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1. Rip, mix & burn! 
 
EFFI ideoitiin toukokuussa 2001 Berkeleyssä, Kaliforniassa. Jotenkin perustamis-
paikka tuli määräämään yhdistyksen alkutahdin. Piilaaksosta yrittäjähenki, San 
Franciscosta rento liberalismi ja Berkeleystä vasemmistoideologia. Ainakin näin 
jälkikäteen tuumien tuossa oli se kirjoittamaton tausta, jolle EFFI:ä alettiin raken-
taa. Paljon lainattua ja muualta omaksuttua, Suomeen sovellettuna. 
 
Olin vuoden kestävällä tutkijavierailulla Berkeleyn yliopistossa ja käynyt joissa-
kin Electronic Frontier Foundationin (EFF) tilaisuuksissa. He pitivät pientä pro-
pagandaa koko ajan käynnissä San Franciscon alueella mutta eivät kuuluneet 
kauemmaksi muuta kuin netissä. Ville Oksanen tuli sitten toukokuussa käymään 
ja valmistelemaan omaa vaihtovuottaan, jonka oli tarkoitus alkaa kun minun 
päättyisi syksyllä.  
 
Villen aloitteesta aloimme suunnitella EFF:ää vastaavan järjestön perustamista 
Suomeen. Ajatus ei ollut sinänsä uusi. Ville oli ehdottanut sfnetissä EFF Finlan-
din perustamista ensimmäisen kerran jo herran vuonna 1999. Tällä kertaa aika oli 
vihdoin saattanut ympäristömuuttujat riittävän paloherkkään tilaan. Kipinä iski 
ja nuotio räjähti käyntiin.  Sävelet olivat pian selvät. Villellä oli kokemusta poliit-
tisista nuorisojärjestöistä. Mulla oli taasen riittävästi asiantuntemusta ja intoa ot-
taa järjestön puheenjohtajuus ainakin aluksi. En tiennyt lehdistötiedotteista tai 
lausunnoista juuri mitään, mutta esitelmöinti ja opetustehtävät yliopistolla olivat 
kyllä hoituneet. 
 
Ville väsäsi elokuun alussa pohjat yhdistyksen säännöiksi ja kokouskutsuksi. 
Muutin takaisin Helsinkiin kuun puolivälissä. Varasimme sitten pikapikaa 
Herkko Hietasen kanssa Kämpistä seminaarihuoneen ja tarjoilun. Tarkoitus oli 
saada mahdollisimman paljon jengiä paikalle, joten metsästimme paikalle ni-
mekkäitä puhujia kissojen ja koirien kanssa. Kaikkea ei voi tietenkään saada mut-
ta Leena Krohn jäi lopulta haaviin. Jukka Kemppinen oli helpompi tapaus, koska 
hän sattui olemaan ”meidän proffamme”.  
 
Alla oleva kutsukirje lähti lopulta matkaan 31.8: 
 

KUTSU ELECTRONIC FRONTIER FINLAND RY:N (EFFi) PERUSTAVAAN KOKOUK-
SEEN 
 
Suomesta on puuttunut tähän asti järjestö, joka nostaisi julkisuuteen vailla sensaationha-
lua yksittäisiä Internetin käyttäjien ja ohjelmoijien yksityisyyttä ja sananvapautta uhkaa-
via ongelmia. EFFi ry perustetaan yhdysvaltalaisen esikuvansa Electronic Frontier Foun-
dationin (http://www.eff.org/) päämääriä mukaillen täyttämään tämä aukko. 
 
Akateemisesta vapaudesta periytyville arvoille rakennettu Internet on yhä enenevässä 
määrin käyttäjien oikeuksia rajoittavien sääntelyhankkeiden 
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kohteena. Perusteluina käytetään milloin kansallista turvallisuutta, milloin yrityselämän 
etuja. Useimmat näistä hankkeista ovat kuitenkin ylimitoitettuja tai jopa tuiki tarpeetto-
mia. Hyvä esimerkki on uusi EU:n  tekijänoikeusdirektiivi. 
 
Ulkomaisten esikuviensa mukaisesti EFFi rakennetaan järjestöksi, joka pystyy oikeasti 
vaikuttamaan lainsäädäntötoimintaan sen kaikilla tasoilla antamalla muun ohella lau-
suntoja lainsäädäntöhankkeista, järjestämällä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia, sekä tar-
joamalla oikeudellista neuvontaa. 
 
EFFi ry:n perustava kokous pidetään Hotelli Kämpin Paavo Nurmi -salissa keskiviikkona 
5.9. alkaen klo 18:00. 
 
