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PASTAFARINEN KIRKKO VASTASELITYS 17624/09
Rummunlyöjänkatu 1 as. 8 1.11.2009 06192/09/1106
02600 Espoo

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS
Ratapihantie 9
00520 HELSINKI

ASIA

Pastafarinen Kirkko vastaa tällä kirjeellä Patentti- ja rekisterihallituksen 23.10.2009 
antamaan selvitykseen, jossa perustellaan Pastafarisen Kirkon hakemuksen tulla 
merkityksi uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin hylkäämistä.

VASTAUS

Uskonnonvapauslain 7§ 1 momentti määrää uskonnollisen yhdyskunnan 
rekisteröinnin edellytyksistä sen toiminnan luonteen osalta. Samaisen lain 23§ 
puolestaan määrää, että Patentti- ja rekisterihallituksen on haettava lausunto 
Opetusministeriön yhteydessä toimivalta asiantuntijalautakunnalta ja lain 15§ 
määrää rekisteröinnistä päättävän viranomaisen.

Uskonnonvapauslaki velvoittaa Patentti- ja rekisterihallituksen ainoastaan 
hakemaan lausunnon mainitulta lautakunnalta päätöksentekonsa tueksi. Päätös ja 
lausunto voivat näin ollen laillisesti poiketa toisistaan. Patentti- ja rekisterihallitus 
ilmoittaa 23.10.2009 antamassaan lausunnossa seuraavasti:

”Patentti- ja rekisterihallitus on tämän arvioinnin osalta sidottu 
asiantuntijalautakunnan lausuntoon.” 

Lausunnossaan Patentti- ja rekisterihallitus myöntää, että se on de facto ulkoistanut 
asiaa koskevan päätöksenteon Opetusministeriölle.  Tämä on selkeässä ristiriidassa 
voimassaolevan uskonnonvapauslain 15§ kanssa, joka määrää, että rekisteröinnistä 
päättää yksinomaan Patentti- ja rekisterihallitus. Hallintolainkäyttölain 
(26.7.1996/586) 7 luvun 36§ edellyttää, että valitusviranomaisen on hankittava 
lausunto siltä hallintoviranomaiselta, joka on tehnyt valitusasiassa päätöksen. 
Helsingin hallinto-oikeus on lähettänyt lausuntopyynnön Patentti- ja 
rekisterihallitukselle mutta ei uskonnonvapauslain 23§ tarkoittamalle 
asiantuntijalautakunnalle näin ollen vahvistaen, että kyseinen lautakunta ei ole 
asiassa laillinen päätöksentekijä.

Vaihtoehtoinen tulkinta Patentti- ja rekisterihallituksen lausunnolle on, että se on 
tehnyt päätöksen itsenäisesti ja on yhtä mieltä Opetusministeriön 
asiantuntijalautakunnan perustelujen kanssa. Tässä tapauksessa Patentti- ja 
rekisterihallitus on hallinto-oikeudelle toimittamassaan lausunnossaan 23.10.2009 
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tyystin sivuuttanut Pastafarisen Kirkon 30.08.2009 päivätyn valituskirjelmän 
perusteluineen. Pastafarinen Kirkko katsoo kyseisessä kirjelmässä tyydyttävästi 
selvittäneensä, miksi asiantuntijalautakunnan arvio yhdyskunnan toiminnan 
luonteesta ja perusteista on puolueellinen sekä väärä ja ei siksi tässä 
vastaselityksessä toista siinä esittämiään perusteluja.

Halumme vielä korostaa, että lain mukaan rekisteröinti ei edellytä, että enemmistö 
suomalaisista tai että uskonnonvapauslain 23§ tarkoittama lautakunta pitäisivät 
toiminnan perusteita pyhinä. Oleellista on, että perustamisilmoituksen on 
allekirjoittanut vähintään 20 täysivaltaista Suomessa asuvaa luonnollista henkilöä, 
jotka pitävät ilmoitettuja toiminnanperusteita pyhinä.

YHTEENVETO

Patentti- ja rekisterihallitus ei ole esittänyt lainmukaisia perusteluja päätöksensä 
tueksi. Yhdyskuntamme on perustettu uskonnonvapauslain vaatimalla tavalla ja sen 
säännöissä ei ole mitään lainvastaista, joten esitämme, että Helsingin hallinto-
oikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen rekisteröinnin epäämisestä 
ja viipymättä merkitsee Pastafarisen Kirkon uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin 
kuten uskonnonvapauslain 16§ 1 momentissa säädetään.

Lisäksi esitämme vetoomuksen asian pikaisesta käsittelystä.

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Espoo 1.11.2009
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