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PASTAFARINEN KIRKKO  VALITUSKIRJELMÄ 

Amiraliteetti 

Yliamiraali Mikko J. Ekström  3.5.2010 

Rummunlyöjänkatu 1 as. 8 

02600 ESPOO 

 

 

 

ASIA 

Valitus Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä hylätä Pastafarinen 

Kirkko -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan valitus Patentti- ja 

rekisterihallituksen päätöksestä evätä yhdyskunnan rekisteröinti 

uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. 

 

VALITTAJA 

Pastafarisen Kirkon yliamiraali Mikko J. Ekström mainitun 

yhdyskunnan ja sen 21 muun perustajajäsenen puolesta. Valittajan 

kotikunta on Espoo. 

 

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN 

Helsingin hallinto-oikeuden 19.3.2010 uskonnollisen yhdyskunnan 

rekisteriin merkitsemistä koskevassa asiassa (06192/09/1106) antama 

päätös nro 10/0247/2. 

 

VAATIMUKSET 

Valituksenalainen päätös tulee kumota ja perustettu yhdyskunta tulee 

merkitä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. 

Pyydämme, että asiassa toimitetaan todistelutarkoituksessa suullinen 

käsittely hallintolainkäyttölain (26.7.1996/586) 37§-39§:ien nojalla. 

Yhdyskuntamme aikoo esittää todisteena yhdyskunnan uskonnollisesta 

luonteesta ja toiminnan vakiintumisesta video- ja kuvamateriaalia. 

Lisäksi yhdyskunta kutsuu todistelutarkoituksessa Pastafarisen Kirkon 

yliamiraali Mikko Jesper Ekströmin kertomaan yhdyskunnan 

toiminnasta sekä vastaamaan mahdollisiin korkeimman hallinto-

oikeuden kysymyksiin. 

Asiaa koskeva oikeudenkäynti on yhdyskunnallemme historiallisesti ja 

tunteellisesti merkittävä. Tämän takia pyydämme oikeuden lupaa 

taltioida käsittely videolaitteistolla. 
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PERUSTELUT 

 

Katsomme Helsingin hallinto-oikeuden menetelleen virheellisesti 

hylätessään Pastafarisen Kirkon valituksen. Osoitamme, että 

Pastafarinen Kirkko on uskonnonvapauslain (6.6.2003/453) 16 §:n 

nojalla rekisteröitävä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin ja että 

uskonnonvapauslain 23 §:n tarkoittama asiantuntijalautakunta on 

menetellyt hallintolain (6.6.2003/434) 6 §:n vastaisesti kohtelemalla 

yhdyskunnan hakemusta epätasapuolisesti, sekä rikkonut hallintolain 45 

§:ä perustelemalla päätöksensä puutteellisesti. Lopuksi lausumme vielä 

muutaman sanan uskonnonvapauslain tarkoituksesta yleisellä tasolla ja 

miten se puoltaa hakemuksemme hyväksymistä. Vetoamme 

valituksessamme mm. seuraaviin Suomen voimassa olevaan oikeuteen 

kuuluviin säännöksiin: 

 

 

Perustuslaki 
6 § yhdenvertaisuus lain edessä 

11 § uskonnon ja omantunnon vapaus 

Uskonnonvapauslaki 
7 § tarkoitus- ja toimintamuodot 

16 § uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröinti 

23 § asiantuntijalautakunta 

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus 
9 art ajatuksen, omantunnon ja uskonnonvapaus 

14 art syrjinnän kielto 

18 art oikeuksien käytön rajoittamiskielto 

Hallintolaki 
6 § hallinnon oikeusperiaatteet 

45 § päätöksen perusteleminen 

Hallintolainkäyttölaki 

53 § päätöksen perusteleminen 
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1 Lain asettamat rekisteröinnin edellytykset ja niiden täyttyminen 

Uskonnonvapauden toteutumista Suomessa säätelee uskonnonvapauslain 

lisäksi perustuslaki ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus. 

Perustuslain 6 § takaa kansalaisille vapauden häiritsemättä harjoittaa tai 

olla harjoittamatta uskontoa. Tätä pykälää täsmentämään on säädetty 

uskonnonvapauslaki, joka ottaa erityisesti kantaa uskonharjoittamisen 

yhteisöllisen puolen turvaamiseen. Lisäksi Euroopan neuvoston 

ihmisoikeussopimuksen 9 artikla takaa uskonvapauden sopijamaiden 

kansalaisille. Tässä tilanteessa artiklan tarkoittamaa uskonnonvapautta ei 

tule tulkita suppeasti absoluuttisella skaalalla, jossa tarkastellaan vain, 

häiritseekö tai estääkö valtio aktiivisesti uskonharjoittamista. Sen sijaan 

on kiinnitettävä huomiota siihen, kohteleeko valtio eri uskontoja 

epätasa-arvoisella tavalla ja siten aiheuttaa suhteellista haittaa syrjityn 

uskonnon harjoittajille. Sopimuksen 14 artikla tukee tätä käsitystä 

kieltämällä syrjinnän uskonnon perusteella. 

1.1 Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan toimintamuodot 

Pastafarisen Kirkon ja Patentti- ja rekisterihallituksen kiista kyseessä 

olevan yhdyskunnan rekisteröinnistä kulminoituu uskonnonvapauslain 

(6.6.2003/453) 7 § 1 momentin asettamiin vaatimuksiin yhdyskunnan 

toiminnasta ja toiminnan perusteista. Kyseinen lainkohta määrää 

uskonnollisen yhdyskunnan tarkoituksesta ja toimintamuodoista 

seuraavaa: 

”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.” 

Mainittu lainkohta asettaa uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröinnille 

kaksi edellytystä, joista ensimmäinen koskee yhdyskunnan toimintaa. 

Sen mukaan yhdyskunnan tarkoituksena on järjestää uskonnon 

tunnustamiseen ja harjoittamiseen liittyvää toimintaa. Tällaiseksi 

uskonnonvapauslain 23 § tarkoittama asiantuntijalautakunta on 

aiemmissa menettelyissään katsonut mm. jumalanpalvelustoiminnan ja 

rukoushetket (katso liite 2). 

Nämä toimintamuodot ovat yhtenevät myös uskonnonvapauslakia 

koskevan hallituksen esityksen (HE170/2002) kanssa. Sen 

yksityiskohtaisissa perusteluissa 7 §:n 1 momentin osalta todetaan 

uskonnollisen yhdyskunnan toiminnasta seuraavalla tavalla: 

”Pykälän 1 momentin mukaan rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan 

tarkoitus ilmenee uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen 

kuuluvassa yksilöllisessä, yhteisöllisessä ja julkisessa toiminnassa. 

Uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuuluvalla toiminnalla 

tarkoitetaan tässä rituaalisessa muodossa, esimerkiksi 

jumalanpalveluksissa ja muissa uskonnollisissa menoissa tapahtuvaa 

toimintaa.” 
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Pastafarinen Kirkko on yhdyskuntajärjestyksensä 2 luvun 3 §:n 1 

momentin toisessa kohdassa maininnut julkiset jumalanpalvelukset 

erääksi toimintamuodoksi. Tämän lisäksi on lueteltu lukuisia muita 

yleisesti uskonnollisina pidettyjä rituaaleja, kuten nimenantotilaisuudet, 

rukoushetket ja hautausseremoniat. Hallituksen esitys eksplisiittisesti 

mainitsee jumalanpalvelukset esimerkkinä uskonnollisesta toiminnasta, 

joten on selvää, että yhdyskuntajärjestyksen nimeämistä 

toimintamuodoista ainakin yksi on uskonnollinen uskonnonvapauslain 7 

§:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla. 