Perustavassa kokouksessa kuullaan kirjailija Leena Krohnin ja professori Jukka Kemppi-
sen alustukset aiheesta. Lisäksi kokouksessa päätetään toimintasuunnitelmasta ja vali-
taan EFFi ry:n hallitus. Osallistumisesta  kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä Vil-
le Oksaseen. 
 
Tiedotustilaisuus pidetään samassa paikassa kokouksen päättymisen jälkeen n. klo. 
19:30. 
 
TERVETULOA 
 
Lisätietoja: 
Ville Oksanen                                          Mikko Välimäki 
040 536 8583                                             050 598 0498 
ville@oksanen.net    mikko.valimaki@hiit.fi  

 
Saajalistalla oli kymmenisen nimeä, lähinnä Villen ja omia kavereitani ja heistä-
kin suurin osa juristeja. Oli ehkä pieni yllätys, että paikalle ilmaantui yli kaksi-
kymmentä uuden yhdistyksen perustajaa. Sana oli levinnyt netin kautta. Tässä 
vaiheessa Ville osoitti ensimmäisen vaan ei viimeisen kerran paranoidin merkke-
jä. Vaasan hamppukerhon entinen puheenjohtaja Nuutti Gylling oli nimittäin 
tullut innokkaana mukaan. Ville pelkäsi huumehörhöjen leimaa kuin ruttoa 
vaikka salin ulkopuolella olimmekin yhtä mieltä siitä, että the Economist ja Ams-
terdam ovat oikeassa. 
 
Kokous meni lopulta suunnitelmien mukaan. Nuuttikin osoittautui kelpo hiip-
pariksi ja ikuisti kokouksen kameralleen. Ensimmäiseen hallitukseen valittiin 
kuusi jäsentä. Musta tuli puheenjohtaja ja Ville halusi itselleen tittelin ”kansain-
välisten asioiden sihteeri”.  
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EFFI:n ensimmäinen hallitus Kämpissä perustamiskokouksen jälkeen. Vasemmalta: Juha Vesala, 

Ville Oksanen, Mikko Välimäki, Herkko Hietanen, Janne Rainvuori ja Janne Lindqvist. Kuva: 
Nuutti Gylling. 

 
2. ”EFFI ry:stä päivää” 
 
Muutama viikko kokouksen jälkeen Ville muutti sitten Berkeleyhin. Hän alkoi 
rakentaa sähköpostilla EFFI:lle kansanvälistä toimintaa. Suomessa aloitimme jal-
katyön. Tapasin Herkon ja Juha Vesalan kanssa tai omin päin kirjastojärjestöjä, 
Internet-yhdistyksen ja operaattoreiden edustajia. Lähinnä puheena olivat sa-
nanvapaus verkossa ja tekijänoikeudet.  
 
Niin sanotut asian harrastajien piirit esimerkiksi tietotekniikkaan liittyvässä teki-
jänoikeusjuridiikassa ja sananvapausasioissa olivat tuolloin varsin rajalliset. Olin 
ollut aiemmin töissä Immateriaalioikeusinstituutissa ja tunsin hyvin muun mu-
assa Tekijänoikeuden tiedotus - ja valvontakeskuksen juristit, joten olemassa-
oloamme ei tarvinnut sentään käydä ilmoittamassa joka pitäjässä.  
 
EFFI:n ensimmäinen lausunto koski joukkoviestinnän vastuulakia. Tämän surul-
lisen kuuluisan lakiehdotuksen ensimmäisissä versioissa yritettiin vaikeuttaa 
verkkojulkaisujen toimintaa melko tehokkaasti. Ensimmäinen EFFI:n nimissä pi-
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tämäni esitelmä oli tammikuussa 2002. Puhuin kirjastojärjestöjen järjestämillä te-
kijänoikeuspäivillä tulevasta lakiuudistuksesta ja kokemuksista Yhdysvalloista. 
Samat powerpointit tulivat päivittyneenä heijastumaan vielä lukuisten luen-
tosalien kankaille. Aiemmin syksyllä 2001 Herkko oli käynyt Sveitsissä ja esitel-
möinyt siellä mainiten EFFI:n mutta kutsu oli tullut muuta kautta. 
 
