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STKL kiittää mahdollisuudesta saada tulla kuulluksi eläinten kuljetuslain
uudistamiseen liittyvässä prosessissa.
Vuosien saatossa eläviä turkiseläimiä on viety Suomesta siitoseläimiksi muihin
turkistuotantomaihin. Viedyt eläimet ovat tietojemme mukaan pääosin olleet
kettuja. Suurin osa viedyistä eläimistä ovat tiettävästi päätyneet Kiinaan. Yksittäisiä
eläimiä on siirretty Euroopan unionin alueella.
Fifur on vastustanut elävien turkiseläinten vientiä Kiinaan ja maihin, jossa eläinten
hyvinvointi ja suojelu ei ole hyväksyttävällä tasolla, ja elinkeinon huoli eläimistä on
ollut suuri. Sen lisäksi, että eläinten oloista perille saavuttuaan, ei ole tietoa, myös
pitkien kuljetusten eläimille tuomat rasitteet ovat olleet suuret. Meille tulleita
tietoja eläinten menehtymisestä kuljetuksen aikana, ei ole voitu meille vahvistaa tai
kiistää.
Fifurin näkemys on, että turkiseläimiä ei vietäisi laisinkaan kolmansiin maihin
eläinsuojelullisista syistä.
Suomessa eläviä turkiseläimiä siirretään vuosittain jonkin verran tilalta toiselle
siitoseläinkaupan myötä. Kuljetukset ovat kestoltaan lyhyitä. Myös saman tuottajan
eri yksiköiden välillä siirretään eläimiä, lähinnä nuoria eläimiä syntymätilaltaan
lähellä olevalle kasvatustilalle. Näihin lyhyisiin kuljetuksiin on sovellettu vain osa
vaatimuksista. Katsomme, että saman tilan, eri yksiköiden välillä tehtävien
turkiseläinkuljetusten, sekä muiden alle 50 km mittaisten kuljetusten tulisi olla
jatkossakin pääosin rajattuna kuljetusasetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.
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Suurella osalla turkiseläinkasvattajista on pätevyys kuljettaa eläimiä.

Reittisuunnitelma
Reittisuunnitelman vaatimus Suomen ulkopuolelle suuntaavien turkiseläinten
kuljetusten osalta on tervetullut. Se saattaa parantaa kuljetettavien eläinten
hyvinvointia ja mahdollistaa eläimille paremmat kuljetusolosuhteet, erityisesti
mantereiden välisissä kuljetuksissa. Näkemyksemme kuitenkin on, että se ei poista
eläimille aiheutuvaa stressiä ja hyvinvointiongelmia pitkissä kuljetuksissa.

Turkiseläinten tilavaatimukset kuljetuksen aikana
Turkiseläinten kuljetusvaatimuksista ei ole säädetty asetuksessa. Epäilyksenä on,
että pitkissä kuljetuksissa kenties menehtyneet turkiseläimet ovat kuolleet
hapenpuutteeseen, kun ilmatilaa ei ole ollut riittävästi. Varsinkin pitkiä kuljetuksia
ajatellen, turkiseläinten osalta tulisi olla selkeät määritelmät kuljetettavien eläinten
tilavaatimuksille.

Pätevyyskokeen järjestäminen
Kiitettävää on, että koulutuksen antamisen lisäksi ammatilliset oppilaitokset
saisivat jatkossa myös järjestää tutkintoon tähtääviä kokeita.
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