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ASIA Uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkitsemistä koskeva 

valitus

VALITTAJA Mikko Ekström, Espoo, uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkittäväk-
si pyydetyn Pastafarisen Kirkon puolesta

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallitus 11.6.2009

Mikko Ekström oli 7.1.2009 tehnyt Patentti- ja rekisterihal-
litukselle ilmoituksen Pastafarinen Kirkko -nimisen uskonnolliseksi 
yhdyskunnaksi ilmoitetun yhdyskunnan perustamisesta ja pyytänyt sen 
merkitsemistä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.  Patentti- ja rekisteri-
hallitus on viitannut uskonnonvapauslain 7 §:n 1 momenttiin, 16 §:n 1 mo-
menttiin ja 23 §:ään ja evännyt rekisteröinnin jättämällä ilmoitetun 
yhdyskunnan merkitsemättä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. 
Päätöstä on perusteltu seuraavasti: 

Patentti- ja rekisterihallitus (yhdistysrekisteri) on lähettänyt 
Pastafarisen Kirkon yhdyskuntajärjestyksen opetusministeriön asiantunti-
jalautakunnan käsiteltäväksi uskonnonvapauslain 23 §:n mukaisesti. Asian-
tuntijalautakunta on katsonut 8.4.2009 antamassaan lausunnossa, että Pasta-
farisen Kirkon yhdyskuntajärjestyksessä kuvatut yhdyskunnan toiminnan 
perusteet eivät ole uskonnonvapauslain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla 
tavalla yhdyskunnassa pyhinä pidettyjä ja vakiintuneita eikä yhdyskunta-
järjestyksessä kuvattuja toimintamuotoja ole pidettävä uskonnonvapauslain 7 
§:n 1 momentissa tarkoitettuna uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen 
kuuluvana toimintana. 

Lausunnon perusteella Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että 
Pastafarinen Kirkko ei ole rekisteröitävissä uskonnollisena yhdyskuntana. 

VALITUKSESSA ESITETYT VAATIMUKSET

Päätös on kumottava ja Pastafarinen Kirkko on rekisteröitävä 
patentti- ja rekisterihallituksen uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. Asi-
antuntijalautakunta, jonka lausuntoon päätös on perustettu, on menetellyt 
virheellisesti ja asenteellisesti tulkitessaan puheena olevan yhdyskunnan 
uskonnollista luonnetta. Valituksessa on viitattu Suomen perustuslain 6, 11 
ja 22 §:ään, uskonnonvapauslain 7 ja 16 §:ään sekä Euroopan Neuvoston ih-
misoikeussopimuksen 9, 11, 14 ja 18 artiklaan. 



Pastafarisen Kirkon säännöt täyttävät uskonnonvapauslain 7 
§:ssä asetetut vaatimukset. Pykälän 1 momentissa säädetään selkeästi, että 
toiminnan on perustuttava johonkin sanotussa pykälässä mainitusta kolmesta 
uskonnolle tyypillisestä piirteestä. 

Pastafarisen Kirkon perustamiskirjan ovat allekirjoittaneet 22 
täysivaltaista Suomen kansalaista. He ilmoittavat perustamiskirjassa hyväk-
syvänsä yhdyskunnan säännöt. Sääntöjen 2 luvun 3 §:n mukaan yhdyskun-
nan toiminta perustuu 2 luvun 4 a §:ssä lueteltuihin pyhinä pidettyihin kir-
joituksiin. Koska kirjoitukset on selkeästi yksilöity ja yhdyskunnan perusta-
jat kiistatta ilmaisevat pitävänsä kyseisiä kirjoituksia pyhinä, on uskonnon-
vapauslain 7 §:n 1momentin vaatimus täytetty. Sääntöjen 2 luvun 4 b §:ssä 
on ilmaistu yhdyskunnan uskontunnustus, joka pohjautuu sanottuihin pyhinä 
pidettyihin kirjoituksiin. 

Asiantuntijalautakunnan lausunnossa todetaan, että toiminnan 
perusteita, jotka ovat syntyneet vasta vuodesta 2005 alkaen, ei voida pitää 
uskonnonvapauslain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla vakiintuneina. 
Uskonnonvapauslaissa ei kuitenkaan oteta 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 merkitse yksinomaan “pitkään 
jatkunutta”, vaan se on myös sanan “vaihtelematon” synonyymi. Uskonnon 
harjoittaminen voi olla vaihtelematonta, jos yhdyskunnan jäsenet ovat yksi-
mielisiä teologisista kysymyksistä ja harjoittavat uskontoaan samalla tavalla. 
Yhdyskuntajärjestys määrittelee tiukat raamit keskeisille uskonnollisille 
kysymyksille ja käytännöille sekä osoittaa lähteen määrättyihin uskonnollisi-
in kirjoituksiin. Perustamiskirjan allekirjoittaneet ovat yksimielisiä näistä 
määräyksistä ja siten on katsottava, että uskonharjoitusta on pidettävä vakiin-
tuneena. 