Euroopan sisällä tilanne oli yhtä avoin kuin Suomessa. Piirit olivat pienet ja ko-
koava voima puuttui edelleen. Kaikki tuntuivat tietävän, että John Gilmore oli 
luvannut kymmenen tuhatta dollaria Euroopan EFF:n alkuun saattamiseksi, 
mutta uuden järjestön rakenteen ja muun muodollisen neuvotteleminen osoittau-
tui tuskalliseksi.1  
 
Keskustelu sähköpostilistoilla oli kuitenkin vilkasta. Ensimmäisen kerran kä-
vimme Villen kanssa kokoontumassa Berliinissä vuodenvaihteessa 2001-02. Ville 
kävi lisäksi Amsterdamissa tammikuun lopussa. Tämän jälkeen näytti siltä, että 
jälkimmäinen eli Amsterdamin porukka olisi pitkälle se, joka voisi saada toimi-
van kattojärjestön perustetuksi. 
 
Kaiken kaikkiaan EFFI:n toimintakenttä ja linjaukset alkoivat vähitellen hahmot-
tua. Suunnitelmia riitti. Villellä ne tosin karkailivat joskus todellisuuden tuolle 
puolen:2 
 

Ok, seuraava teksti on syntynyt runsaan Cask Strengh Laproaghin nauttimisen 
jäljiltä (+ toisena osasyyllisenä ovat Popedan ”Jos Pillua Saan” ja Ismo 
Alangon ”Karjalan kunnailla”…) Anyway, EFFin toiminnasta ensi vuonna: 
 
EFE pistetään vaikka väkisin pystyyn Berliinissä, hallitukseen tulee sekä  
Mikko & allekirjoittanut. 
 
Alkuvuoden ohjelmaa - Käännetään Jukan avustuksella FOI3 suomeksi, pyritään 
tekemään kaiken lisäksi deali, jossa voimme jakaa kirjaa ilmaiseksi esim. 
kaikille kansanedustajille tms. 
 
Toiseksi koitetaan saada Lessig puhujamatkalle pohjoismaihin, Suomen 
vierailun yhteydessä pidetään se seminaari, joka löytyy EFFin ToSusta. Rahat 
voisi koittaa saada TKK:lta tms. 
 
Sananvapaudenrajoituslain tullessa Eduskuntaan EFFin edustajat käyvät 
kuultavina ainakin lakivaliokunnan ja toivon mukaan myös 

                                                 
1 Ville uskoi, että EFFI voisi ottaa johtavan järjestön roolin koko Euroopassa. Hänen ensimmäinen 
viestinsä EFFI:n perustamisen jälkeen 7.9.2001 eurooppalaisten järjestöjen keskustelulistalle oli 
otsikosta alkaen jotenkin kuvaava: ”Elecetronic Federation Finland Founded”. Roolimme olikin 
merkittävä kokousten alkuun panemisessa mutta käytännön järjestelyistä ovat toistaiseksi vas-
tanneet läntisissä Euroopan maissa asuvat. 
2 Villen lähettämä viesti osalle EFFI:n hallitusta 25.12.2001, hieman lyhennettynä. 
3 Lawrence Lessigin kirja Future of Ideas. 
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perustuslakivaliokunnan asiantuntijoina. Anyway jos lakiin meinaa tulla 18v. 
rajoitus, niin etsimme sopivan ûberalaikäisen, jolla on oma älyllinen 
nettilehti ja nostamme helvetillisen metelin ja viemme casen loppuun asti. 
 
Palaverit pystyyn vihreän liiton hörhöjen kanssa. Ko. EI-kaikelle ihmiset 
tarjoavat kaikista potentiaalisimman materiaalin sanomallemme. Ts. Freedom 
of Net liike on samaa mitä Kessi oli 80-luvun hörhöille. 
 
Rekisteröimme EFFin puolueeksi vrt. ylläoleva. Jos saisimme yhden 
kansanedustajan, sillä saisi noin miljoonan vuodessa rahaa puoluetukena + 
eduskunnan yleiset palvelut. Kansanedustajan läpisaamiseen tarvitaan noin 
2500-6000 ääntä riippuen vaalipiiristä, haastavaa, mutta ei mahdotonta. 
 
Nokialta tarvitaan rahaa. Vrt. Godvinin artikkeli. Kännykän valmistajan 
intressissä on sopivan vuotavat DRM-järjestelmät. 
 
Koitan itse saada Pamilta pari Law Clinicin orjaa käyttöön, niitä voidaan 
käyttää pohjoismaisen lausunnnon kirjoittamiseen 
 
Allianssi ry:n jäsenyys (vrt www.alli.fi), lähdetään muutenkin metsästämään 
nuorisomäärärahoja. 
 
Nordic Frontier Associationin perustaminen. Tarvitaan koordinoimaan 
pohjoismaista yhteistyötä + vetämään rahaa Nordic Councillista. Jos ei muuta  
hyötyä niin saadaan kokouksia Fär-saarilla, Gröönlannissa ja Islannissa, 
jotka ovat ihan kivoja kokousturismikohteita. 
 
