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ASIA

Valitus Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin päätöksestä 11.6.2009 koskien ”Pastafarinen 
Kirkko” -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan 7.1.2009 jättämän perustamisilmoituksen epäämistä.

VALITTAJAT

Pastafarisen Kirkon Yliamiraali Mikko Jesper Ekström Espoosta sekä 21 muuta Pastafarisen Kirkon 
perustamiskirjan allekirjoittanutta henkilöä.

MUUTOSVAATIMUS

Valituksenalainen päätös tulee kumota ja perustettu yhdyskunta tulee rekisteröidä uskonnollisten 
yhdyskuntien rekisteriin.

PERUSTELUT

Patentti- ja rekisterihallitus pohjaa päätöksensä uskonnonvapauslain (453/2003) 23§ tarkoittaman 
asiantuntijalautakunnan lausuntoon Pastafarisesta Kirkosta. Katsomme, että kyseinen lautakunta on 
menetellyt virheellisesti ja asenteellisesti tulkitessaan kirkon uskonnollista luonnetta ja suosittaessaan 
rekisteröinnin epäämistä.

Seuraavissa kappaleissa käydään tarkemmin läpi perustelut päätöksen virheellisyydestä. Ensiksi 
perustelemme, miksi yhdyskunta täyttää uskonnonvapauslain 7§ vaatimukset, sitten käsittelemme 
asiantuntijalautakunnan tekemät virheet ja väärään tietoon pohjautuvat päätökset ja lopuksi vertaamme 
aiempia rekisteröintikäytäntöjä. Vetoamme valituksessamme mm. seuraaviin Suomen voimassa olevaan 
oikeuteen kuuluviin säännöksiin:

Perustuslaki
6§ yhdenvertaisuus lain edessä
11§ uskonnon ja omantunnon vapaus
22§ perusoikeuksien turvaaminen

Uskonnonvapauslaki
7§ Tarkoitus- ja toimintamuodot
16§ Uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröinti

Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimus
9 art ajatuksen, omantunnon ja uskonnonvapaus
11 art yhdistymisvapaus
14 art syrjinnän kielto
18 art oikeuksien käytön rajoittamiskielto



Uskonnonvapauslain vaatimukset rekisteröidyltä uskonnolliselta yhdyskunnalta
Näkemyksemme mukaan Pastafarisen Kirkon säännöt täyttävät uskonnonvapauslain 7§ asettamat 
vaatimukset. Kyseisen pykälän kaksi ensimmäistä momenttia määräävät seuraavasti:

”Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan tarkoituksena on järjestää ja tukea uskonnon 
tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuuluvaa yksilöllistä, yhteisöllistä ja julkista toimintaa, joka 
pohjautuu uskontunnustukseen, pyhinä pidettyihin kirjoituksiin tai muihin yksilöityihin pyhinä 
pidettyihin vakiintuneisiin toiminnan perusteisiin.

Yhdyskunnan tulee toteuttaa tarkoitustaan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.”

Lain 7§ 1 momentti määrittää selkeästi, että toiminnan on perustuttava johonkin edellä mainituista kolmesta 
uskonnolle tyypillisestä piirteestä. 

Kaksikymmentäkaksi täysivaltaista Suomen kansalaista ovat allekirjoittaneet perustamiskirjan ja ilmoittavat 
siinä hyväksyvänsä yhdyskunnan säännöt. Pastafarisen Kirkon sääntöjen 2. luvun 3§ ilmoittaa, että 
yhdyskunnan toiminta perustuu saman asiakirjan 2. luvun 4a§:ssä lueteltuihin pyhinä pidettyihin 
kirjoituksiin. Koska kirjoitukset on selkeästi yksilöity ja yhdyskunnan perustajat kiistatta ilmaisevat 
pitävänsä kyseisiä kirjoituksia pyhinä, on uskonnonvapauslain 7§ 1 momentin vaatimus täytetty.

Sääntöjen 2. luvun 4b§ määrittää yhdyskunnan uskontunnustuksen, joka pohjautuu yllä mainittuihin  pyhinä 
pidettyihin kirjoituksiin.