1.2 Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan toiminnan perusteet 

Uskonvapauslaki vaatii, että yhdyskunnan toimintamuotojen on 

pohjauduttava johonkin seuraavista kolmesta asiasta: 

1) uskontunnustus 

2) pyhinä pidetyt kirjoitukset 

3) muut yksilöidyt pyhinä pidetyt toiminnan perusteet 

Uskonnonvapauslaki tai sitä koskeva hallituksen esitys (HE 170/2002) ei 

tarkemmin erittele, millainen uskontunnustuksen tulee olla. Vallitseva 

käytäntö edellisen (267/1922) ja voimassaolevan (6.6.2003/453) 

uskonnonvapauslain aikana on ollut, että uskontunnustuksessa 

yksilöidään yhdyskunnan uskonnollisen opin tai käytännön ydinkohdat. 

Lainsäädännön ulkopuolella vakiintunut määritelmä uskontunnustukselle 

on, että se on määrämuotoinen uskonnollisen uskon sisällön tunnustus 

tai ilmoitus. 

Pastafarisen Kirkon yhdyskuntajärjestyksen 2 luvun 4b § määrittelee 

uskomme tärkeimmät teologiset kysymykset uskontunnustuksen 

muodossa. Sen sisältö on valittu niin, että se ottaa kantaa uskontomme 

historian aikana vallinneisiin teologisiin erimielisyyksiin ja erittelee 

uskon keskeisimmät kohdat. Uskontunnustuksen tarve kristinuskon 

piirissä syntyi juuri samanlaisesta ongelmasta erottaa harhaoppi 

yhdyskunnan määrittelemästä oikeasta opista. Rakenteellisesti 

uskontunnustuksemme on hyvin samankaltainen kuin eräiden aiemmin 

hyväksyttyjen kristillisten rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien 

uskontunnustukset. Jos mainittujen yhdyskuntien tavanomaisimmat 

uskontunnustukset täyttävät uskontunnustuksen määritelmän, silloin 

myös Pastafarisen Kirkon uskontunnustus täyttää sen. 

Pyhinä pidetyillä kirjoituksilla tarkoitetaan kirjoituksia, jotka 

muodostavat tavalla tai toisella yhdyskunnan uskonnollisen toiminnan 

pohjan. Oleellista on, että pykälä jättää kirjoitusten pyhyyden toteamisen 

yhdyskunnan jäsenille eikä määrää, että 23 § tarkoittaman 

asiantuntijalautakunnan tai Patentti- ja rekisterihallituksen olisi pidettävä 

kyseisiä kirjoituksia pyhinä. 

Edellistä tulkintaa tukee lisäksi uskonnonvapauslakia koskeva 

hallituksen esitys (HE 170/2002, yksityiskohtaiset perustelut, 7 § 1 

momentti), jossa erikseen todetaan, että rekisteröidyn uskonnollisen 

yhdyskunnan toiminnan perusteiden tulee olla yhteisössään pyhinä 

pidettyjä. Täten pyhyyden tunnustaminen ja toteaminen kuuluu siis 
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yhdyskunnan jäsenille, eikä esimerkiksi uskonnonvapauslain 23 § 

tarkoittamalle asiantuntijalautakunnalle tai hallinto-oikeudelle. 

Kaksikymmentäkaksi täysivaltaista Suomen kansalaista ovat 

allekirjoittaneet 27.12.2008 päivätyn perustamiskirjan ja ilmoittavat 

siinä hyväksyvänsä yhdyskunnan säännöt. Pastafarisen Kirkon sääntöjen 

2 luvun 3 § ilmoittaa, että yhdyskunnan toiminta perustuu osaltaan 

mainitun 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. 

Laki mahdollistaa myös, että toiminta voi perustua myös muille kuin 

pykälän tarkoittamille pyhille kirjoituksille tai uskontunnustukselle. 

Näitä muita toiminnan perusteita ei ole laissa eritelty muilta osin, kuin 

että ne on kyettävä yksilöimään, niitä on yhdyskunnassa pidettävä 

pyhinä ja niiden vakiintuneisuus on kyettävä osoittamaan. 

Vakiintuneisuudella tässä ei välttämättä tarkoiteta yksinomaan pitkään 

jatkuneisuutta vaan lähinnä toiminnan perusteiden pysyvyyttä ja 

vaihtelemattomuutta. 

Rekisteröitymättömänä toimineen yhdyskuntamme toiminnasta on 

säilynyt asiakirjoja vuodesta 2005 asti, jolloin yliamiraali Ekström liittyi 

yhdyskuntaan. Toimintaa on ollut myös jo ennen mainittua vuotta mutta 

tältä ajalta ei ole tiettävästi säilynyt asiakirjoja. Edellä mainitut asiakirjat 

osoittavat, että tänä aikana uskoamme on harjoitettu rituaalisesti ja 

yhdenmukaisesti pohjautuen yhdyskunnan vanhimpien jäsenten mukana 

kulkeneeseen perimätietoon ja käytäntöihin (liite 3) sekä pyhiin 

kirjoituksiin, joista osa on yksilöity yhdyskuntajärjestyksen 2 luvun 4 § 

2 momentissa. Yhdyskuntajärjestys myös määrittelee tiukat raamit 

keskeisille uskonnollisille kysymyksille ja käytännöille sekä osoittaa 

lähteen määrättyihin uskonnollisiin kirjoituksiin, joiden pohjalta 

rituaaliset tai teologiset kiistakysymykset voidaan ratkaista.  

Allekirjoittamalla perustamiskirjan perustajajäsenet ovat ilmaisseet 

yksimielisyytensä yhdyskuntajärjestyksen määräyksistä. Näihin 

seikkoihin vedoten katsomme, että toimintaamme on pidettävä 

uskonnonvapauslain 7 § 1 momentin tarkoittamalla tavalla 

vakiintuneena. Lisänäyttönä toiminnan vakiintuneisuudesta on tämän 

valituksen liitteenä selvitys yhdyskunnan uskonnollisesta toiminnasta 

viimeisen viiden vuoden ajalta (katso liite 1) ja amiraliteetin ohje 

oikeaoppisen jumalanpalveluksen järjestämisestä (liite 3). 

1.3 Aiempi menettelykäytäntö 

Yhdyskuntamme haluaa kiinnittää korkeimman hallinto-oikeuden 

huomion ”Totuuden Ystävät” -nimiseen, rekisterinumerolla 900.011 

rekisteröityyn, uskonnolliseen yhdyskuntaan, jonka opetusministeriö 

päätöksellään 21.1.1958 katsoi olevan luonteeltaan uskonnollinen (katso 

liite 2). Kyseistä uskontoa ei ollut tavattu ennen vuotta 1957, sillä ei ole 

pyhinä pidettyjä kirjoituksia tai vakiintuneita uskonnollisia tapoja. 

Hyväksyminen perustui yhdyskunnan ilmoittamaan uskontunnustukseen, 

joka on huomattavasti suppeampi kuin yhdyskuntamme vastaava (katso 
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liite 2). Tästä huolimatta opetusministeriö ei käsittelyssään löytänyt 

mitään moitittavaa mainitun yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen 

uskonnollisesta sisällöstä tai kyseenalaistanut toiminnan uskonnollista 

luonnetta (katso liite 2). Ottaen huomioon yhtenevyydet Pastafarisen 

Kirkon rekisteröintihakemuksen kanssa on pidettävänä kyseenalaisena, 

onko yhdyskuntamme saanut tasapuolista kohtelua opetusministeriön 

taholta. 