Ville, kännissä ja kunnolla :-) 

 
3. Komentokeskus Ruoholahden maastossa 
 
Kai Puolamäki tarttui EFFI:n haaviin jotenkin seuraavasti. Aloimme miettiä 
enemmän virtaa hallitukseen keväällä 2002, kun EFFI:n nimi oli jo jonkin verran 
levinnyt netissä. Nyt piti päästä valtamediaan ja suoraan vaikuttajiin kiinni. Po-
rukkaa piti laajentaa selvästi kaveripiirin ulkopuolelle. Tarvetta olisi tekniselle 
osaajalle, joka tuntisi hakkeripolitiikkaa mutta kykenisi myös esiintymään kaavo-
jen mukaan. Löysinkin sitten muistaakseni Jukka Korpelan vinkistä Kain späm-
misivut ja kysyin häntä Isoveliraatiin. 
 

>> Kysymys: olisitko kiinnostunut tulemaan mukaan raatiin tai olisiko 
>> Sinulla mahdollisesti ehdotuksia palkintojen saajista tai sopivista 
>> raadin jäsenistä? 
 
Tuo (ja EFFin toiminta muutenkin) kuulostaisi kyllä kiinnostavalta. 
 
Huomasin muuten, että olemme töissä samassa talossa. Oletkohan 
paikalla vaikka huomenna keskiviikkona? 
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Huh, kaverin huonehan on vain 50 metrin päässä. Kop-kop. Jonkin verran puhet-
ta ja EFFI:n hallituksessa oli filosofian tohtori. Kailla oli tiedossa sopivasti esitel-
mä tietosuojavaltuutetun toimistossa ja lisäksi jokin seminaari, johon oli tulossa 
operaattoreita. EFFI:n osoite kalvoihin oli yksinkertaista lisätä, samoin spämmi-
sivut saatiin helposti integroitua EFFI:n webbisivuihin. Kai myös avasi meille uu-
tisryhmän ja otti webbisivujen hallinnan käytännössä omiin käsiinsä. Tehokasta 
toimintaa.  
 
EFFI:n kotipesä oli alusta alkaen Ruoholahti ja HTC. Helsingin rumimmiksi ää-
nestetyissä rakennuksissa pitivät majaansa sekä tietotekniikan tutkimuslaitos 
HIIT että TKK:n infolabra. Minä, Ville ja Herkko työskentelimme ensin mainitus-
sa, Kai jälkimmäisessä. Fyysisesti kaikki olimme HTC:n Pinta-talon viidennessä 
kerroksessa. EFFI:n virallinen osoite oli vuoteen 2003 meikän kämpillä Kampissa 
kunnes hankimme postilokeron. 
 

 
 

HTC Finland, EFFI:n epävirallinen päämaja 2001-2003. Kuva: HTC Finland. 
 
4. Aika, jolloin kaikki julkisuus oli positiivista julkisuutta 
 
Valtamedia alkoi vähin erin huomata toimintamme keväällä 2002. Ensimmäisek-
si saimme puffattua Isovelipalkintojen jaon ATV:lle ja hesariin. Raatiin saimme 
Johan Helsingiuksen, Petteri Järvisen, Jyki JJ Kasvin ja Jukka Korpelan. Kaikki 
oleellisia linkkejä. Myös ATV:stä tuli ystävä. Päätoimittaja Jussi Halli oli Villen 
joku vanha puolituttu ja teki innolla pari pätkää EFFI:n harrasteista niin kauan 
kuin ATV eli.  
 
Kesällä IT Viikon toimittaja soitti Jukka Liedekselle, joka vastasi tekijänoikeus-
lain uudistamisesta. Olimme kritisoineet lakiehdotusta ahkerasti, mutta toistai-
seksi vain tietokonelehdet olivat noteeranneet EFFI:n. Kysymys kuului, miksi 
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ministeriö ei ollut ottanut EFFI:n lausuntoja mitenkään huomioon ja miksi emme 
olleet ministeriön tiedotuslistalla pyynnöistä huolimatta. Näistä riveistä saimme 
paljon lisää nostetta ja vedimme positiivista taisteluvoimaa:4 
 

Opetusministeriön johtaja Jukka Liedes kiistää, että ministeriö olisi poistanut EFFiä tiedo-
tuslistaltaan. Hänen mukaansa EFFi on edelleen mukana niiden joukossa, joille Opetus-
ministeriö lähettää lakiuudistukseen liittyvää tietoa. 
 
