
Sertifioitu tähtikasvattaja 

 

Suomen Marsuyhdistyksen (SMY) hyväksymä virallinen kasvattaja sitoutuu noudattamaan Suomen 

eläinsuojelulakia ja yhdistyksen antamia ohjeita. Tämän lisäksi eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä 

pitopaikoissa säätelevät ja ohjaavat lisäksi eläinsuojeluasetus sekä eläinlajikohtaiset valtioneuvoston 

asetukset ja maa- ja metsätalousministeriön asetukset ja päätökset. 

Kasvattajille on tärkeää huomioida kasvatuksessaan eläinsuojelulain 26 pykälä. Eläinsuojelulain (247/1996) 

26 pykälän mukaan ammattimaista tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaa seura- ja harrastuseläinten 

pitoa on esim. laajamittainen jyrsijöiden kuten marsujen kasvattaminen ja tämä on ilmoitusvelvollista. 

Ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittavan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kasvatustoiminnan 

harjoittamisesta suorituspaikan hallintovirastolle eli AVI:lle viimeistään 30 vuorokautta ennen uuden 

toiminnan aloittamista ja viimeistään 14 vrk ennen toiminnan lopettamista tai toiminnan oleellisesti 

muuttuessa. Toiminnan oleellinen muutos tarkoittaa esim. uusien kasvatettavien eläinlajien ottamista tai 

marsujen määrän huomattavaa lisäämistä.  

Ilmoituksessa tulee olla toiminnanharjoittajan nimi, osoite ja kotipaikka ja jos toiminnassa käytetään 

toiminimeä niin myös se tulee ilmoittaa. Jos toiminnanharjoittaja on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö 

taikka säätiö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä ja rekisteriote pitää liittää ilmoitukseen.  

Ilmoituksessa tulee olla myös selvitys eläinten hoidosta vastaavan henkilön koulutuksesta ja muusta 

toiminnasta tarvittavasta kokemuksesta sekä tieto eläinlajeista ja eläinmääristä, joita toiminta koskee sekä 

se missä ja minkälaista toimintaa aiotaan harjoittaa ja milloin se aloitetaan. Vapaamuotoiseen ilmoituksen 

tulee sisältää myös tieto kasvatustiloista ja käytettävistä laitteista sekä selvitys siitä, miten eläinten hoito 

aiotaan järjestää.  

ilmoitusvelvollisuuden voi tarkistaa läänineläinlääkäriltä. Vapaamuotoisen ilmoituksen sijaan voi käyttää 

aluehallintoviraston valmista lomaketta asiasta, josta näkyy mm. mitä tarkoitetaan toiminnassa 

käytettävillä laitteilla. Lomake on www.avi.fi -sivustolta. 

Muutoin laajamittaista kasvatustoimintaa marsuilla tekevänä toiminnanharjoittajana olet velvollinen myös 

pitämään ajan tasalla olevaa luetteloa eläinlajeista ja eläimistä. Tämä luettelo on vaadittaessa esitettävä 

valvontaviranomaisille ja eläinsuojeluvalvojalle. 

Tämän lisäksi tulisi tehdä ilmoitus eläintenpitorekisteriin. Marsujen kohdalla ilmoitus tehdään, kun 

harjoitetaan kasvatustoimintaa, eläinkaupan pitämistä, välitystä tai säännöllistä kaupanpitämistä, 

eläinhoitolaa tai löytöeläinhoitolaa. Toiminnan ei tarvitse olla kaupallista. 

Suomen Marsuyhdistys Ry haluaa painottaa lemmikkikasvattajien ja yhdistyksen tärkeää osaa eläinten 

hyvinvoinnissa. Siksi SMY myöntää TÄHTIKASVATTAJAN arvonimen käytettäväksi sekä yhdistyksen 

kasvattajalistalla että kasvattajan toiminnan omassa tiedottamisessa niille kasvattajille, jotka ovat tehneet 

eläimenpitoilmoituksen ja ylläpitävät sitä tarvittavin tavoin, pitävät eläinluetteloa eivätkä saa sanktioita 

tarkastuseläinlääkärikäynnillä. Arvonimen liittyy sähköinen diplomi, jonka voi tulostaa ja julkaista 

sähköisessä muodossa. Hakemus TÄHTIKASVATTAJAKSI tehdään vapaamuotoisesti sähköpostiin 

smy.hallitus@gmail.com.  Mikäli tietoon tulee, että annettu ilmoitus on erheellinen, arvonimi voidaan 

poistaa myös takautuvasti.  
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