Vaikka päätös ”Totuuden Ystävät” –nimisestä yhdyskunnasta tehtiinkin 

edellisen uskonnonvapauslain (267/1922) aikana, mainitun lain 

rekisteröinnin edellytykset eivät oleellisilta osin ole muuttuneet; 

voimassa olevan lain myötä rekisteröintiä helpotettiin toiminnan 

perusteiden osalta. Täten yhdyskuntamme pitäisi olla rekisteröitävissä 

samoilla perustein kuin ”Totuuden Ystävät”. Mikäli yhdyskuntamme 

rekisteröinti evätään väitetyn epäuskonnollisen toimintaperusteiden 

pohjalta mutta ”Totuuden Ystävien” sallitaan olla rekisterissä, rikotaan 

perustuslain 6 §:ä. 

1.4 Luvun yhteenveto 

Pastafarisen Kirkon yhdyskuntajärjestys täyttää uskonnonvapauslain 7 

§:n vaatimukset kaikilla 1 momentissa mainituilla tavoilla. Haluamme 

korostaa, että yksikin momentissa mainituista perusteista täyttää 

uskonnonvapauslain 7 § 1 momentin vaatimuksen uskonnollisesta 

toiminnan perusteesta. Koska yhteisön yhdyskuntajärjestys on 

lainmukainen ja sen rekisteröinti-ilmoitus on tehty uskonnonvapauslain 

vaatimalla tavalla ja se on jätetty asianmukaisesti Patentti- ja 

rekisterihallitukselle, on Pastafarinen Kirkko uskonnonvapauslain 16 §:n 

nojalla merkittävä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. 

2 Uskonnonvapauslain 23 §:n asiantuntijalautakunnan menettely 

Patentti- ja rekisterihallituksen päättäessä yhdyskunnan rekisteröinnin 

epäämisestä keskeisessä asemassa oli uskonnonvapauslain 23 § 

tarkoittaman asiantuntijalautakunnan lausunto yhdyskunnasta. Tämän 

luvun tarkoituksena on osoittaa mainitun lautakunnan perustelut 

virheellisiksi ja mahdollisesti asenteellisiksi. 

2.1 Lausunto yhdyskunnan tarkoituksesta ja toimintamuodoista 

Asiantuntijalautakunta on 8.4.2009 antamassaan lausunnossaan 

väittänyt, että yhdyskunnassamme olisi kyse Internetin välityksellä 

levinneestä ilmiöstä, jonka synty liittyy keskusteluun ns. älykkään 

suunnittelun opettamisesta Yhdysvaltojen julkisissa kouluissa. 

Lautakunta jatkaa, että pastafarismissa olisi kyse perinteisten uskontojen 

ja älykkään suunnittelun parodioinnista, eikä perustajajäsenten aidosta ja 

vilpittömästä uskonnollisesta vakaumuksesta. 

Epäilyistään huolimatta lautakunta ei katsonut tarpeelliseksi pyytää 

yhdyskunnaltamme lisäselvitystä tai esittänyt, miten yhdyskuntamme tai 

sen jäsenet voisivat toteen näyttää vilpittömät tarkoituksensa. Se ei 

myöskään lausunnossaan tarjonnut yhtään objektiivisesti todennettavaa 

perustelua, jonka nojalla ulkopuolinen tarkkailija voisi ymmärtää, miksi 
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yhdyskunnan hakemusta on pidettävä parodisena vaikka muita vastaavia 

hakemuksia on hyväksytty. Ottaen huomioon edellä mainitut seikat, joko 

lautakunta katsonee kykenevänsä lukemaan perustajajäsenten ajatuksia 

tai sitten päätöksen taustalla ovat vaikuttaneet muut kuin laillisesti 

hyväksyttävät tekijät. Perustelujen puutteellisuus puolestaan saattaa 

rikkoa hallintolain 45 §:ä. 

Osoituksena jäsentemme vakaumuksen syvyydestä ja todellisuudesta on 

liitteessä 4 valokuva vara-amiraali Anni Ekströmin 

yhdyskuntajärjestyksen 3 § 1 momentin 1 kohdan 2 alakohdan 

tarkoittamassa ”Piraticus connectus maximus”–seremoniassa ottama 

tatuointi niskaansa. Tatuointi on otettu osoituksena mainitun henkilön 

uskonnollisesta vakaumuksestaan. 

2.2 Yhdyskunnan vastine lausuntoon tarkoituksesta ja toimintamuodoista 

Yhdyskuntamme kiistää jyrkästi lautakunnan parodiatulkinnan ja 

vakuuttaa, että sen toiminta perustuu aitoon uskonnolliseen 

vakaumukseen ilman mitään parodiointitarkoitusta. Yhdyskuntamme 

epäilee, että asiantuntijalautakunta on hankkinut virheelliset tietonsa 

Internetistä käyttäen apunaan Google-hakukonetta tai Wikipedia-

nimistä, kaikkien muokattavissa olevaa, sähköistä tietosanakirjaa. 

Mainituissa lähteissä on laajalti esitelty virheellisiä ja leimaavia väitteitä 

uskonnostamme. Mikäli lautakunta on menetellyt näin, pidämme lain 

toteutumisen kannalta erittäin huolestuttavana, että lautakunnan jäsenet 

sortuvat uskomaan lähdekritiikittä Internetistä löytämiään väitteitä. 

Internetin avoin luonne mahdollistaa totuusarvoltaan myös virheellisen 

tiedon levittämisen, minkä seurauksena Internetistä saatuihin tietoihin on 

suhtauduttava suurella varauksella. Jos lautakunnalla olisi esittää 

päätelmänsä tueksi mitään asiallisia lähteitä, on luultavaa, että 

lautakunnan akateemisesti ansioituneet professorit olisivat osanneet 

ilmoittaa ne asianmukaisella tavalla. 

Pastafarismi yhdistetään valitettavan usein keskusteluun älykkäästä 

suunnittelusta, ja erityisesti Internetissä uskontoomme tyypillisesti 

suhtaudutaan parodiana. Tämä on kuitenkin tapahtunut pastafareista 

riippumatta ja se on katsottava osaksi uskontoamme vastaan suunnattua 

laajalle levinnyttä mustamaalaus- ja vähättelykampanjaa. Kolmansien 

osapuolien subjektiivinen mielipide parodiasta ei todista mitään 

yhdyskunnan perustajajäsenten uskonnollisesta vakaumuksesta tai 

toiminnan perusteiden pyhänä pitämisestä. On ymmärrettävää, että 

esimerkiksi sekulaarin maailmakatsomuksen kautta katsottaessa jotkin 

yhdyskuntajärjestyksen pykälistä voivat vaikuttaa kummallisilta. Tästä 

ei kuitenkaan tule vetää johtopäätöstä, että kyseessä olisi parodia sillä 

likimain kaikki maailman uskonnot pitävät sisällään elementtejä, joita 

joku taho voi pitää parodisina. 

On myös huomattava, että uskonnonvapauslaki tai mikään muukaan 

voimassa oleva laki ei tunne parodian käsitettä, joten parodiaa ei 

juridisessa mielessä ole olemassa ja sitä ei voi käyttää juridisena 

perusteluna. Vaikka parodian arkikielisestä määritelmästä ollaan 

likimain yksimielisiä, ei ole olemassa objektiivista kriteeriä, jolla 
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parodia voitaisiin tunnistaa. Tämä johtuu siitä, että parodia edellyttää 

parodiointitarkoitusta. Toisin sanoen parodisia piirteitä voi nähdä siellä, 

missä sellaista ei ole tarkoitettu ja päinvastoin. Edellä mainituista 

seikoista johtuen asiantuntijalautakunnan jäsenten subjektiivisista 

mielipiteistä johdettu päätös parodiatarkoituksesta on ilmeisen 

puolueellinen ja ristiriidassa lainkäytön objektiivisuusperiaatteen kanssa. 