”Sehän on tällainen harrastelija-ajattelijoiden yhdistys. Mehän emme toki kaikilta sellai-
silta pyydä lausuntoja. Varmasti löytyy paljon sellaisia yhdistyksiä, joilta emme ole pyy-
täneet lausuntoja”, Liedes linjaa edustamansa ministeriön toimintaa. Opetusministeriö ei 
ole pyytänyt lausuntoa esimerkiksi Lakimiesliitolta. 
 
”Meidän lausuntopyynnöt tähtäävät siihen, että joita asia koskee, kysytään. On aika pal-
jon sellaisia tahoja, joilta ei kerta kaikkiaan voida kysyä”, Liedes määrittelee. 

 
Syksyn tullen pääsimme vihdoin tv:n pääkanaville. Myyrmäen pommikeikan jäl-
jiltä Suomessa kysyttiin, voiko netin keskustelupalstoja sensuroida. Petteri Järvi-
sen lisäksi EFFI otettiin mukaan varteenotettavana keskustelijana. Olimme Kain 
kanssa useammassa tv-haastattelussa aiheen tiimoilta. 
 

 
 
EFFI:n ensimmäisiä tv -spotteja vasemmalta lukien: Herkko Hietanen AssemblyTV:ssä, Kai Puo-

lamäki maikkarilla ja Mikko Välimäki Ylellä. 
 
Myös webissä mentiin eteenpäin. Kunnon guerilla-aktivistiksi osoittautunut 
Mikko Rauhala yliopistolta oli organisoinut tekijänoikeuslakiuudistusta paro-
dioivia nettisarjakuvia. Rauhalaan yhteys ja poks kuvasarjat liitettiin EFFI:iin. 
Jossain vaiheessa sarjakuvia kommentoitiin radiossa asti. Rauhala pyydettiin 
myöhemmin myös vuoden 2003 hallitukseen. 
 
Julkisuus näkyi suoraan webbisivujen kävijämäärissä ja yhdistyksen jäsenmää-
rän kasvuna. EFFI:n jäsenmäärä oli hyytynyt perustamisen jälkeen jonnekin rei-
lun viidenkymmenen paikkeille mutta lähti syksyn 2002 julkisuusmylläkän aika-
na tasaisesti jatkuvaan kiitoon. Vuoden vaihteeseen 2002-2003 mennessä jäseniä 
oli jo kohta toista sataa. 
                                                 
4 IT Viikko 1.7.2002: ”Edunvalvontayhdistyksen ja Opetusministeriön välit viilenemässä?” 
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EFFI ensimmäistä kertaa hesarissa mielipidepalstan ulkopuolella Juttu julkaistiin 17.5.2002. 
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Lissu ja CD – ensimmäinen Mikko Rauhalan ideoima sarjakuva.  Kuvitus: Jenny Kangasvuo. 

 
5. Hetki, jolloin menimme liian pitkälle 
 
Jossain vaiheessa julkisuus näytti rajansa. Joulukuussa heitimme muutaman 
ÄKT:tä ärsyttävän lehdistötiedotteen ulos, joissa varoitettiin levyjen kopiosuoja-
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uksia. Olinkin pian Ylen Kuningaskuluttajassa väittelemässä Lauri Rechhardtin 
kanssa aiheesta.  
 
Kunigaskuluttajan väittely oli yksi harvoja EFFI-kokemuksia, joissa fiilis oli to-
della huono. Sieltä tulee kaksi mafia-tyylistä kaveria, toinen Lontoosta ja toinen 
on paikallinen. Toimittaja tarjoaa kahvia, vaan nämä kaverit eivät tule samaan 
pöytään. Paperia plärätään, valmistautuvat täysillä väittelyyn. Kaverit pingotta-
vat.  
 
Silloin tajuan sen: noi jätkäthän on töissä. Ei helvetti, ne on lennättäneet Lontoos-
ta asti puhuvan pään väittelemään meitä vastaan. Mä olin siellä studiossa va-
paalla. Vastapuoli oli sen sijaan todella aggressiivisella asenteella liikenteessä. 
Lähetyksen jälkeen aloin harkita vakavasti koko EFFI-pelleilyn lopettamista si i-
hen päivään. Kirjoitin meilissä:5 
 

Tiedoksi että olemme sohaisseet varsin aktiiviseen muurahaispesään. 
 
Äänilevyteollisuus on valmis pistämään rahaa ja parhaat miehensä likoon, jotta saavat 
EFFIn jotenkin vaiennettua. 
 