Pastafarinen Kirkko täyttää kaikki kolme uskonnonvapauslain 
7 §:n 1momentissa asetettua ehtoa, mutta jo yhdenkin ehdon toteutuminen 
täyttää sanotussa lainkohdassa tarkoitetun vaatimuksen uskonnollisesta 
perusteesta. Yhdyskunnan säännöissä ei ole mitään laitonta ja yhdyskunnasta 
on tehty perustamisilmoitus uskonnonvapauslaissa edellytetyllä tavalla. 

Pastafarinen Kirkko kyseenalaistaa asiantuntijalautakunnan 
lausunnossa esitetyn väitteen, että toiminnan perusteena oleva uskonto olisi 
syntynyt vasta vuonna 2005. Pastafarismia on yhdyskunnan jäsenten mukaan 
harjoitettu Suomessa jo ennen vuotta 2005. Jäsenten pyhinä pitämät kir-
joitukset puolestaan ajoittavat pastafarismin synnyn noin 6 000 vuoden 
taakse. 

Asiantuntijalautakunnan virheelliset tiedot on saatettu hankkia 
internetistä kaikkien muokattavissa olevaa Wikipedia-nimistä sähköistä 
tietosanakirjaa ja Google-hakukonetta apuna käyttäen. Jos näin on, on lain 
toteutumisen kannalta pidettävä huolestuttavana, että lautakunnan jäsenet 
sortuvat uskomaan lähdekritiikittä internetistä löytämiään väitteitä. Jäsenten 
katsomuksen mukaan pastafarismi saavutti suuren yleisön tietoisuuden vasta 
vuonna 2005 profeetta Bobby Hendersonin ennakkoluulottoman lähetystyön 
ansiosta. Profeetta kuitenkin itse myöntää, että pastafarismia on harjoitettu 
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laajalti jo ennen hänen julkisen toimintansa alkamista. 

On ymmärrettävää, että tieteellisen maailmankatsomuksen 
kautta katsottaessa jotkut yhdyskuntajärjestyksen pykälistä voivat vaikuttaa 
absurdeilta tai kummallisilta. Tästä ei kuitenkaan tule tehdä johtopäätöstä, 
että kyseessä olisi parodia. Ei ole olemassa objektiivista kriteeriä, jolla paro-
dia voitaisiin tunnistaa. Tämän vuoksi asiantuntijalautakunnan jäsenten sub-
jektiivisista mielipiteistä johdettu päätös on ilmeisen puolueellinen ja laiton. 

Pastafarisen Kirkon toiminta ja maailmankatsomus ovat luon-
teeltaan uskonnollisia ja jäsenet ovat katsomuksessaan täysin vakavissaan il-
man minkäänlaista parodiointitarkoitusta. Lain kannalta ei ole oleellista, 
pitävätkö muut ihmiset ilmoitettuja toiminnan perusteita pyhinä, vaan se, että 
jäsenet pitävät niitä pyhinä. 

Asiantuntijalautakunta ei ole katsonut tarpeelliseksi konsult-
oida pastafarismin asiantuntijoita tai pyytää yhdyskunnalta lisäselvityksiä. 
Menettelyä on pidettävä kyseenalaisena, koska opetusministeriö on aiemmin 
vastaavanlaisissa tapauksissa pyytänyt asianomaiselta yhdyskunnalta 
lisäselvityksiä. On siis perusteltua pitää kyseenalaisena, onko Pastafarinen 
Kirkko saanut tasapuolista ja puolueetonta kohtelua asiaa käsiteltäessä. 

Hallintolain 6 §:n säännös velvoittaa viranomaiset kohtelemaan 
hallinnossa asioivia tasapuolisesti ja käyttämään toimivaltaansa yksinomaan 
lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Asiantuntijalautakunta on rikkonut 
menettelyllään hallintolakia. Lautakunta on kieltäytynyt lausunnossaan ot-
tamasta kantaa yhdyskuntajärjestyksen sääntöjen ihmisoikeusvaikutuksiin, 
vaikka uskonnonvapauslain 7 §:ssä ja 23 §:ssä nimenomaan määrätään, että 
lautakunnan on tutkittava myös näitä. Rekisteröimishakemusta ei ole 
tämänkään vuoksi käsitelty lainmukaisesti ja asiaankuuluvalla vakavuudella. 