2.3 Lautakunnan kannanotto toimintaperusteiden iästä 

Lautakunta otti myös kantaa yhdyskunnan toiminnan perusteiden ikään 

seuraavasti: 

”Toiminnan perusteita, jotka ovat syntyneet vasta vuodesta 2005 alkaen, 

ei myöskään voida pitää säännöksessä tarkoitetulla tavalla 

vakiintuneina.” 
(Säännöksellä viitataan tässä uskonnonvapauslain 7 §:n 1 momenttiin.) 

Lausuntoa on pidettävänä kyseenalaisena jo siksi, että 

uskonnonvapauslaki ei ota kantaa rekisteröitävänä olevan yhteisön 

uskonnollisten toimintaperusteiden ikään. Laki ei määrittele, kuinka 

vanha uskonnon on oltava, jotta yhdyskunta voitaisiin rekisteröidä. 

Myöskään uskontotiede ei rajoita uskontoja mihinkään tiettyyn aikaan 

tai paikkaan vaan uusia uskontoja voi nykytietämyksen valossa syntyä 

myös tulevaisuudessa. Lautakunta ei myöskään ottanut kantaa, kuinka 

vanha uskonnon on oltava, jotta siihen pohjautuva uskonnollinen 

yhdyskunta voitaisiin rekisteröidä. 

2.4 Yhdyskunnan vastine lautakunnan kannanottoon toimintaperusteiden iästä 

Lausunnossaan asiantuntijalautakunta esittää, että toiminnan perusteena 

oleva uskonto olisi syntynyt vasta vuonna 2005. Haluamme 

kyseenalaistaa väitteen sillä pastafarismia on jäsentemme mukaan 

harjoitettu Suomessa jo ennen mainittua ajankohtaa. Nykyinen 

yliamiraali on toiminut virassaan vuodesta 2005 alkaen mutta 

yhdyskunnan toimintahistoria ulottuu viime vuosituhannelle asti. Pyhinä 

pitämämme kirjoitukset puolestaan ajoittavat pastafarismin synnyn noin 

6000 vuoden taakse. 

Juridisessa mielessä tärkeämpää lienee kuitenkin se, että 

uskonnonvapauslakia koskevan hallituksen esityksen (HE170/2002) 

yksityiskohtaisissa perusteluissa on 7 §:n 1 momentin osalta todettu, että 

rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan toiminnan perusteiden tulee 

olla yksilöityjä, vakiintuneita ja yhteisössään pyhinä pidettyjä. Tässä 

yhteydessä ei tarkemmin eritelty, miten vakiintuneisuus käytännössä 

ilmenee. Myöhemmin on kuitenkin lausuttu seuraavasti: 

”Ehdotettu rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan tarkoitus ei 

edellytä, että toiminta pohjautuisi uskontunnustukseen. Riittää, kun 

pyhinä pidetyt vakiintuneet toiminnan perusteet voidaan muuten 

riittävästi yksilöidä. Uskontunnustus kuitenkin mainittaisiin 1 

momentissa yhtenä muotona vakiintuneista toiminnan perusteista. 

Toisena tällaisena esimerkkinä laissa mainittaisiin pyhät kirjoitukset.” 

Esityksessä todetaan, että yksilöidyt pyhinä pidetyt kirjoitukset tai 

uskontunnustus ovat itsessään riittävä osoitus toiminnan 
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vakiintuneisuudesta ja täten asiantuntijalautakunnan päätelmä toiminnan 

vakiintumattomuudesta on myös juridisessa mielessä ilmeisen 

virheellinen. 

Jos pastafarismia ei ikänsä puolesta katsota riittävän vakiintuneeksi, 

pyydämme korkeinta hallinto-oikeutta määrittelemään, milloin 

pastafarismi tai uskonto yleisemmin on ikänsä puolesta riittävän vanha 

rekisteröitymään uskonnolliseksi yhdyskunnaksi. 

2.5 Asiantuntijalautakunnan menettelyvirheet 

Katsomme, että asiantuntijalautakunta on toiminnallaan menetellyt 

uskonnonvapauslain 23 §:n vastaisesti käsitellessään Pastafarisen Kirkon 

hakemusta. Lain 23 §:n mukaan lautakunnan tehtävänä on tutkia, ovatko 

yhdyskunnan tarkoitus ja toimintamuodot uskonnonvapauslain 7 § 

mukaisia. Kyseisen pykälän 2 momentti edellyttää, että yhdyskunnan on 

toteutettava tarkoitustaan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. 

Lautakunta on kuitenkin lausunnossaan kieltäytynyt ottamasta kantaa 

yhdyskuntajärjestyksen ihmisoikeusvaikutuksiin vedoten kyseisen 

asiakirjan ”parodiseen luonteeseen”. Ottaen huomioon, että kyseisellä 

lautakunnalla ei ole valtuuksia määritellä parodiaa tai kykyä lukea 

ajatuksia, kyseinen menettely rikkoo uskonnonvapauslain 23 §:ä. 

Kyseinen menettelytapa tarpeettomasti hidastaa rekisteröintiä, mikäli 

yhdyskuntajärjestyksessä kuvatuissa toimintamuodoissa ilmenee 

sellaista, joka on uskonnonvapauslain 7 §:n 2 momentin kanssa 

ristiriidassa, ja hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus toteavat, että 

muita rekisteröinnin esteitä ei ole. 

Uskonvapauslain 23 §:n 2 momentti antaa asiantuntijalautakunnalle 

valtuudet pyytää asianomaiselta yhdyskunnalta asian selvittämisen 

kannalta tarpeellisia selvityksiä. Ottaen huomioon 

asiantuntijalautakunnan epäilykset parodiointitarkoituksesta ja 

lautakunnan aiemman menettelykäytännön, lautakunnan olisi tullut 

pyytää tarpeellisia lisäselvityksiä yhdyskunnan toiminnan luonteesta. 

Aiemmista menettelykäytännöistä, joissa lisäselvityksiä on pyydetty, 

mainittakoon ”Suomen vapaa wicca yhdyskunta”- sekä ”Skientologia 

kirkko” -nimisen yhdyskunnan hakemukset, joista opetusministeriö 

ennen hylkäämispäätöstä pyysi kirjeellä 10.4.2001 ja 17.11.1995 

lisäselvityksiä koskien yhdyskunnan tarkoitusta ja toimintamuotoja 

(katso liite 2). Vaikka mainitut hakemukset käsiteltiin edellisen 

uskonnonvapauslain aikana, voimassaoleva laki ei oleellisilta osin 

poikkea edellisestä laista ja opetusministeriön lausunto käytännössä 

vastasi nykyisen asiantuntijalautakunnan lausuntoa. 

2.6 Luvun yhteenveto 

Ottaen huomioon edellä mainitut seikat on perusteltua pitää 

kyseenalaisena, onko yhdyskuntamme saanut tasapuolista ja 

puolueetonta kohtelua asiaa käsiteltäessä. Hallintolain 6 § edellyttää 

velvoittaa viranomaiset kohtelemaan hallinnossa asioivia tasapuolisesti 

sekä käyttämään toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin 

tarkoituksiin. Aiemmin mainittuihin seikkoihin vedoten katsomme, että 

lautakunta on menettelyllään rikkonut hallintolakia. Pidämme 
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mahdollisena, että käsittelyssä ilmenneet puutteet, laittomat perustelut ja 

poikkeukselliset menettelykäytännöt ovat seurausta lautakunnan jäsenten 

uskonnollisista ennakkoluuloista tai virantoimituksellisesta 

epäpätevyydestä. 