Kirjoitin tästä jo lyhyemmin nyysseihin: tänään Kuningaskuluttaja-ohjelman kuvauksiin 
oli lennätetty yksi juristi Lontoosta (Lauri Rechardt) ja toinen Suomesta (Tommi Kyyrä) 
tämän autokuskina. 
 
Ensi tapaaminen tyyppien kanssa YLEn studiolla: Lontoosta tullut haukkuu meikän 
huonoksi juristiksi ja kysyy eikö me tajuta kenen kanssa ollaan tekemisisssä. Miten uskal-
lamme julkaista sellaistakin soopaa kuin maanantaina? Eikö meillä ole mitään vastuuta? 
Tampereen mies syyttää valehtelijaksi ja keskustelun tuhoajaksi. Kaiken päälle Vuoren-
maa soittelee ja jatkaa henkilökohtaista haukuskelua. Yhtään järkiargumenttia tai faktaa 
pojilla ei ole. 
 
Alkaa huumori mennä. 
 
Tässä tilanteessa ei ole tosiaankaan kiva olla. Tuli sellainen fiilis, että pitäkää paskanne. 
Toisaalta sitähän nämä äänilevyteollisuuden kaverit yrittävät, henkistä nujertamista. Päi-
vällä myös ÄKT:n johtaja Alaspää haukkui meidät. 
 
Pellet. 
 
Päivän ainut hyvä uutinen on, että keskustelin päivällä asialliseen sävyyn Jukka Liedek-
sen kanssa. Hän halusi selvästikin rakentaa taas siltaa. 

 
Nukuin yöni ja seuraavana päivänä naputtelin tietopaketin kopiosuojatuista le-
vyistä. Se meni mm. STT:n feedissä jokaiseen Metro- ja 100-lehteen. Kampanjan 
todelliset alkuun panijat olivat kuitenkin Rechardt ja Kyyrä.  
 
                                                 
5 Meilini EFFI:n hallitukselle 12.12.2002. 
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6. Euroopan omistajat 
 
Pidän Berliinistä, koska se on epäjatkuva kaupunki. Yhdistetään vanha keisariai-
kainen arkkitehtuuri, moderni amerikkalainen bisnesmeininki ja kommariajan 
tylytys. Kuvittele itsesi jonnekin suuren kivitalon kellarikerroksen salabaariin 
keskellä pimeintä yötä siemailemaan kylmiä oluita ja puhumaan suuria. Muutos 
on ajan henki.  
 
Ajan hengessä perustettiin EDRI eli European Digital Rights. Paikkana siis Ber-
liini  ja aika oli kesäkuu 2002. Siitä oli tuleva Euroopan EFF, vaikka kaikki eivät 
sitä ihan heti uskoneetkaan. Mukaan saatiin aluksi kymmenkunta enemmän tai 
vähemmän oikeaa järjestöä eri maista. Olin mukana perustamiskokouksessa ja 
sen jälkeen Ville hoiti aika pitkälle kuviot.  
 
Ennen EDRI:n perustamista olimme Villen kanssa spekuloineet jos lyötäisiin EFF 
Europe pystyyn keskenämme kysymättä keltään. Järjetön kiistely muun muassa 
uuden järjestön nimestä alkoi kyllästyttää ja pidimme omahyväisesti EFFI:ä Eu-
roopan kiistattomasti tehokkaimpana kansallisena järjestönä, jolla olisi riittävästi 
kapasiteettia käynnistää Brysselin valloitus.  
 
Totuus taisi olla, ettemme tunteneet vielä muita. Toisekseen meillä ei olisi luulta-
vasti ollut aikaa toisen järjestön pyörittämiseen. Niinpä päädyimme antamaan 
keski-eurooppalaisten panna järjestö alkuun Brysselissä ja tavoitteeksemme tuli 
ottaa kypsä hedelmä aikanaan taskuun. Suunnitelma ilmeisesti toimi, sillä Ville 
liittyi EDRI:n kolmejäseniseen hallitukseen 2003 kesänä.  
 
EDRI:n lisäksi liitimme EFFI:n Global Internet Liberty Campaigni in, joka ei ole 
koskaan ollut muuta kuin webbisivu ja meililista. Jotenkin tyypillistä. Ehkä par-
haiten eri maiden meiningistä pääsimme lopulta selville, kun tapasimme fyysi-
sesti aktivisteja. Tavoissa ja ajattelumaailmassa oli todellakin eroja. Mulle jäi 
aluksi sellainen fiilis, että suuri osa muiden Euroopan maiden järjestöistä oli vain 
parin kaverin mielipidepalstoja. Ei jäseniä, ei mitään demokratiaa tai oikeata 
toimintaa.  
 