Valituksessa on viitattu “Totuuden Ystävät” -nimiseen rekister-
öityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan ja todettu, että mikäli Pastafarisen 
Kirkon rekisteröinti evätään väitetyn parodian pohjalta, mutta Totuuden Ys-
tävien sallitaan olla rekisterissä, rikotaan yhdenvertaisuusperiaatetta ja 
perustuslain 6 §:ää. 

ASIAN KÄSITTELY JA SELVITTÄMINEN

Patentti- ja rekisterihallitus on antanut lausunnon. 

Mikko Ekström on antanut vastaselityksen.

HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Perustelut Hallinto-oikeus toteaa aluksi eräistä valituksen vireilletuloon 
liittyvistä seikoista seuraavaa: 

Valitus oli toimitettu valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihal-
lituksen päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaisesti Patentti- ja rek-
isterihallitukselle. Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta on 



14.9.2009 päivätyllä kirjeellään siirtänyt valituksen Helsingin hallinto-
oikeudelle (saapunut 16.9.2009). Ottaen huomioon Patentti- ja rekisterihal-
lituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 3 §:n, Patentti- ja rekisteri-
hallituksesta annetun lain 5 §:n 2 momentin ja hallintolainkäyttölain 12 §:n 
2momentin kysymyksessä olevaan Patentti- ja rekisterihallituksen päätök-
seen, joka koskee uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin tehdyn ilmoituk-
sen epäämistä, haetaan muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta. 

Valituksenalainen päätös on annettu Ekströmille tiedoksi 
6.7.2009. Valitus on tullut vireille Helsingin hallinto-oikeudessa 16.9.2009, 
eli tiedoksiannosta lukien laskettuna säädetyn valitusmääräajan umpeudut-
tua. Kun kuitenkin otetaan huomioon, että valituksenalaisen päätöksen val-
itusosoitus on ollut virheellinen valitusviranomaisen ja valitusajan osalta 
sekä se, että valitus on pantu vireille Patentti- ja rekisterihallituksen valitu-
slautakunnassa valitusosoituksessa esitetyllä tavalla ja siinä mainitussa 
määräajassa, hallinto-oikeus on tutkinut valituksen.

Pääasiaan sovellettavat säännökset 

Suomen perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat 
yhdenvertaisia lain edessä. Pykälän 2 momentin mukaan ketään ei saa ilman 
hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan muun muassa uskonnon perust-
eella.

Suomen perustuslain 11 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on 
uskonnon ja omantunnon vapaus. Pykälän 2 momentin mukaan uskonnon ja 
omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, 
oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnol-
liseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa 
vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.   

Suomen perustuslain 13 §:n 2 momentin mukaan jokaisella on 
yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa 
perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yh-
distyksen toimintaan.  Pykälän 3 momentin mukaan tarkempia säännöksiä 
kokoontumisvapauden ja yhdistymisvapauden käyttämisestä annetaan lailla. 

Suomen perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvat-
tava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Yhdistymisvapaudesta säädetään tarkemmin yhdistyslaissa, 
jonka 2 §:n 3momentin mukaan uskonnollisista yhdyskunnista on voimassa, 
mitä niistä on erikseen säädetty. 

Uskonnonvapauslain 1 §:n 1 momentin mukaan lain tarkoituk-
sena on turvata perustuslaissa säädetyn uskonnonvapauden käyttämistä. 
Lisäksi laissa säädetään rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan perustam-
isesta ja toiminnan perusteista.

Lain 2 §:n mukaan uskonnollisella yhdyskunnalla tarkoitetaan 
tässä laissa evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkokuntaa ja 2 lu-
vussa säädetyllä tavalla rekisteröityä uskonnollista yhdyskuntaa. 
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Lain 7 §:n 1 momentin mukaan 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. 
Pykälän 2 momentin mukaan yhdyskunnan tulee toteuttaa tarkoitustaan per-
us- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Lain 15 §:n mukaan uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröim-
isestä päättää ja uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriä pitää Patentti- ja rek-
isterihallitus.

Lain 16 §:n 1 momentin mukaan uskonnollinen yhdyskunta tu-
lee rekisteröidä, jos yhdyskunta on perustettu tämän lain mukaisesti, 
yhdyskunnan yhdyskuntajärjestys ja hallinto ovat tämän lain säännösten 
mukaiset sekä yhdyskunnan nimi selvästi erottuu rekisteriin aikaisemmin 
merkittyjen yhdyskuntien nimistä eikä nimi ole harhaanjohtava.

