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Turkiselinkeinon viennin arvo 312 miljoonaa euroa ja työllisyys yli 4000 henkilöä  

Turkiselinkeinon viennin arvo oli 312 miljoonaa euroa ja kokonaistyöllisyys 4030 henkilöä 

vuonna 2019. Turkiselinkeinon verot ja maksut yhteiskunnalle ylsivät viime vuonna 119 

miljoonaan euroon, josta kuntaverojen osuus oli 27 miljoonaa euroa. Turkiselinkeinon 

verotuloilla voisi esimerkiksi maksaa noin joka viidennen ekaluokkalaisen kouluvuoden. 

Luvut ilmenevät Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton FIFURin julkaisemasta vuotuisesta 

tilastojulkaisusta. Tilastot on koonnut ja toimittanut Taloustutkimus Oy verovuoden 2019 luvuista, 

viranomaisilta ja alan omista tunnusluvuista. 

”Turkiselinkeinolla on suuri merkitys useissa kunnissa ja maakunnissa, ja alaan kohdistuu paljon 

mielenkiintoa. Siksi on tärkeää, että riippumaton asiantuntijataho kokoaa turkiselinkeinon 

tunnusluvut ja taloudellisen jalanjäljen vuosittain, jotta elinkeinon faktat ovat selvillä kaikille”, sanoo 

FIFURin toiminnanjohtaja Marja Tiura.  

Turkisalaan ja –kauppaan kuuluva syklisyys näkyy hyvin tilastoissa. 2010-luvulla turkiselinkeinon 

viennin arvo on ollut parhaana vuonna jopa 810 miljoonaa euroa (2013) ja viime vuosikymmenen 

keskiarvoltaan noin 500 miljoonaa euroa vuodessa. 

2020 tilastojulkaisuun on koottu myös kansainväliset tiedot turkiseläinten kasvatuksesta eri maissa. 

Suomi on määrällisesti kolmanneksi suurin turkistuottaja Euroopassa Tanskan ja Puolan jälkeen ja 

myynnin arvossa toinen Tanskan jälkeen. 

Kuntatilastoista taas näkyvät suurimmat kuntakohtaiset turkismyynnin arvot. Uudessakaarlepyyssä 

sijaitsevat turkistilat myivät viime vuonna turkisnahkoja 28,1 miljoonan euron arvosta. 

Turkiseläinkasvatuksen osuus kuntien verotuloista oli suurin Halsualla (12,4%), Evijärvellä (10,6%) 

ja Uudessakaarlepyyssä (10,3%). Neljään Pohjanmaan maakuntaan tuloutui 96,2 % turkismyynnin 

arvosta, mutta FIFURin jäsentiloja ja myös turkistuloja on kaikissa Suomen maakunnissa.  

Tilastot 2020 ohella FIFUR on päivittänyt myös turkiselinkeinon Vastuullisuuskatsausta. Molemmat 

löytyvät FIFURin verkkosivuilta alla olevista linkeistä: 

https://fifur.fi/turkiselinkeinon-tilastot-2020 

https://fifur.fi/fifurin-vastuullisuuskatsaus 
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Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry - FIFUR on turkiselinkeinon emoyhdistys ja jäsentensä 

edunvalvonta- ja koulutusjärjestö. Ammattitaitoista turkiseläinkasvatusta on harjoitettu Suomessa jo yli sata 

vuotta ja liitto on perustettu vuonna 1928. Liiton alueyhdistyksiin kuuluu kaikkiaan 676 jäsenyritystä, joilla on 

noin 750 turkiseläinten kasvatuspaikkaa. Liitto ja tuottajat omistavat enemmistön kotimaisesta markkinointi- 

https://fifur.fi/turkiselinkeinon-tilastot-2020
https://fifur.fi/fifurin-vastuullisuuskatsaus


ja huutokauppayhtiö Saga Furs Oyj:sta. Suomen turkiselinkeino on maailmalla sertifioinnin edelläkävijä. 

Vapaaehtoisen, vuonna 2005 aloitetun laatujärjestelmän tavoitteena on ylläpitää ja parantaa suomalaisilla 

turkistiloilla kasvatettavien eläinten hyvinvointia, tuotannon laatua ja turkiseläinkasvattajan ammattitaitoa. 


