58

                       50 000,00

               -46 181,58

          1 764 311,62

                   1 702,00 

      0,00
                                     -1 702,00             0,00

            374 428,08 

           -331 028,91
               -43 399,17                           0,00

          1 522 872,37
               -50 611,38               1 472 260,99

              -3 026 344,69

                 -951 088,56

                 521 172,43

                     50 000,00

                                         571 172,43

               
                  2 075 256,13
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PYSYVÄT VASTAAVAT 
Aineettomat hyödykkeet
 Aineettomat oikeudet
Aineelliset hyödykkeet
 Koneet ja kalusto
Sijoitukset
 Osakkeet ja osuudet
Katastrofiapurengas
 Sijoitukset
Plasmasytoosiapurengas
 Sijoitukset 

OMA PÄÄOMA  
Käyttörahasto
Lainanlyhennysrahasto
Edellisten tilikausien ylijäämä 
Tilikauden yli-/alijäämä

VIERAS PÄÄOMA 
Pitkäaikainen vieras pääoma
 Laina Katastrofiapurenkaalta
 
Katastrofiapurengas 
 Velka renkaan jäsenille
Plasmasytoosiapurengas
 Velat renkaan jäsenille
 Yleiset varat
 Siirtovelat 
Lyhytaikainen vieras pääoma
 Saadut ennakot
 Ostovelat
 Muut velat
 Siirtovelat  

VAIHTUVAT VASTAAVAT
 
Saamiset 
 Pitkäaikaiset saamiset 
 Lyhytaikaiset saamiset
          Myyntisaamiset
          Lainasaamiset
          Muut saamiset
          Siirtosaamiset
 
Rahat ja pankkisaamiset
 

VASTAAVAA

VASTATTAVAA 

TASE 31.12.2017 31.12.2016

68 256,18

37 981,70

5 536 590,53 

236 422,28

52 714,31

487 072,24
1 239 400,57

6 528 890,62
-46 181,58

 

26 156,46
7 883,92

18 673,93

58 710,34
255 504,10
56 728,85
219 481,62

8 209 181,85

236 422,28

236 422,28

52 714,31

590 424,91

487 072,24 
1 239 400,57 

5 957 718,19
571 172,43

18 984,43
33 762,60
14 354,02

0,00
158 419,07
110 170,43

283 809,04

8 255 363,43

254 902,88

254 902,88

67 101,05

552 398,54

279 563,37
1 621 936,48

119 709,10
209 567,05

235 374,81
2 070 323,81

152 840,41
90 669,09

500 000,00

2 230 776,00

662 424,63

600 000,00

2 549 208,12

453 787,66

77 750,81

50 704,03

5 331 214,23

254 902,88

67 101,05

SUOMEN TURKISELÄINTEN KASVATTAJAIN LIITTO RY - PROFUR

                                   9 325 165,63                                          9 384 668,78

                                9 325 165,63                                         9 384 668,78
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YHDISTELMÄ KONSERNIN JA EMON LIITETIEDOISTA 

SELVITYS KONSERNIYHTIÖISTÄ  

LAADINTAPERIAATTEET 

ProFur-konsernin emoyhtiö on Suomen Turkiseläinten 
Kasvattajain Liitto ry (STKL), Vantaa. 

Tytäryhtiönä on konserniin yhdistelty STKL:n täysin omis-
tama, syyskuussa 2012 varsinaisen toimintansa aloittanut Fin 
FurLab Oy Ab, Vaasa. 

Tytäryhtiö Saga Furs Oyj on yhdistelty pääomaosuus-
menetelmällä, koska yhtiön toiminta ja laajuus poikkeavat 
merkittävästi STKL:n toiminnasta. STKL omistaa 1 080 
950 Saga Furs Oyj:n osaketta. STKL:n omistamat Saga Furs 
Oyj:n osakkeet edustavat 30,6 prosenttia osakkeista ja 61,7 
prosenttia osakkeiden kokonaisäänimäärästä. Saga Furs 
Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös kaudelta 1.11.2016-
30.10.2017, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilin-

ProFur-konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomene-
telmän mukaisesti. Konsernin sisäiset tapahtumat, saamiset 
ja velat on eliminoitu. 

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhtiö Saga 
Furs Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.11.2016-31.10.2017. Kirjanpi-
tolautakunta on myöntänyt ProFur-konsernille oikeuden 
poiketa konserniyhtiöitä koskevasta samatilikautisuuden 
vaatimuksesta vuoden 2019 loppuun. Saga Furs Oyj:n 
tilinpäätös on laadittu kansainvälisten IFRS tilinpäätösstan-
dardien mukaisesti.

Konsernin omistusosuuden mukainen osuus tytäryhtiö 
Saga Furs Oyj:n tilikauden tuloksesta on esitetty konsernin 
tuloslaskelmassa kohdassa sijoitus- ja rahoitustoiminta. 
Saga Furs Oyj on yhdistelty konserniin vertailukauden alusta 
1.1.2016, tätä hetkeä on käytetty hankintamenolaskelmassa 
hankintahetkenä. Syntynyt konsernireservi on esitetty omas-
sa pääomassa. 

Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osak-
kuusyhtiö Kannuksen tutkimustila Luova Oy;n tilikauden 
tuloksesta on esitetty konsernin tuloslaskelmassa varsinaisen 
toiminnan kohdassa tutkimus- ja tuotekehitys. 

Jos konsernin osuus osakkuusyrityksen tappiosta ylittää 
kyseisen sijoituksen hankintamenon, sijoitus merkitään ta-
seeseen nolla-arvoon eikä kirjanpitoarvon ylittäviä tappioita 
huomioida, ellei konsernilla ole muita osakkuusyritykseen 
liittyviä velvoitteita.

päätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuk-
sen, on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.
sagafurs.com.

Osakkuusyhtiö Kannuksen tutkimustila Luova Oy on 
yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. 

Jäljennös ProFur-konsernitilipäätöksestä on saatavilla 
internetsivuilla osoitteessa www.profur.fi tai emoyhtiön 
pääkonttorista, PL 5, 01601 Vantaa.

ProFur-konserniin ei ole yhdistelty Helven Säätiötä eikä 
Reino Rinteen Säätiötä. Konsernitilinpäätös antaa näin 
oikeamman kuvan ProFur-konsernin tuloksesta ja taloudelli-
sesta asemasta.
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NOUDATETUT SÄÄNNÖKSET

ARVOSTUS – JA 
JAKSOTUSPERIAATTEET JA 
-MENETELMÄT

ELÄKEMENOT

PYSYVÄT VASTAAVAT 
JA POISTOT

EMOYHTIÖN SAADUT 
AVUSTUKSET

KULUJEN 
KOHDISTUSPERIAATTEET

Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätös-
asetuksen (PMA) pienyritystä koskevien säännösten mukaisena. 

Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen 
tilinpäätösasetuksen (PMA) arvostamisen ja jaksottamisen oletta-
maperiaatteita ja -menetelmiä.

Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti tilinpäätökseen. Katta-
matonta eläkevastuuta ei ole. 

Sijoitusomaisuus on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan 
tilinpäätöspäivän markkina-arvoon. 

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen 
välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukai-
silla poistoilla. Aktivoidut investoinnit on poistettu suunnitelman 
mukaan.

Valtiolta saadut yleisavustukset on esitetty tuloslaskelman erässä 
”yleisavustukset”. 

Toiminnanaloille on kohdistettu niiden erilliskulut sekä lisäksi 
osuus yhteiskuluista. Yhteiskuluosuutta laskettaessa on nouda-
tettu mahdollisimman tarkkaa aiheuttamisperiaatetta. 



KOKONAISTUOTOT JA -KULUT

POISTOT

TILINPÄÄTÖSTEN LIITETIEDOT

Perusparannusmenot   tasapoistot    10 vuodessa

Muut pitkävaikutteiset menot  tasapoistot      5 vuodessa

Koneet ja laitteet                 25 %  menojäännöspoisto

Kalusto                  25 %  menojäännöspoisto

Käyttöomaisuuden hankintameno on poistettu seuraavan suunnitelman mukaan: 

Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 1 000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi. 

VUOSIKERTOMUS 2017            LIITETIEDOT28
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SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 

HENKILÖSTÖKULUT

Vakinaisessa työsuhteessa   22        33            10   19

Tilapäisessä työsuhteessa    3          4              2    3

yhteensä     25         37            12  22

 

                   KONSERNI 2017  KONSERNI 2016             EMO 2017   EMO 2016

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TILIKAUDEN AIKANA KESKIMÄÄRIN
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Varsinaiset jäsen- ja tuottajapalvelumaksut

Vuotuinen tilakohtainen perusmaksu

Pentukohtaiset jäsen- ja tuottajapalvelumaksut

 - Minkin-/hillerinpentu (90%)

 - Ketun-/suomensupinpentu (90%)

Jäsen- ja tuottajapalvelumaksut paritetuista naaraista

 - Paritettu minkki-/hillerinaaras

 - Paritettu kettu-/suomensupinaaras

Ylimääräinen tuottajapalvelumaksu

 - Eläinten hyvinvointin

JÄSEN- JA TUOTTAJAPALVELUMAKSUT 2017

eur yht

137 530,00

766 947,05

780 450,57

79 384,00

1 764 311,62

eur yht

156 740,00

920 143,14

920 424,99

77 948,00

2 075 256,13

eur/kpl

170,00

0,14

0,28

0,75

1,32

eur/kpl

170,00

0,14

0,28

0,75

1,32

2016

Jäsen- ja tuottajapalvelumaksut yhteensä

KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET



OSAKEOMISTUKSET

Sarja A          659 285          73,3 %          12      7 911 420

Sarja C           421 665            15,6 %                  1                     421 665

yhteensä    1 080 950    30,0 %                                   8 333 085

          kaikista osakkeista        = 61,7 % kok. äänimäärästä

SAGA FURS OYJ:N OSAKKEET

Saga Furs Oyj:n arvo-osuuksien kirjanpitoarvo on 801 422,40 euroa. Saga Furs Oyj:n arvo-osuuksien markkina-arvo 
31.12.2017 laskettuna C-sarjan markkina-arvon (29.12.2017 / 13,40 euroa/kpl) mukaan on 14 484 730,00 euroa.