Lain 23 §:n 1 momentin mukaan opetusministeriö asettaa 
neljän vuoden toimikaudeksi ministeriön yhteydessä toimivan asiantunti-
jalautakunnan, jonka tehtävänä on antaa Patentti- ja rekisterihallitukselle 
lausunto siitä, ovatko uskonnollisen yhdyskunnan tarkoitus ja toi-
mintamuodot 7 §:n mukaisia. Patentti- ja rekisterihallituksen tulee ennen rek-
isteröimistä pyytää edellä tarkoitettu lausunto uskonnollisen yhdyskunnan 
perustamisilmoituksesta, yhdyskunnan tarkoitusta ja toimintamuotoja ko-
skevasta muutosilmoituksesta sekä vastaavista ennakkotarkastushakemuk-
sista. Pykälän 2 momentin mukaan lautakunta voi kuulla ulkopuolisia asian-
tuntijoita ja pyytää asianomaiselta yhdyskunnalta asian selvittämisen kan-
nalta tarpeellisia selvityksiä.

Hallinto-oikeus toteaa lisäksi, että Euroopan neuvoston ih-
misoikeussopimuksen 9 artiklassa käsitellään ajatuksen-, omantunnon- ja 
uskonnonvapautta, sen 11 artiklassa kokoontumis- ja yhdistymisvapautta, 14 
artiklassa syrjinnän kieltoa ja 18 artiklassa oikeuksien käyttöä koskevien ra-
joitusten rajoittamista.

Asian oikeudellinen arviointi

Valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 
mukaan se on asiantuntijalautakunnan lausunnon perusteella katsonut, että 
Pastafarisen Kirkon yhdyskuntajärjestyksessä kuvatut yhdyskunnan toimin-
nan perusteet eivät ole uskonnonvapauslain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla 
tavalla yhdyskunnassa pyhinä pidettyjä ja vakiintuneita, ja että yhdyskunta-
järjestyksessä kuvattuja toimintamuotoja ei ole pidettävä sanotussa mo-
mentissa tarkoitettuna uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen 
kuuluvana toimintana. Patentti- ja rekisterihallitus ei näin ollen ole katsonut 
Pastafarista Kirkkoa uskonnollisena yhteisönä rekisteröitäväksi ja on päät-
tänyt jättää sen merkitsemättä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. 

Uskonnollisten yhdyskuntien merkitsemisestä uskonnollisten 
yhdyskuntien rekisteriin päättää Patentti- ja rekisterihallitus pyydettyään en-
sin lausunnon uskonnonvapauslain 23 §:ssä tarkoitetulta asiantuntijalautak-



unnalta. Näin on tässäkin tapauksessa tehty. Asiantuntijalautakunnan 
lausunto ei ole Patentti- ja rekisterihallitusta oikeudellisesti sitova, vaan se 
on tarkoitettu Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksenteon tueksi. Valituk-
senalaisessa päätöksessä ei ole myöskään, Patentti- ja rekisterihallituksen 
hallinto-oikeudelle antamassa lausunnossa esitettyyn toisenlaiseen arvioon 
viittaavasta lauselmasta huolimatta, nojauduttu asiantuntijalautakunnan 
lausuntoon oikeudellisesti sitovana lausuntona.

Hallinto-oikeus toteaa uskonnollisten yhdyskuntien rekister-
öimisestä yleisesti, että uskonnonvapauden suoja liittyy kiinteästi yhdisty-
misvapauteen ottaen huomioon, että uskonnon tunnustamisen keinoihin 
kuuluu sen kollektiivinen ulottuvuus. Uskonnonvapauslain 16 §:ssä olen-
naisesti säännelty rekisteröiminen perustuu niin sanotulle norm-
atiivijärjestelmälle, jossa rekisteröiminen on edellytysten täyttyessä toim-
itettava. Rekisteröitäväksi voi tulla myös niin sanottu uususkonto, eikä 
uskonnonharjoittamisen kriteeriä tule tulkita ahtaasti.