Asiantuntijalautakunta esittää 8.4.2009 Pastafarista Kirkkoa koskevassa lausunnossaan seuraavasti: 

”Toiminnan perusteita, jotka ovat syntyneet vasta vuodesta 2005 alkaen, ei myöskään voida pitää 
säännöksessä tarkoitetulla tavalla vakiintuneina.”
(Säännöksellä viitataan tässä uskonnonvapauslain 7§ 1 momenttiin.)

Lausuntoa on pidettävänä kummallisena jo vähintään siksi, että uskonnonvapauslaki ei ota kantaa 
rekisteröitävänä olevan yhteisön uskonnollisten toimintaperusteiden ikään. Laki ei määrittele, kuinka vanha 
uskonnon on oltava, jotta yhdyskunta voitaisiin rekisteröidä. Lisäksi uskontotiede ei rajoita uskontoja 
mihinkään tiettyyn aikaan tai paikkaan. Uusia uskontoja voi nykytietämyksen valossa syntyä myös 
tulevaisuudessa.

Suomen kielen sana ”vakiintunut” ei yksinomaan merkitse ”pitkään jatkunutta”, vaan se on myös sanan 
”vaihtelematon” synonyymi.  Uskonnon harjoittaminen voi olla vaihtelematonta, jos yhdyskunnan jäsenet 
ovat yksimielisiä teologisista kysymyksistä ja harjoittavat uskontoaan samalla tavalla. Yhdyskuntajärjestys 
määrittelee tiukat raamit keskeisille uskonnollisille kysymyksille ja käytännöille sekä osoittaa lähteen 
määrättyihin uskonnollisiin kirjoituksiin. Allekirjoittaneet ovat yksimielisiä näistä määräyksistä ja siten on 
katsottava, että uskonharjoitusta on pidettävä vakiintuneena.

Yhdyskuntamme täyttää kaikki kolme uskonnonvapauslain 7§ 1 momentin asettamista ehdoista. Haluamme 
korostaa, että yhdenkin näistä piirteistä toteutuminen täyttää uskonnonvapauslain 7§ 1 momentin 
vaatimuksen uskonnollisesta perusteesta. Koska muita perusteita evätä hakemustamme ei ole esitetty, 
oletamme, että sellaisia ei ole. Säännöissä ei esiinny mitään laitonta ja yhdyskunta on rekisteröity 
uskonnonvapauslain vaatimalla tavalla.

Asiantuntijalautakunnan virheet ja virheelliset tiedot
Lausunnossaan asiantuntijalautakunta esittää, että toiminnan perusteena oleva uskonto olisi syntynyt vasta 
vuonna 2005. Haluamme kyseenalaistaa väitteen sillä pastafarismia on jäsentemme, mukaan lukien 
allekirjoittaneen, mukaan harjoitettu Suomessa jo ennen vuotta 2005. Pyhinä pitämämme kirjoitukset 
puolestaan ajoittavat pastafarismin synnyn noin 6000 vuoden taakse.

Epäilemme, että lautakunnan virheelliset tiedot on hankittu internetistä kaikkien muokattavissa olevaa 
Wikipedia-nimistä sähköistä tietosanakirjaa ja Google-hakukonetta apuna käyttäen. Mikäli näin on, pidämme 



kyseenalaisena ja lain toteutumisen kannalta erittäin huolestuttavana, että lautakunnan jäsenet sortuvat 
uskomaan lähdekritiikittä internetistä löytämiään väitteitä. Mikäli lautakunnalla olisi esittää päätelmänsä 
tueksi mitään asiallisia lähteitä, on luultavaa, että akateemisesti ansioituneet professorit olisivat osanneet 
ilmoittaa ne vaaditulla tavalla.

Katsomuksemme mukaan pastafarismi saavutti suuren yleisön tietoisuuden vasta vuonna 2005 Profeetta 
Bobby Hendersonin ennakkoluulottoman lähetystyön ansioista. Profeetta kuitenkin itse myöntää, että 
pastafarismia on harjoitettu laajalti jo ennen hänen julkisen toimintansa alkamista.

