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• Turkistarhaus on pienissä häkeissä tapahtuvaa elävien eläinten kasvatusta niistä 
saatavan turkiksen vuoksi. Turkistuotannossa käytettävät eläimet, kuten minkit, supi-
koirat ja ketut, ovat aktiivisia petoeläimiä, joilla on monipuolisia biologisia tarpeita.  

• Welfur on turkisalan omistama, vapaaehtoisuuteen perustuva hyvinvointisertifikaat-
ti. Welfur-hyvinvointikriteeristö ja mittarit ovat joiltain osin heikompia kuin joiden-
kin EU-maiden lainsäädäntö.   

• Intensiivinen turkiseläinten häkkikasvatus Euroopan unionin alueella on säilynyt 
pitkälti muuttumattomana kautta vuosien. Welfur-kriteeristö, joka pohjautuu nyky-
muotoiseen häkkikasvatukseen ja EU-lainsäädännön määrittämään hyvinvoinnin 
minimitasoon, ei pysty tarjoamaan tyydyttäviä tai luotettavia ratkaisuja turkistar-
haukseen liittyviin perustavanlaatuisiin puutteisiin.   

• Welfur-kriteerien lähtökohta ei ole eläinten paras mahdollinen hyvinvointi, vaan 
teollinen kasvatus verkkopohjaisissa häkeissä ja nykyisten tarhauskäytäntöjen 
säilyttäminen. Sertifikaatin saava turkistila käy läpi kolme tarkastuskäyntiä, joiden 
perusteella tarha pisteytetään.   

• Welfur ei pyri takaamaan eläimille mahdollisuutta lajityypilliseen käyttäytymiseen. 
Koska WelFur perustuu nykymuotoisiin tarhauskäytäntöihin ja niiden jatkumisen 
turvaamiseen, se ei ota lainkaan huomioon esimerkiksi minkkien tarvetta uida tai 
kettujen tarvetta kaivaa. Nämä käyttäytymismuodot on määritelty näiden lajien 
luontaisiksi käyttäytymistarpeiksi ja motivaatio niiden toteuttamiseen on eläimillä 
todennäköisesti korkea.  

• Welfur-arviointimalli kattaa erilaisia hyvinvointiin liittyviä osa-alueita, jotka piste-
ytetään kootusti kutakin turkistarhaa kohden. Turkistilaa arvioidaan sertifiointipro-
sessissa erilaisten kriteerien mukaan, ja nämä kriteerit yhdistetään yhdeksi arvosa-
naksi. Vaikka tietyllä alueella olisi ongelmia, voi sitä kompensoida toisella.  

• Welfur-pisteytyksen tavoitteena on arvioida turkistarhoja suhteessa toisiinsa sekä 
”alan parhaisiin käytäntöihin” verraten. WelFur-arvioinnit eivät tarjoa tieteellistä tai 
absoluuttista tietoa eläinten hyvinvoinnista. Ne yksinkertaisesti mittaavat sitä, kuin-
ka turkistarhat vertautuvat toisiinsa nähden nykyisessä verkkopohjakasvatukseen 
perustuvassa tarhauksessa. Tällainen arviointimenetelmä häivyttää eläinten yksilöl-
lisen hyvinvoinnin ja täten piilottaa vakaviakin hyvinvointiongelmia kokonaisarvion 
taakse. Kriteeristö ei siis takaa, että yksittäiset eläimet eivät voisi voida huonosti.   

• Suomessa Welfur-sertifikaattiin kytkeytyy selkeitä eturistiriitoja ja kyseenalaisia si-
donnaisuuksia, vaikka ala ilmoittaa, että esimerkiksi tarkastukset suorittaa ulkopuo-
linen taho. Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto omistaa 38 % Luova-yrityksen 
osakkeista – Luova vastaa alihankkijan ominaisuudessa suomalaisten tarhojen Wel-
fur-tarkastuksista. Useilla Luovan tarkastajilla on kytköksiä turkisalaan; huolestutta-
vin esimerkki on, että yksi tarkastaja on naimisissa turkistarhaajayrittäjän kanssa ja 
tietojen mukaan myös tekee osa-aikatyötä puolisonsa tarhalla.   



• Yhteenvetona: Welfur-sertifikaatissa on selkeitä puutteita, mitä tulee niin eläinten hyvinvointiin kuin 
hyvän tavan mukaisiin tarkastuskäytäntöihin ja aitoon riippumattomuuteen. Täten Welfuria ei tule 
käyttää eläinten hyvinvointia takaavana standardina EU-alueella eikä sitä tulisi suositella tai markki-
noida missään muodossa.   

• Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että eurooppalaisilla turkistarhoilla noudatettavat käytännöt 
eivät riitä takamaan eläinten hyvinvointia alkeellisellakaan tasolla. Toimintatavat eivät myöskään ole 
maatalouden tuotantoeläimiä koskevan, vuodelta 1998 peräisin olevan EU-lainsäädännön mukaisia. 
EU-komission on ryhdyttävä kiireesti toimiin, jotta direktiivi 58/98/EC:n täytäntöönpano ja noudatta-
minen varmistuu.   
 
 
 
Vaatimuksemme:  

• Niiden EU:n jäsenvaltioiden, jotka vielä sallivat turkiseläinten kasvattamisen, tulee kieltää turkistar-
haus maassaan mahdollisimman pian.  

• Euroopan komission tulee ryhtyä kiireellisesti tarkastusten tekemiseen niissä jäsenvaltioissa, joissa 
turkistarhausta vielä harjoitetaan. Tarkastuksissa tulee selvittää puutteet direktiivin 98/58/EY sekä 
Euroopan neuvoston suositusten noudattamisessa.  

• EU:n ja sen jäsenvaltioiden päättäjien tulisi kieltäytyä tukemasta Welfuria tai integroimasta sitä eläin-
ten hyvinvointisäädöksiin.
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