3 Helsingin hallinto-oikeuden päätös 

Katsomme Helsingin hallinto-oikeuden menetelleen virheellisesti 

hylätessään Pastafarisen Kirkon valituksen. Osoitamme Helsingin 

hallinto-oikeuden perustelut virheellisiksi ja puutteellisiksi 

hallintolainkäyttölain 53 § tarkoittamalla tavalla. 

3.1 Hallinto-oikeuden päätöksen perustelut 

Hallinto-oikeus perustelee päätöstään seuraavasti: 

”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 

yhdyskuntajärjestyksessä kuvatut yhdyskunnan toiminnan perusteet eivät 

ole uskonnonvapauslain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla 

yhdyskunnassa pyhinä pidettyjä ja vakiintuneita, ja että 

yhdyskuntajärjestyksessä kuvattuja toimintamuotoja ei ole pidettävä 

sanotussa momentissa tarkoitettuina uskonnon tunnustamiseen ja 

harjoittamiseen kuuluvana toimintana vaan luonteeltaan muunlaisena 

toimintana.” 

Yllä olevaa virkettä voidaan pitää koulukirjaesimerkkinä siitä, miten 

tuomioistuimen ei pitäisi perustella päätöstään. Perustelu koostuu 

yhdestä ainoasta huomattavan pitkästä virkkeestä, jonka merkityssisällön 

löytäminen on hankalaa. Jos virkkeen pilkkoo pienempiin osiin, 

perustelut voidaan tulkita seuraavasti. Luettuaan kyseessä olevan 

yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen, hallinto-oikeus katsoo, että siinä 

mainitut toiminnan perusteet eivät ole yhdyskunnassa pyhinä pidettyjä ja 

vakiintuneita. Tällä oikeus tarkoittanee, että sen mielestä yhdyskunnan 

jäsenet eivät aidosti pidä yhdyskuntajärjestyksessä mainittuja pyhiä 

kirjoituksia ja muita toiminnan perusteita pyhinä ja vakiintuneina. 

Tämän vuoksi myöskään yhdyskunnan toimintamuotoja ei voida pitää 

uskonnon tunnustamisena tai harjoittamisena vaan muunlaisena 

toimintana. 

3.2 Yhdyskunnan kannanotto hallinto-oikeuden perustelujen muotoseikkoihin 

Hallinto-oikeus on päätöksessään ottanut saman kannan kuin 

uskonnonvapauslain 23 §:n tarkoittama asiantuntijalautakunta 8.4.2009 

antamassaan lausunnossa. Tällä se on tyystin sivuuttanut, että 

kaksikymmentäkaksi täysivaltaista Suomessa vakituisesti asuvaa 

henkilöä ovat allekirjoittamalla yhdyskunnan perustamiskirjan 

vakuuttaneet pitävänsä yhdyskuntajärjestyksen mainitsemia 

toiminnanperusteita pyhinä. Uskonnonvapauslakia koskeva hallituksen 

esitys ilmaisee (HE170/2002) 7 §:n 1 momentin osalta, että toiminnan 

perusteiden pyhyydestä päättävät asianomaisen yhdyskunnan 
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perustajajäsenet, eikä esimerkiksi hallinto-oikeus tai 

uskonnonvapauslain 23 §:n tarkoittama asiantuntijalautakunta. Hallinto-

oikeus ei päätöksessään tuonut esiin ainoatakaan seikkaa, jonka vuoksi 

perustajajäsenten vilpittömyyttä olisi syytä epäillä. 

Perustelua on pidettävä kehäpäätelmänä sillä tietyn lainkohdan 

vastaisuuden perustelu ei voi olla, että asia on mainitun lainkohdan 

vastainen vaan perusteluissa on eriteltävä, miten se on lainkohdan 

vastainen. Päätöksen perustelut ovat tulevaisuutta ajatellen siis täysin 

arvottomia. Annettujen perustelujen pohjalta ulkopuolinen tarkkailija ei 

pysty ymmärtämään, miksi kyseinen hakemus on hylätty mutta muita 

vastaavia toimintaperusteita ja toimintamuotoja sisältävät hakemukset on 

hyväksytty (liite 2). Perusteluissa ei ole eritelty, mikä esitetyissä 

toiminnan perusteissa antaa aihetta epäillä, että toiminta olisi muunlaista 

kuin uskonnollista, vaikka yhdyskunnan selostusta toimintamuodoista on 

pidettävä samankaltaisena muiden hyväksyttyjen yhteisöjen sääntöjen 

kanssa. 

Hallintolainkäyttölain (26.7.1996/586) 53 § edellyttää, että 

valitusviranomaisen on perusteltava päätöksensä. Katsomme, että 

perustelujen puutteellisuuden johdosta hallinto-oikeuden perustelu on 

hallintolainkäyttölain vastainen ja sen seurauksena myös päätöstä on 

pidettävä lainvastaisena. Hallinto-oikeus ei esittänyt, miten yhdyskunnan 

uskonnollinen luonne voidaan toteennäyttää tai sen perustajajäsenten 

uskonnollinen vakaumus osoittaa, mikä oleellisesti vaikeuttaa 

päätöksestä valittamista. 

3.3 Yhdyskunnan vastaus hallinto-oikeuden kantaan uskonnonvapauden 

toteutumisesta 

Hallinto-oikeus otti kantaa kysymykseen, rikkooko rekisteröinnin 

hylkääminen asianomaisen yhdyskunnan jäsenten perustuslain 11 §:n 

tarkoittamaa uskonnonvapautta, seuraavalla tavalla: 

”Perustuslain 11 §:ssä jokaiselle turvattu uskonnon ja omantunnon 

vapaus ei ole pohjimmiltaan riippuvainen siitä, onko kyseistä 

katsomusta 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 

perustuslain mukaiset kokoontumis-, ilmaisu- ja muut vapausoikeudet 

samoin kuin yhtäläiset taloudelliset ja muut perusoikeudet.” 

Yhdyskuntamme myöntää, että oikeuden päätelmä on osittain oikea. 

Viranomaiset eivät aktiivisesti estä yhdyskuntamme jäseniä 

harjoittamasta uskontoamme yksityisesti. Uskonnonvapaus ei kuitenkaan 

ainoastaan tarkoita sitä, että valtio ei kiellä tai häiritse kansalaisten 

uskonnon tunnustamista tai harjoittamista. Uskonnonvapauslakia 

koskevan hallituksen esityksen yleisperusteluissa todetaan seuraavasti: 

”Uskonnonvapaus ei ole ainoastaan yksilön perusoikeus, vaan se luo 

omalta osaltaan pohjan koko yhteiskunnassa harjoitettavalle 

uskontopolitiikalle. Vaikka uskonnonvapaus on aina henkilökohtainen 
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asia, se ei ole pelkästään yksilön yksityisasia, vaan myös 

sosiokulttuurinen arvo ja oikeus. Siten kirkkojen ja muiden 

uskonnollisten yhteisöjen toiminta perustuu yhteiskunnallisessa mielessä 

niiden nauttimaan uskonnonvapauteen. Uskonnonvapauden 

yhteisöllinen ulottuvuus on monissa tapauksissa myös sikäli oleellinen 

tekijä, että juuri se luo viime kädessä edellytykset ja suojan yksilön 

uskonnonvapauden moitteettomalle toteutumiselle.” 

Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka rekisteröinnin epääminen ei vielä 

sinänsä rajoita tai kiellä yksilöllistä uskonnonharjoittamista, se kuitenkin 

rikkoo uskonnonvapautemme yhteisöllistä ulottuvuutta vastaan. 

Hallituksen esityksen mukaan uskonnonvapauden yhteisöllinen 

ulottuvuus uskonnollisten yhdyskuntien kautta luo viime kädessä 

edellytykset ja suojan myös yksilöllisen uskonnonvapauden 

toteutumiselle. Uskonnollisista yhdyskunnista säädetään erillisellä 

lainsäädännöllä juuri siksi, että uskonnonharjoittamisen yhteisöllistä 

ulottuvuutta pidetään uskonnonvapauden toteutumisen kannalta 

välttämättömänä. Tässä mielessä uskonnonvapauslaki perusteluineen 

täydentää perustuslain 11 §:ä uskonnonvapauden määritelmän osalta ja 

täten yhdyskuntamme rekisteröinnin epääminen johtaa automaattisesti 

myös perustuslain 11 §:n rikkomiseen. Voidaan siis perustellusti sanoa, 

että tässä mielessä päätös evätä rekisteröinti rikkoo yhdyskunnan 

jäsenten uskonvapautta. 

3.4 Hylkäävän päätöksen aiheuttama yksilöllinen ja yhteisöllinen epätasa-arvo 

Edellä mainituista seikoista riippumatta rekisteröinnin hylkääminen 

johtaa joka tapauksessa perustuslain 6 § rikkomiseen sillä 

rekisteröidyillä uskonnollisilla yhdyskunnilla on lukuisia etuuksia 

verrattuna rekisteröityihin yhdistyksiin alkaen yhdyskunnan hallinnosta 

aina taloudellisiin etuihin. 

Uskonnonvapauslaki ei edellytä yhdyskunnan hallinnolta 

demokraattisuutta toisin kuin yhdistyslaki, joka vaatii, että päätösvalta 

yhdistyksessä kuuluu yhdistyksen jäsenille. Yhdyskunnan hallinnon 

epädemokraattisuus on erityisen tärkeää uskontomme kannalta sillä 

katsomuksemme mukaan kaikki uskonnolliset organisaatiot on 

järjestettävä merirosvoperinteen mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa 

sitä, että kutakin paikallisyhteisöä johdetaan kuin merirosvolaivaa, jossa 

kapteenilla on laivaa koskeva päätäntävalta. Paikallisyhteisöjä 

puolestaan ohjaa yhdyskunnan keskushallinto eli amiraliteetti, jolla 

puolestaan on rajoittamaton valta päättää yhdyskunnan asioista. 

Tällainen hallinnollinen järjestely ei ole laillisesti mahdollista toteuttaa 

rekisteröitynä yhdistyksenä. 

Toinen esimerkki uskonnollisten yhdyskuntien saamista etuuksista on 

vapautus varainsiirtoverosta (Varainsiirtoverolaki 29.11.1996/931, 10 §). 

Yhdyskunnan on tarkoitus hankkia jumalanpalvelustoimintaa varten 

kiinteistö, joten varainsiirtoveroa koskevan etuuden epääminen aiheuttaa 

yhdyskunnallemme huomattavan taloudellisen rasitteen, jota 

rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat eivät joudu kantamaan. 
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Kolmantena esimerkkinä toimikoot rikoslain 17. luvun 10 §, joka antaa 

erityissuojelua uskonnollisille yhdyskunnille. Kyseisen pykälän 

tarkoituksena on puolustaa yksilöiden vapautta harjoittaa uskontoaan 

häiriöttä sekä suojella heidän uskonnollisia tunteitaan. Uskontomme on 

vuosituhansien aikana kohdannut julmaa ja perusteetonta vainoa 

enemmistön taholta. Vaikka tämän vainon väkivaltaiset muodot ovat 

pääsääntöisesti kadonneet, uskonharjoittajamme kohtaavat edelleen 

pilkkaa, vähättelyä sekä häpäisyä päivittäisessä uskonharjoituksessaan. 

Jos yhdyskunnaltamme evätään rekisteröidyn uskonnollisen 

yhdyskunnan asema, uskonharjoittajiltamme ja yhdyskunnaltamme 

evätään myös rikoslain 17 luvun 10 §:n tuoma suoja. Ottaen huomioon 

uskontomme vähemmistöaseman ja kohtaamat ennakkoluulot ja 

syrjinnän, on erityisen tärkeää, että yhdyskuntamme saa suojan 

uskonrauhan rikkomista vastaan. 

Perustuslain 6 § kieltää syrjinnän uskonnollisen vakaumuksen takia. 

Vetoaminen siihen, että rekisteröinnin hylkääminen ei riko 

uskonnonvapautta, kun kaikilla uskonnoilla on samat perusoikeudet 

rekisteröinnistä riippumatta, on epäolennaista, koska rekisteröinnin 

tuomat edut asettavat rekisteröidyt ja rekisteröimättömät yhdyskunnat 

eriarvoiseen asemaan. Tämä on erityisen ongelmallista silloin, kun 

yhteisö haluaa rekisteröityä uskonnollisena yhdyskuntana mutta 

viranomaiset estävät rekisteröinnin. 

3.5 Yhdyskunnan uskonnollisen vakaumuksen kieltäminen 

Rekisteröinnin epääminen vedoten siihen, että pastafarismissa ei ole 

kyse aidosta uskonnollisesta vakaumuksesta, johtaa siihen, että 

pastafarismia ei katsota uskonnoksi ja tällä on monia ikäviä seurauksia. 

Uskonnonvapauslakia koskevan hallituksen esityksen yleisperusteluissa 

todetaan seuraavasti: 

”Käytännössä uskontokuntina uskonnonvapauslain ja 

koululainsäädännön näkökulmasta on pidetty vain evankelis-luterilaista 

kirkkoa, ortodoksista kirkkokuntaa ja uskonnonvapauslain mukaisesti 

rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia. Tähän käytäntöön on osaltaan 

vaikuttanut myös se, että uskonnonvapauslain mukaisesti rekisteröityjen 

uskonnollisten yhdyskuntien määrä on kasvanut. Useimpia suuria 

maailmanuskontoja harjoitetaan Suomessa nykyisin rekisteröidyn 

uskonnollisen yhdyskunnan muodossa. Käsitteistä uskontokunta ja 

uskonnollinen yhdyskunta on siten käytännössä tullut pitkälti 

synonyymeja.” 

On erittäin vaarallista, jos valtio tai oikeuslaitos ottaa normatiivisesti 

kantaa uskontojen sisältöön tai rajoittaa uskonnollista toimintaa 

uskonnon sisällöllisten seikkojen perusteella. Ensinnäkin tämä on 

nykyisen lainsäädännön nojalla lainvastaista. Toiseksi, jos tälle linjalle 

lähdetään, on erittäin tärkeää, että lakiin tai oikeuden päätökseen 

kirjataan hyvin täsmällisesti, millainen uskonnon sisällön on oltava, että 

se katsotaan juridisesti uskonnoksi. Muutoin on suuri riski, että 

hallintoviranomaiset alkavat mielivaltaisesti määrittelemään uskontoja 

oman maailmankatsomuksellisen vakaumuksensa tai ennakkoluulojensa 
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perusteella. Tästä on hyvin lyhyt matka myös muiden perustavaa laatua 

olevien ihmisoikeuksien kaventamiseen. 