Tässä mielessä EFFI toimi alusta asti ”oikein”. Kansalle on tarjottava vastinetta ja 
mahdollisuuksia osallistua, miten itse haluavat. Järjestöjen kehittämisessä hakke-
reilla ei ollut paljon ideoita. Ympäristö- ja ihmisoikeusjärjestöiltä oli paljon opit-
tavaa. 
 
7. EFFI liikemaailmassa 
 
Toistaiseksi EFFI ei ole ollut kenenkään työpaikka vaikka moni toimittaja on 
luullut toisin. Kun toimittaja kysyy osoitetta EFFI:n toimistolle, joudumme ker-
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tomaan, että sitä ei ole. Ja toisin kuin jotkut luulevat, yksikään yritys ei ole tuke-
nut EFFI:n toimintaa taloudellisesti muuten kuin notorisin lahjoituksin (suurin 
EFFI:n saama yksittäinen summa taitaa olla toistaiseksi noin 100 euroa). Tähän 
päivään mennessä EFFI ei ole hakenut taikka saanut ministeriöiden järjestötukia, 
koska ne näyttävät olevan suunnattu lähinnä puolueille ja ympäristöjärjestöi lle. 
 
Mutta mistä me saadaan EFFI:lle rahaa? Tuo kysymys oli yhdistyksen suuri mpia 
muttia vuoden 2002 loppupuolelle saakka. Jäsenmaksut? – Varsin pientä, eikä 
rahaa tule kuin kerran vuodessa. Lahjoitukset? – Satunnaista ja todella pientä. 
Myydään jotain? – Joo, myydään vaan mutta mitä. Paitoja! Mustia puuvillaisia t-
paitoja. Siinä oli reseptin ainekset. Taikasanaksi tuli Choose.  
 
Kyselin jäseniltä useampaan kertaan ehdotuksia paitojen kuvitukseksi. Kaikkea 
mahdollista ehdoteltiin ja sulateltiin. Lopulta tuli nimmari rfXn alias Matti Laak-
so. Hän piirsi ehdotetut kopiosuojaus ja Big Brother -teemat puhtaiksi ja väänsi 
samalla omansa. Choosea myytiin enemmän kuin muita paitoja yhteensä, jopa 
ulkomaille.  
 

 
 

Choose - Trainspottingin inspiroima vuodatus. Design: Matti Laakso. 
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Kun paitasivu avattiin, tilausmeilejä alkoi tulla ainakin yksi päivässä. Kate oli 
noin 50%, ja EFFI teki useamman tuhatta euroa paitabisneksellä parissa kuukau-
dessa. Siitä tuli yhdistyksen pääasiallinen tulonlähde ja mun sekä parin lähim-
män duunikaverin jokaviikkoinen postitustalkooharrastus.  
 
Kaiken kaikkiaan kyseessä oli varsin menestyksekäs bisnes ottaen huomioon, et-
tä mm. laskutusta ei valvottu mitenkään. Tilauksen tultua paidat pistettiin pos-
tiin laskun kanssa mutta kukaan ei ole tähän päivään mennessä tarkastanut 
kuinka suuri prosentti tilaajista on todella laskunsa maksanut.  
 
Oma lukunsa on mitä paitakaupalle tapahtui, kun pääsin siitä eroon. Vuoden 
2003 lähestyessä loppuaan paidoille on saatu jälkeeni kolmas vetäjä. Mukeja, kir-
joja ja haalarimerkkejäkin on kerätty myyntimielessä mutta toistaiseksi niiden 
jakelu on perustunut satunnaiseen lahjoitteluun.  
 

 
Stallmanillakin on Choose-paita. Kuva: Ville Oksanen. 

 
Euroopan tasolla oli pitkään yhtä kuivaa. En tiedä, maksoiko Gilmore koskaan 
kenellekään. Hänellä ja EDRI:n hallituksessa alusta asti istuneella Andy Müller-
Maguhnilla on ollut joku henkilökohtainen skisma menossa. Jossain vaiheessa 
meille kuitenkin selvisi, että Soros on köyhien ystävä. Tarkemmin sanottuna 
Open Society Institute. Sitä kautta on rahoitettu ties mitä aktivismia ja lobbausta 
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Brysselissä, yleensä brittien tai nyttemmin myös EDRI:n kautta. Myös EFFI:n len-
tolippujen laskutusosoitteen takaa löytyy välillä paitakassan sijasta monen mut-
kan takaa unkarilais-amerikkalainen miljardööri.  
 
