
	 	
 
Tulevaisuuden sinikettu 
 
Suomi on Euroopan suurin ketuntuottajamaa. Suomalaiselle kettutuotannolle vastuullisuus, 
jäljitettävyys ja edelläkävijyyttä edustava suomalainen sertifiointijärjestelmä ovat kaiken toiminnan 
perusta. Jokainen suomalainen turkisnahka on jäljitettävissä tilatasolle asti. Suomen Turkiseläinten 
Kasvattajain Liitto – ProFur on kuluneen vuoden aikana uudistanut koko turkiselinkeinon strategian ja 
laatinut osana tätä strategiaa muun muassa viisi kohtaisen toimenpidesuunnitelman, jonka tavoitteena 
on tukea sinikettutuotantoon liittyvää vastuullista kasvatustyötä. Toimenpidesuunnitelman lisäksi 
ylisuurten sinikettujen tuotannon ehkäisemiseksi elinkeinossa laaditaan uusi ruokintanormisto koko 
elinkeinolle ja viranomaistarkastuksia ja -yhteistyötä ollaan lisätty merkittävästi. Markkinointiyhtiö 
Saga Furs ei ota vastaan yli 160 cm kokoisia nahkoja, vaan palauttaa ne takaisin tuottajalle. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________	
ProFur on Suomalaisen turkiselinkeinon edunvalvonta- ja koulutusjärjestö, joka edustaa tuottajia ja hoitaa yhteiskunnallista ja poliittista 
vaikuttamista ja kaupanalan yhteistyötä Suomessa. Liiton toimintaa ohjaa visio siitä, että Suomi on kannattavin turkiseläinten 
kasvattajamaa. ProFurin missiona on tukea tuottajien, eläinten ja ympäristön hyvinvointia ja siten turvata turkistuotannon elintila, jatkuva 
kehittyminen ja kilpailukyky. Liiton visio on, että kun eläimet, tuottajat ja ympäristö voivat hyvin – koko elinkeino voi hyvin. Lue lisää 
www.profur.fi 

Toimenpideohjelma 
 
1. Turkiselinkeinossa otetaan käyttöön järjestelmä, jolla määritellään siniketun painoindeksi. 

 
2. Sinikettujen ruokintaa suositetaan rajoitettavaksi loppukasvatuskauden aikana 

10-15 prosenttia. 
 
3. Nuoret siitosurokset valitaan siitokseen lokakuun aikana. 

 
4. Saga Fursin lajittelutiedot tuottajien käyttöön. 
 
5. Tehostettu omavalvonta ja viranomaisyhteistyö. 
 
6. Sinikettujen turkisnahan maksimikoko on 160 cm. Huutokauppayhtiö palauttaa yli 160 cm 

turkisnahat tuottajalle, hänen omalla kustannuksellaan. 
 

7. Yli 160 cm turkisnahat ovat kaupankäyntikiellossa. Kaupankäynti yli 160 cm turkisnahoilla 
on peruste turkistuottajan sertifikaatin menettämiselle.  

 
Elinkeinon 

tutkimustoimenpiteet 
 
ProFurin tutkimusjohtaja Jussi 
Peuran johdolla 
turkiselinkeinolle luodaan uusi 
ruokintanormisto ja 
painoindeksit päivitetään. 
Jalostus nostetaan 
strategiakaudella keskiöön ja 
sertifiointikriteerit päivitetään. 
 
 

	

Viestintä ja 
neuvonta 
 
 
Tuottajaviestintä 
 
Toimenpideohjelmasta on 
tiedotettu tuottajille sekä 
tuottajatapaamisissa että 
kirjeitse ja muiden 
tiedotuskanavien kautta. 
 
Tuottajia on kehotettu 
punnitsemaan ja 
kuntoluokittamaan 
siitoseläimensä. 
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Viranomaisten toimenpiteet 

 
Elinkeinon omien toimenpiteiden ja viranomaisten 
kanssa toteutettavan yhteisen toimenpideohjelman 
lisäksi Evira, Elintarviketurvallisuusvirasto on 
määrännyt Aluehallintoviraston tehtäväksi enemmän 
valvontakäyntejä turkistiloille kuin normaalisti. 
 
Lisäksi viranomaiseläinlääkäriresursseja on lisätty 
nimenomaisen valvontakierroksen toteuttamiseksi. 
Otannat ovat painotettu riskiperusteisesti, mikä 
tarkoittaa sitä, että valvonnan kohteeksi joutuvat tilat 
ovat tiloja joilla on esimerkiksi aikaisemmin havaittu 
rikkeitä. 
 

Yhteistyöhanke 
 
Syksyllä 2017 viranomaisten 
kanssa yhteistyössä 
käynnistetty toimenpide-hanke, 
jonka tavoitteena on rakentaa 
edelleen koulutus- ja 
neuvontapaketti tuottajille 
turkistilan tuottavuuden, 
eläinterveyden ja eläinten 
hyvinvoinnin edelleen 
kehittämiseksi. 

 
Elinkeinon toimenpiteet vuosille 2017-2019 

  


