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Vastaus kirjalliseen kysymykseen turkiselinkeinon kehittämisestä ja
tulevaisuudennäkymistä
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Antti Kurvisen /kesk näin
kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 89/2015 vp:
Miten Juha Sipilän I hallitus suhtautuu turkiselinkeinon kehittämiseen ja tulevaisuudennäkymiin maaseudun vientielinkeinona?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Turkistuotanto on Suomelle merkittävä vientiala. Lisäksi se on menestynyt hyvin viime vuosina,
sillä turkistuotanto on yksi harvoista tuotannon aloista, jonka vientitulot ovat kasvaneet voimakkaasti vuodesta 2008 lähtien ollen vuonna 2014 n. 516 milj. euroa. Esimerkkinä voidaan
todeta, että Kiinan viennistä turkisnahat ovat toiseksi suurin vientituote paperimassan jälkeen.
Samaan aikaan Suomen kokonaisviennin arvo on pienentynyt ja kauppatase kääntynyt negatiiviseksi. Tuotanto on lisäksi alueellisesti erittäin keskittynyt Pohjanmaalle, jossa mm. on neljä
kuntaa, joissa kunnan verotuloista yli 10 % tulee turkiselinkeinosta.
Turkistuotannon työllistävyydestä on julkisuudessa ollut erilaisia arvioita, joista luotettavimpana voidaan pitää PTT:n selvityksessä 5/2013 ollutta arviota, jonka mukaan ala työllistävyys on
yhteensä n. 4 300 henkilötyövuotta, josta suora työllistävyys on n. 3 000 htv:tä. Välillinen työllistävyys tulee elinkeinossa käytettävien tuotantopanosten ja palvelujen ym. kautta ja edustaa
n.1 300 henkilötyövuotta.
Turkistuotannon harjoittaminen on siinä mielessä markkinaehtoista, että tuotanto ei saa tulotukea. Lisäksi voidaan todeta, että turkistuotanto on elinkeinona eriytynyt maataloudesta mm. siten, että osakeyhtiöt edustavat tuotannosta yli 90 % eikä näissä yhtiöissä yleensä harjoiteta maataloutta. Lisäksi turkistalouden yrittäjät pääosin kuuluvat yrittäjäeläkelain piiriin.
Turkistalouden harjoittajille voidaan MMM:n hallinnonalalla myöntää investointitukea, aloittamistukea sekä luopumistukea. Näitä tukia on tarkoitus edelleen jatkaa.
Maa- ja metsätalousministeriössä on parhaillaan valmistelussa eläinsuojelulain kokonaisuudistus, jonka yhteydessä on selvitetty mm. eri eläinlajien olennaisia käyttäytymistarpeita ja näin on
myös tehty turkiseläinten osalta. Samanaikaisesti lainvalmistelun kanssa on valmisteltu turkiseläinten suojelua koskevaa asetusluonnosta, jonka tavoitteena on jo voimassa olevan eläinsuoje-
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lulain (247/1996) puitteissa parantaa turkiseläinten hyvinvointia tieteelliseen tietoon nojaten ja
käytännön mahdollisuudet huomioon ottaen. Asetusta on valmisteltu yhteistyössä elinkeinon ja
sidosryhmien kanssa.
Suomen talous saadaan kasvuun vain yrittäjyyden ja työn tekemisen kautta ja hallitus ryhtyykin
toimenpiteisiin kilpailukyvyn parantamiseksi, jotta sekä vienti että kotimarkkinoilla toimivien
yritysten toimintaedellytykset vahvistuvat. Turkisala on monia muita sektoreita paremmassa
asemassa siinä mielessä, että Suomessa tuotetuilla turkiksilla on vahva kysyntä maailmalla ja
vienti vetää erittäin hyvin, jolloin sektori ei tarvitse sille erikseen kohdennettuja toimenpiteitä
viennin edistämisen osalta.
Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen osalta hallitus keskittyy kehittämistoimenpiteissään kestävien ratkaisujen käyttöönottoon ja vientiin, jolloin pystymme parantamaan vaihtotasetta, lisäämään omavaraisuutta ja luomaan uusia työpaikkoja.
Tällöin hallituksen toimenpiteet turkistuotannon edistämisessä liittyvät yritysten rahoitukseen ja
oman pääoman ja riskinottokyvyn vahvistamiseen ja toimenpiteet vaikuttavat erityisesti aloittaviin tai sukupolvenvaihdosta tekeviin sekä nopean kasvun yrityksiin. Myös rakenteellisilla uudistuksilla ja hallituksen toimilla sääntelyn ja normien purussa vaikutetaan myös turkistuotannon toimintaedellytyksiin. Lisäksi koulutuksen uudistaminen lähentämällä koulutusta ja työelämää toisiinsa sekä vastaamaan paremmin työelämän osaamisen tarpeita parantaa myös turkistuotannon toimintaedellytyksiä.
Helsingissä 21.7.2015
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