Uskonnollisen vakaumuksen määrittely sen sisällöllisten tekijöiden 

johdosta ei-uskonnolliseksi on erityisen vaarallista sillä sen jälkeen 

mainitun uskonnon kannattajia voi syrjiä laillisesti uskontokuntansa 

perusteella. Tämä siksi, että syrjintää uskonnon perusteella ei voi 

tapahtua, jos henkilön maailmankatsomusta ei katsota uskonnolliseksi tai 

siihen rinnastettavaksi. Kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen 

kannalta tämä on erittäin huolestuttavaa niin syrjinnän kiellon kuin tasa-

arvon kannalta. 

3.6 Rekisteröinnin epäämisen aiheuttama haitta yhdyskunnan toiminnalle 

Pääsyy yhdyskuntamme hitaaseen kasvuun on ollut virallisen 

organisaation puuttuminen. Koska yhdyskunnan hallinto viime kädessä 

edellyttää autoritääristä hallintoa, on yhdyskunnan toiminta 

yhdistysmuotoisena mahdotonta. Yhdyskunnan toimiessa 

rekisteröitymättömänä sen hallituksen päätösten noudattaminen on ollut 

yksinomaan yhdyskunnan jäsenten hyvän tahdon varassa. Myös se, että 

rekisteröimättömän yhdyskunnan hallituksen jäsenet ovat 

henkilökohtaisesti vastuussa yhdyskunnan taloudellisista velvoitteista, 

on johtanut siihen, että rekisteröimättömän yhdyskunnan jäseniksi on 

kelpuutettu vain yhdyskunnan jäsenten luotettavina pidettyjä ystäviä ja 

sukulaisia. 

Yhdyskunnalle on vuosien saatossa tullut lukuisia tiedusteluja 

mahdollisuudesta liittyä yhdyskunnan jäseniksi. Useimmat näistä 

hakemuksista on edellä mainituista syistä hylätty. Koska pääosa 

yhdyskunnan jäsenistä asuu Helsingin seudulla, on pääosa toiminnasta 

keskittynyt myös samalle alueelle. Tämä on ollut omiaan tuottamaan 

mielipahaa esimerkiksi yhdyskuntamme Tampereella asuvissa jäsenissä. 

Rekisteröityminen mahdollistaisi sen, että yhdyskuntamme voisi ottaa 

jäsenikseen myös muita kuin nykyisten jäsenien välittömään lähipiiriin 

kuuluvia henkilöitä ja perustaa paikallisseurakuntia mm. Tampereelle. 

Huomautamme, että ristiriidat yhdistyslainsäädännön ja yhdyskunnan 

toiminnan järjestämisestä koskevien uskonnollisten vaatimusten kanssa 

eivät sinänsä ole vielä uskonnonvapauden rajoittamista. Tilanne käy 

tasa-arvon kannalta ongelmalliseksi, jos toiset uskonnot saavat 

erityisetuja esimerkiksi saamalla rekisteröidyn uskonnollisen 

yhdyskunnan statuksen. 

Yhdyskunnallamme on tällä hetkellä odotuslista henkilöistä, jotka 

hyväksytään yhdyskunnan jäseniksi, jos yhdyskunta hyväksytään 

uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. Viimeaikaisten tiedustelujen 

valossa uskoisimme, että yhdyskuntamme tulee kasvamaan nopeasti, 

mikäli yhdyskunta saa virallisen aseman. 

3.7 Hallinto-oikeuden lausunto asiantuntijalautakunnan menettelystä 

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että uskonnonvapauslain 23 §:n 

tarkoittama asiantuntijalautakunta ei menettelyllään rikkonut hallintolain 

6 §:ä tasapuolisen kohtelun osalta tai tarkoitussidonnaisuuden 

periaatetta. Tätäkään päätöstä ei perusteltu mitenkään sillä oikeus tyytyi 
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vain toteamaan, että uskonnonvapauslain 23 §:n 2 momentti antaa 

harkintavaltaa lisäselvityksien kysymiseen. Tämän lainkohdan ilmeisenä 

tarkoituksena on suojella rekisteriin hakeutuvan yhdyskunnan etuja 

sellaisissa tapauksissa, että yhdyskuntajärjestys on kirjoitettu epäselvästi 

tai että mainitut toimintamuodot ei ole riittävän selkeästi yksilöity. Jos 

tätä ei olisi laissa mainittu, kyseinen asiantuntijalautakunta joutuisi 

tekemään päätöksensä puutteellisin tiedoin, mikä ei ole hakijan 

oikeusturvan kannalta suotavaa. 

Hallinto-oikeus kuitenkin tulkitsee momenttia suppeasti niin, että 

mainittu harkintavalta antaisi mainitulle lautakunnalle vapaan valtakirjan 

olla käyttämättä oikeutta pyytää lisäselvityksiä epäselvissä tapauksissa. 

Näin ei kuitenkaan ole sillä on selvää, että harkintavaltaa voidaan 

käyttää myös puolueellisesti. Tämä voidaan todeta vertaamalla, miten 

lautakunta on aiemmin menetellyt vastaavissa tapauksissa. Esimerkkejä 

tällaisesta valikoivasta harkintavallan käyttämisestä on esitetty jo 

aiemmin tässä valituksessa luvussa 2.5. Täten on katsottava, että 

lautakunnan menettely rikkoo lain yhdenvertaisuusperiaatetta ja 

hallintolain 6 §:ä. 

Hallinto-oikeuden mielestä mainittu lautakunta on perustellut 

ratkaisunsa olla arvioimatta yhdyskunnan toiminnan 

ihmisoikeusvaikutuksia tyydyttävästi. Tällä oikeus viittaa mainitun 

lautakunnan perusteluun, jonka mukaan sääntöjen parodinen luonne 

estää arvioinnin. On pidettävä erittäin kyseenalaisena, onko väitettyyn 

parodiaan vetoaminen lain objektiivisuusperiaatteen kanssa 

yhteensopiva, kun laki ei ylipäätänsä tunne parodian käsitettä. 

Päätöksessä ei myöskään eritelty, minkä tekijöiden johdosta hakemusta 

pidetään parodiana. Näin ollen yhdyskunnallamme ei ole annettu 

mahdollisuutta korjata tätä erheellistä käsitystä tai muuttaa 

yhdyskuntajärjestystä niin, että hakemus voitaisiin hyväksyä. Voidaan 

myös perustellusti kysyä, missä määrin oletettu parodia todellisuudessa 

estää ihmisoikeuksien kunnioittamisen arvioinnin, kun laki ei 

muissakaan tilanteissa tunne ns. rivien välistä lukemista. Epäilemme, 

että kyseessä on tekosyy, jolla pyritään peittelemään lautakunnan 

todelliset motiivit. 

3.8 Luvun yhteenveto 

Tässä valituksessa on laajalti käsitelty, miksi Pastafarinen Kirkko tulisi 

rekisteröidä uskonnollisena yhdyskuntana. Lisäksi olemme osoittaneet 

hallinto-oikeuden perustelut puutteellisiksi, epäjohdonmukaisiksi tai 

laittomiksi kaikilta osin. Kun otetaan huomioon edellä mainitut seikat ja 

että oikeuden jäsenet tuskin ovat pastafareja, on pidettävä mahdollisena, 

että annettuja päätöksiä on ohjannut lain sijasta ennakkoluulot ja 

uskonnollinen suvaitsemattomuus. 

4 Päätöksenteon kannalta muita oleellisia tekijöitä 

Usein lain kannalta epäselvissä tapauksissa myös laadullisilla seikoilla ja 

lain tarkoituksella yleisellä tasolla saattaa olla merkitystä päätöksenteon 
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kannalta. Tässä luvussa tarkastellaan uskonnonvapauslain 

yleisperusteluja ja joitakin arvoperusteisia seikkoja. 