Asiantuntijalautakunta toteaa lausunnossaan seuraavaa:

”Asiantuntijalautakunta pitää näiden kuvausten ja ilmiön syntyhistorian perusteella ilmeisenä,  
ettei pastafarismissa ole aidosti kyse uskonnosta uskonnonvapauslain 7§ tarkoitetussa mielessä,  
vaan tarkoituksena on parodioida perinteisiä uskontoja ja älykkään suunnittelun teorian puolesta  
esitettyjä argumentteja. Tähän liittyen asiantuntijalautakunta katsoo, etteivät  
yhdyskuntajärjestyksessä mainitut pyhät kirjoitukset ja uskontunnustus ole uskonnonvapauslain 7  
§:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yhdyskunnassa pyhinä pidettyjä.”

Lausunnon perusteella lautakunta katsonee omaavansa kyvyn lukea ajatuksia. On ymmärrettävää, että 
tieteellisen maailmakatsomuksen kautta katsottaessa jotkin yhdyskuntajärjestyksen pykälistä voivat vaikuttaa 
absurdeilta tai kummallisilta. Tästä ei kuitenkaan tule vetää johtopäätöstä, että kyseessä olisi parodia. 
Likimain kaikki maailman uskonnot pitävät sisällään elementtejä, joita joku taho voi pitää absurdeina tai 
parodisina. Emme tästä huolimatta pidä esimerkiksi hindujen lehmien palvontaa tai kristittyjen symbolista 
jumalan syöntiä parodiana.

Vaikka parodian määritelmästä ollaan likimain yksimielisiä, ei ole olemassa objektiivisesta kriteeriä, jolla 
parodia voitaisiin tunnistaa. Toisin sanoen joku henkilö voi nähdä parodiaa siellä, missä muiden mielestä sitä 
ei ole ja päinvastoin. Tämän takia asiantuntijalautakunnan jäsenten subjektiivisista mielipiteistä johdettu 
päätös on ilmeisen puolueellinen ja laiton. Huomautamme, että asiantuntijalautakunta hyväksyi 
”Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko ” , rekisteritunnus 900.022,  hakemuksen, 
vaikka samanlaisin kriteerein arvioituna kyseisen uskonnon teologiaa ja uskonnollisia seremonioita on 
pidettävä parodisena.

Korostamme, että toimintamme ja maailmankatsomuksemme on luonteeltaan uskonnollinen ja olemme 
katsomuksemme kanssa täysin vakavissamme ilman minkäänlaista parodiointitarkoitusta. Lain kannalta ei 
ole oleellista, pitävätkö muut ihmiset ilmoittamiamme toiminnanperusteita pyhinä, vaan se, että me pidämme 
niitä pyhinä.

Uskonnonvapauslain 23§ määrää asiantuntijalautakunnasta seuraavalla tavalla:

”Opetusministeriö asettaa neljän vuoden toimikaudeksi ministeriön yhteydessä toimivan 
asiantuntijalautakunnan, jonka tehtävänä on antaa Patentti- ja rekisterihallitukselle lausunto siitä,  
ovatko uskonnollisen yhdyskunnan tarkoitus ja toimintamuodot 7 §:n mukaisia. Patentti- ja  
rekisterihallituksen tulee ennen rekisteröimistä pyytää edellä tarkoitettu lausunto uskonnollisen 
yhdyskunnan perustamisilmoituksesta, yhdyskunnan tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevasta  
muutosilmoituksesta sekä vastaavista ennakkotarkastushakemuksista.

Lautakunnassa on kolme jäsentä. Jäsenistä yhden tulee edustaa uskontojen, yhden 
yhteiskunnallista ja yhden oikeudellista asiantuntemusta. Lautakunnan sihteerinä ja esittelijänä 
toimii opetusministeriön nimeämä virkamies. Lautakunta voi kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita ja  
pyytää asianomaiselta yhdyskunnalta asian selvittämisen kannalta tarpeellisia selvityksiä.”