Fin FurLab Oy Ab:n osakkeet
Emoyhtiö STKL omistaa 100% tytäryhtiönsä Vaasan Turkis-
talossa toimivan Fin FurLab Oy Ab:n.   

Kannuksen tutkimustila Luova Oy:n osakkeet 
Emoyhtiö STKL omistaa 38% osakkuusyhtiö Kannuksen 
tutkimustila Luova Oy:n osakekannasta. 

Konsernin muut osakkeet ja osuudet 
Aikaisemmin arvonalennetut osuudet palautettiin han-
kinta-arvoon tai sitä alempaan markkina-arvoon ja osalle 
osuuksista tehtiin arvonalennus markkina-arvoon 31.12.2017. 
Palautuksen ja arvonalennuksen jälkeen muiden osakkeiden 
ja osuuksien (pois lukien Saga Furs Oyj:n arvo-osuudet) 
kirjanpitoarvo oli yhteensä 4 287 627,63 euroa. Muihin 
osakkeisiin ja osuuksiin sisältyvien julkisesti noteerattujen 
osakkeiden ja osuuksien kirjanpitoarvo 31.12.2017 oli  
3 306 226,63 euroa ja vastaava markkina-arvo 31.12.2017 
oli 3 654 151,98 euroa.

sarjan osakkeista osaketta kohti yhteensä
osuus a.o. äänimäärä äänimäärä

KPL
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Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä   500 000,00    600 000,00

Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä    1 673 327,20                2 218 483,69

Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille      107 628,53        34 797,66

EMOYHTIÖN SAAMISET JA VELAT SAMAN KONSERNIN YHTIÖILTÄ/YHTIÖILLE

2017 2016

OMA PÄÄOMA JA RAHASTOT SEKÄ NIIDEN MUUTOKSET
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Saldo 1.1

Liittymismaksut

Katastrofikorvaukset

Kulut

Eronneille palautetut osuudet

Korot

Saldo 1.1

Tuki kasvattajilta Saga Furs Oyj:n kautta

Tuki STKL:ltä

Ylimääräinen tuki Saga Furs Oyj:ltä

Tuki paikallisyhdistyksiltä

Avustukset testeihin yleisistä varoista

Avustukset testeihin jäsenten varoista

Muut kulut

Korkotuotot

Palautetut osuudet

Siirtyvien erien muutos

Saldo 31.12

katastrofiapurenkaan tase

Vastaavaa

Sijoitukset/STKL

Vastattavaa

Velkaa renkaan jäsenille

plasmasytoosiapurenkaan tase

Vastaavaa

Saatava/STKL

Sijoitukset/Pietarsaaren OP

Siirtosaatavat

Vastattavaa

Velkaa renkaan jäsenille

Yleiset varat

Siirtovelat

KATASTROFIAPURENGAS

PLASMASYTOOSIAPURENGAS

2017

254 902,88

2 850,00

-10 395,92

-1,24

-10 933,44

0,00

236 422,28

236 422,28

236 422,28

67 101,05

108 771,70

82 713,72

0,00

111 300,40

-47 456,04

-272 231,29

-0,48

165,82

0,00

-1 970,48

48 394,40

37 375,15

5 799,26

9 539,90

 

26 156,46

7 883,92

18 673,93

52 714,31

267 323,31

1 702,00

0,00

0,00

-14 122,43

0,00

254 902,88

254 902,88

254 902,88

27 607,95

110 554,30

107 169,34

30 000,00

126 557,34

-44 508,94

-286 518,37

-1,60

147,10

0,00

-3 906,07

67 101,06

63 890,46

3 207,87

2,72

18 984,43

33 762,60

14 354,02

67 101,05

2016

Saldo 31.12

52 714,31               67 101,05
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VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 

Emoyhtiön antamat takaukset tytäryhtiön puolesta  300 000,00   250 000,00

Emoyhtiön antamat takaukset osakkuusyhtiön puolesta   1 65 700,00                   0,00

Vantaalla 18. huhtikuuta 2018

Kenneth Ingman Lasse Joensuu  Stefan Wik  Markku Kujanen
Pentti Lipsanen Marko Meriläinen Marcus Nordmyr Marja Tiura

EMOYHTIÖN VASTUUSITOUMUKSET TYTÄRYHTIÖN PUOLESTA 

2017 2016
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SUOMEN TURKISELÄINTEN KASVATTAJAIN LIITTO RY 

PL 5 (Martinkyläntie 48)
01601 VANTAA
Puh. 09 849 81 

stkl.vantaa@profur.fi

PL 92 (Kuninkaankartanontie 58 A)
65101 VAASA

Puh. 09 849 81 
stkl.vaasa@profur.fi

www.profur.fi LAYOUT AB WIKSTRÖM MEDIA OY