Asiassa on nyt arvioitavana kysymys siitä, täyttävätkö Pasta-
farisen Kirkon tarkoitus ja toimintamuodot uskonnonvapauslain 7 §:n 1 mo-
mentissa säädetyt uskonnolliseksi yhdyskunnaksi rekisteröitävän yhdyskun-
nan edellytykset. Uskonnonvapauslakia koskevan hallituksen esityksen (HE 
170/2002 vp) yksityiskohtaisissa perusteluissa (s. 38) on 7 §:n 1 momentin 
osalta muun ohessa todettu, että rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan 
tarkoitus ilmenee uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuuluvassa 
yksilöllisessä, yhteisöllisessä ja julkisessa toiminnassa. Uskonnon tun-
nustamiseen ja harjoittamiseen kuuluvalla toiminnalla tarkoitetaan tässä ritu-
aalisessa muodossa, esimerkiksi jumalanpalveluksissa ja muissa uskonnol-
lisissa menoissa tapahtuvaa toimintaa. 

Perustuslain 11 §:ssä jokaiselle turvattu uskonnon ja omantun-
non vapaus ei ole pohjimmiltaan riippuvainen siitä, onko kyseistä kat-
somusta edustava yhteisö rekisteröity nimenomaan uskonnollisena 
yhdyskuntana, sillä yhteisön jäsenet voivat rekisteröinnistä riippumatta 
vapaasti tunnustaa ja harjoittaa oman yhdyskuntansa mukaista oppia. 
Samalla tavoin kaikilla yhteisöillä on rekisteröitymisestä riippumatta perust-
uslain mukaiset kokoontumis-, ilmaisu- ja muut vapausoikeudet samoin kuin 
yhtäläiset taloudelliset ja muut perusoikeudet. Toisaalta on kuitenkin 
otettava huomioon edellä todettu normatiiviperiaate ja ahtaan tulkinnan sov-
eltumattomuus tilanteeseen.

Asian arvioinnissa keskeinen selvitys yhdyskunnan tarkoituks-
esta ja toiminnan perusteista on sen yhdyskuntajärjestys. Ekström on valituk-
sensa yhteydessä esittänyt tältä osin lisänäkökohtia. Hallinto-oikeus katsoo 
ottaen erityisesti huomioon yhdyskuntajärjestyksen 2 luvussa yhdyskunnan 
opista, pyhistä kirjoituksista, uskonnontunnustuksesta sekä toimintatavoista 
lausuttu sekä lisäksi 6 luvussa pyhistä toimituksista lausuttu, että yhdyskun-
tajärjestyksessä kuvatut yhdyskunnan toiminnan perusteet eivät ole uskon-
nonvapauslain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yhdyskunnassa pyh-
inä pidettyjä ja vakiintuneita, ja että yhdyskuntajärjestyksessä kuvattuja toi-
mintamuotoja ei ole pidettävä sanotussa momentissa tarkoitettuina uskonnon 
tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuuluvana toimintana vaan luonteeltaan 
muunlaisena toimintana. Patentti- ja rekisterihallitus on voinut jättää 
kysymyksessä olevan yhdyskunnan merkitsemättä uskonnollisten yhdyskun-
tien rekisteriin. 
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Valituksessa uskonnonvapauslain 23 §:ssä tarkoitettuun asian-

tuntijalautakuntaan kohdistettujen väitteiden osalta hallinto-oikeus toteaa, 
että kuten uskonnonvapauslain 23 §:n 2 momentista ilmenee asiantunti-
jalautakunnalla on harkintavaltaa sen suhteen, milloin se katsoo asian selvit-
tämisen kannalta tarpeelliseksi hankkia lisäselvitystä. Lautakunta on voinut 
toimivaltansa rajoissa olla pyytämättä enempiä selvityksiä. Asiantunti-
jalautakunta on ilmoittanut lausunnossaan syyn sille, miksi puheena olevan 
yhdyskunnan luonnetta suhteessa perus- ja ihmisoikeuksiin on sen mielestä 
ollut mahdotonta arvioida. Asiassa ei ole katsottava valituksessa esitetyillä 
perusteilla rikotun hallintolain 6 §:ssä säädettyä tasapuolisen kohtelun 
vaatimusta tai tarkoitussidonnaisuuden periaatetta.

Sovelletut oikeusohjeet Perusteluissa mainitut
Hallintolaki 31 §
Hallintolainkäyttölaki 30 §

MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Valitusosoitus on liitteenä (hallintovalitus 09.08).

HALLINTO-OIKEUDEN KOKOONPANO

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Anja Sahla, 
Sampo Jokinen (t) ja Päivi Romanov.

Esittelijä Kaija Ikäläinen

JAKELU JA OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Päätös Mikko Ekström
XXXXXXXXXXXX
XXXXX ESPOO
Oikeudenkäyntimaksu -
Tiedote oikeudenkäyntimaksusta

Jäljennös Patentti- ja rekisterihallitus

Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamo
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