Laki selkeästi määrittää lautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet. Uskonnonvapauslain 23§ 2 momentin 
mukaan asiantuntijalautakunta voi kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita ja pyytää asianomaiselta yhdyskunnalta 
tarpeellisia selvityksiä. Lautakunta ei ole nähnyt tarpeelliseksi konsultoida lainkaan pastafarismin 
asiantuntijoita tai pyytää yhdyskunnaltamme minkäänlaisia lisäselvityksiä omiin epäilyihinsä. Menettelyä on 



pidettävä  kyseenalaisena, koska opetusministeriö on aiemmissa vastaavissa tapauksissa pyytänyt 
yhdyskunnalta asiaa koskevia lisäselvityksiä. Opetusministeriö pyysi kirjeellä 10.4.2001lisäselvityksiä 
”Suomen vapaa wicca yhdyskunta” -nimiseltä yhdyskunnalta sekä 17.11.1995  ”Skientologia kirkko” 
-nimiseltä yhdyskunnalta. On siis perusteltua pitää kyseenalaisena, onko yhdyskuntamme saanut tasapuolista 
ja puolueetonta kohtelua asiaa käsiteltäessä.

Hallintolain 6§ velvoittaa viranomaiset kohtelemaan hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käyttämään 
toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Katsomme lautakunnan rikkoneen 
menettelyllään hallintolakia. Haluamme lisäksi moittia asiantuntijalautakuntaa tehtäviensä laiminlyönnistä. 
Lausunnossaan lautakunta kieltäytyy ottamasta kantaa sääntöjen ihmisoikeusvaikutuksiin, vaikka 
uskonnonvapauslain 7§ ja 23§ nimenomaisesti määräävät lautakunnan tutkimaan myös niitä. Näistä seikoista 
johtuen katsomme, että hakemustamme ei olla käsitelty lainmukaisesti ja asiaankuuluvalla vakavuudella.

Aiempi menettelykäytäntö
Yhdyskuntamme haluaa kiinnittää valituslautakunnan huomion ”Totuuden Ystävät” -nimiseen, 
rekisterinumerolla 900.011 rekisteröityyn, uskonnolliseen yhdyskuntaan, jonka opetusministeriö katsoi 
21.01.1958 olevan luonteeltaan uskonnollinen. Kyseistä uskontoa ei ole tavattu ennen vuotta 1957, sillä ei 
ole pyhinä pidettyjä kirjoituksia tai vakiintuneita uskonnollisia tapoja, ja yhdyskuntajärjestykseen 
tutustumalla asiantuntijalautakunnan kriteerejä soveltaen on pidettävänä kyseenalaisena, onko kyseessä 
vakavahenkinen uskonnonharjoittaminen. Mikäli yhdyskuntamme rekisteröinti evätään väitetyn parodian 
pohjalta mutta Totuuden Ystävien sallitaan olla rekisterissä, rikotaan lain yhdenvertaisuusperiaatetta ja 
perustuslain 6§.

YHTEENVETO

Olemme tässä valituksessa tuoneet esille lukuisia seikkoja, jotka osoittavat hakemuksemme perustelluksi. 
Katsomme myös osoitetun, että asiantuntijalautakunnalla ei ole pätevää syytä evätä hakemustamme ja 
hylkääminen perustui pelkästään lautakunnanjäsenten ennakkoluuloihin tai epäpätevyyteen. Lisäksi 
huomautamme, että lautakunta on laiminlyönyt lakisääteisiä velvollisuuksiaan ja on täten osoittanut 
sopimattomuutensa tehtäväänsä.

Uskonnonvapauslaki vaatii Patentti- ja rekisterihallitusta hankkimaan lausunnon uskonnonvapauslain 23§ 
tarkoittamalta asiantuntijalautakunnalta koskien uskonnollisen yhdyskunnan tarkoitusta ja toimintamuotoja, 
mutta se ei edellytä Patentti- ja rekisterihallitusta noudattamaan kyseistä lausuntoa.

Koska yhdyskunta on perustettu uskonnonvapauslain vaatimalla tavalla, esitämme, että Patentti- ja 
rekisterihallituksen valituslautakunta kumoaa rekisteröinnin epäämisen ja viipymättä merkitsee Pastafarisen 
Kirkon uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin kuten uskonnonvapauslain 16§ 1 momentissa säädetään.

Päiväys ja allekirjoitus
Espoo 30.08.2009

__________________________
Mikko Jesper Ekström
Yliamiraali