4.1 Syrjinnän estäminen ja suvaitsevaisuuden lisääminen 

Vaikka uskonnonvapauslain pääasiallinen tehtävä on turvata 

uskonnonvapauden toteutuminen Suomessa, on laille ilmoitettu myös 

tärkeitä toissijaisia tehtäviä, kuten suvaitsevaisuuden ja 

moniarvoisuuden turvaaminen. Hallituksen esityksen (HE 170/2002) 

yleisissä perusteluissa on selvitetty lain tarkoituksesta yleisellä tasolla 

mm. seuraavalla tavalla: 

”Läntisen demokraattisen yhteiskunnan perusarvoihin luetaan useasti 

moniarvoisuus, suvaitsevuus ja avarakatseisuus. Kyseiseen arvopohjaan 

kuuluu oleellisesti myös vähemmistöjen oikeuksien kunnioittaminen. Kun 

monet valtaväestön uskonnosta poikkeavat vähemmistöryhmät ovat 

useasti samalla myös etnisiä tai rotuvähemmistöjä, vähemmistöjen 

uskonnonvapauden turvaaminen auttaa osaltaan ehkäisemään myös 

rasistista suvaitsemattomuutta ja syrjintää.” 

Yhdyskuntamme jäsenkunta on varsin monimuotoinen, sillä siihen 

kuuluu edustajia mm. erilaisista etnisistä, rodullisista ja 

seksuaalivähemmistöistä. Kyseisten ryhmien edustajat joutuvat usein 

kohtaamaan syrjintää ja ennakkoluuloja. Mainittujen 

vähemmistöryhmien kannalta olisi erityisen ikävää, jos 

yhdyskuntaamme estetään rekisteröitymästä, kun otetaan huomioon, että 

yhdyskuntamme avoin ja inklusiivinen suhtautuminen kaikkiin 

vähemmistöryhmiin on Suomen uskonnollisten yhteisöjen parissa 

poikkeuksellinen. Päätös evätä yhdyskunnaltamme rekisteröidyn 

uskonnollisen yhdyskunnan asema on askel taaksepäin moniarvoisen, 

suvaitsevaisen ja avarakatseisen yhteiskunnan rakentamisessa ja on 

ehdottoman valitettava kaikkien vähemmistöjen kannalta riippumatta 

heidän uskonnollisesta vakaumuksestaan. Pahimmillaan hylkäävä päätös 

saattaisi edesauttaa uskonnollista ja rasistista suvaitsemattomuutta sekä 

syrjintää. 

Merkkejä edellä kuvatun kaltaisesta ei-toivotusta kehityksestä on jo 

olemassa. Osa yhdyskuntamme jäsenistä jätti allekirjoittamatta 

perustamiskirjan, koska pelkäsivät, että heidän henkilötietonsa 

saattaisivat tulla julkisiksi rekisteröintiprosessin aikana, minkä 

seurauksena he saattaisivat joutua kohtaamaan ympäristössään 

tarpeettomia ennakkoluuloja. He kuitenkin ilmaisivat halukkuutensa 

liittyä yhdyskunnan jäseniksi myönteisen rekisteröintipäätöksen jälkeen. 

Suomen hallitus ja lukuisat viranomaiset ovat ilmaisseet 

suvaitsevaisuuden lisäämisen prioriteetiksi Suomen muuttuessa 

monikulttuurisemmaksi yhteiskunnaksi. Tämän toteutumisen kannalta 

lainsäädännöllä ja lain toteutumisella on suuri merkitys ihmisten 

asenteiden muokkaajana. 

4.2 Pastafarismin uskonnollisen luonteen arviointi 

Jos pastafarismi tunnustetaan uskonnoksi, juridisia perusteluja evätä 

yhdyskuntamme hakemus ei ole. Toisaalta pastafarismin määrittely 
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muuksi kuin uskonnoksi olisi erittäin kyseenalaista, kun otetaan 

huomioon, että kannattajiensa mielestä kyseessä on uskonto ja se 

objektiivisesti havainnoiden on samankaltainen kuin lukuista muut 

tunnustetut uskonnot. Uskonnoille ei ole olemassa yhtä vakiintunutta tai 

kiistatonta määritelmää mutta seuraava lista tiivistänee tyypillisimmät 

uskonnon tunnusmerkeistä: 

 Uskonto on joukko maailmankatsomusta edustavia käsityksiä, joille 

leimallista on usko yliluonnolliseen toimijaan tai toimijoihin. 

Tyypillisesti nämä käsitykset koskevat maailmankaikkeuden: 

o syntyä 

o luonnetta 

o tarkoitusta, 

 Uskonto sisältää yleensä omistautumista ja rituaalisia 

toimintamuotoja 

 Tyypillisesti uskonto sisältää moraalikoodiston, joka ohjaa uskovien 

elämää ja ihmissuhteita. 

Sanakirja määrittelee uskonnon esimerkiksi seuraavalla tavalla. 

”Uskonnolla tarkoitetaan yleensä uskoa jumalaan tai muuhun 

yliluonnolliseen, siihen turvautumista sekä siihen liittyvää pyhyyden 

kokemusta yleismaailmallisena ilmiönä. Uskonnot ovat muotoutuneet 

oppijärjestelmiksi ja ilmenevät erilaisina yhteisöllisinä tapoina ja 

palvontamenoina.” 
Pentikäinen, Juha ym.: Uskonto. Teoksessa Spectrum tietokeskus: 16-osainen tietosanakirja. 12. osa, Tal–
Uzb, s. 561–563. Espoo: WSOY, 1980. ISBN 951-0-07251-6. 

Tarkastelemalla Pastafarisen Kirkon yhdyskuntajärjestystä ja 

uskontunnustusta objektiivisesti, on pastafarismia pidettävä sisällöltään 

rinnasteisena muihin uskontoihin, koska edellä mainitut objektiivisesti 

todennettavissa olevat elementit ovat tunnistettavissa pastafaristisesta 

maailmankatsomuksesta. 

Uskonto sisältää myös vaatimuksen aidosta vakaumuksesta. 

Valitettavasti tämän toteaminen tai toteennäyttäminen objektiivisesti on 

erittäin hankalaa. Länsimainen oikeusjärjestelmä lähtee kuitenkin 

oletuksesta, että todistaja puhuu lähtökohtaisesti totta, ellei toisin 

todisteta. Myös muut objektiivisesti todennettavissa olevat tekijät, kuten 

esimerkiksi fysiikan lait tai logiikka, voivat osoittaa annetun todistuksen 

mahdottomaksi. Sivuuttamalla yhdyskunnan perustajajäsenten todistus 

olisi vaarallinen poikkeama tästä käytännöstä ja olisi askel vaaralliseen 

suuntaan. 

4.3 Yhteenveto 

Vetoamme korkeimpaan hallinto-oikeuteen sen puolesta, että se toteuttaa 

voimassaolevaa lakia ja käytäntöä määräämällä Patentti- ja 

rekisterihallituksen merkitsemään Pastafarisen Kirkon uskonnollisten 

yhdyskuntien rekisteriin. Mikäli korkein hallinto-oikeus päättää 

palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyyn, esitämme, 

että korkein hallinto-oikeus määrää asiaa käsittelemään eri henkilöt kuin 

ensimmäisellä käsittelykierroksella. On perusteltua olettaa, että 
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alkuperäisen päätöksen tekijät ovat menetelleet asenteellisesti ja siten 

osoittaneet olevansa jäävejä tekemään asiaa koskevia päätöksiä. 
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