Vaikka Soroksen maine on kuulemma ristiriitainen Itä-Euroopassa, olen itse aina 
pitänyt hänen markkinafilosofiastaan siitä lähtien kun tutustuin kirjaan Alchemy 
of Finance. Markkinoilla, olipa sitten kyse osakekeinottelusta tai rahoituksen ha-
kemisesta, menestyvät parhaiten vääräoppiset. 
 
8. Eduskuntatyö tuottaa tulosta 
 
Kaksi tärkeintä lakihanketta, joita halusimme muuttaa, koskivat sananvapautta 
ja tekijänoikeuksia. Sananvapaus tai joukkoviestinnän vastuulakiehdotushan oli 
EFFI:n ensimmäisen lausu nnon aihe jo syksyllä 2001. Lakia vatvottiin eduskun-
nassa pitkään. Varsinkin Kai käytti siihen paljon aikaa ja resursseja. Lakihank-
keen hurjimpia uhkakuvia uutisoitiin tv:ssä ja lehdissä.   
 
Kai kävi perustuslakivaliokunnassa esittämässä viimeiset mielipiteemme. Siihen 
mennessä laki oli jo muuttunut selvästi parempaan suuntaan. Lopputuloksena 
laki kirjoitettiin hyvin pitkälle sellaiseksi kuin halusimme. Ehkä mielenkiintoisin-
ta oli huomata, että lain muuttuminen ei kiinnostanut tiedotusvälineitä lainkaan. 
 
Myös tekijänoikeuslaki oli ollut tapetilla EFFI:n perustamisesta asti. Direktiiviin 
perustuva lakiuudistus oli itse asiassa yksi kannustimista EFFI:n perustamiselle: 
pääsimme Villen kanssa tykittämään tekijänoikeuspolitisointiamme yhdistyksen 
suojista.6 Tässäkin kamppailussa saavutimme haluamamme välituloksen. Kä-
vimme molemmat Villen kanssa eri kerroilla kuultavina sivistysvaliokunnassa. 
Mun käyntini yhteydessä valiokunnan puheenjohtaja ilmoitti, että laajan ja anka-
ran kritiikin johdosta laki palautetaan ministeriöön.  
 

 
Kun tämä meni läpi Slashdotissa, korkkasimme viskiä Villen kämpillä. Taisi olla perjantai-ilta. 

 
Selkään taputtajia riitti:7 

                                                 
6 Ensimmäisen Hesarin yleisöosastokirjoituksen julkaisimme 17.3.1999 otsikolla ”Monopolit eivät 
sovi tietoyhteiskuntaan”. Silloin titteleinä oli vielä kaksi kertaa ”oikeustieteen ylioppilas”.  Jo 
tuohon kirjoitukseen oli olennaisesti kiteytetty kaikki tekijänoikeusasia, jota olemme siitä asti toi-
tottaneet eri yhteyksissä eri otsikoilla. 
7 Gilmoren onnittelumeili 1.2.2003. 
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I am very happy that you convinced the parliamentarians to avoid 
passing bad laws on copyright. 
 
Of course the fight is not over, but you have done a great job so far! 
Much better than we have been able to do in the USA.  Keep giving us 
more great examples! 
 
 John Gilmore 
 Electronic Frontier Foundation 

 
Sittemmin eduskuntakäynneistä alkoi tulla vakiotavaraa. Olemme käyneet jos 
missäkin valiokunnassa. Aiheena ohjelmistopatentit, tekijänoikeus, sananvapaus, 
tietoyhteiskuntakehitys, you name it. Ilmeisesti jossain vaiheessa verkosto alkaa 
kannatella itseään ja EFFI haetaan jos aiheena on jotain oleellista ”tietoyhteiskun-
taan” liittyvää ja kaivataan kansalaisnäkökulmaa.  

 

  
Eduskunnassa patenttivetoomusta luovuttamassa. Vasemmalta: Ville Oksanen, Herkko Hieta-

nen, Tapani Tarvainen, Santeri Kannisto, Henri Ranki. Kuva: Jarno Elonen. 
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9. Isku Brysseliin  
 
Brysseliin iskimme kunnolla kun puheeksi tuli softapatenttidirektiivi. Oli varsin 
epäselvää, miten direktiiviä pitäisi muuttaa, myös meille. Asiakysymys oli kaik-
kea muuta kuin selvä. Mutta meillä oli selkeä periaatteellinen kanta asiaan ja jos-
tain oli myös rahoitusta tiedossa. Siispä matkaan! Ensimmäinen keikka oli tou-
kokuussa 2003. Hartmut Pilch järjesti parlamentissa lobbaustilaisuuden, jossa 
kävimme Villen ja SOT:in Santeri Kanniston kanssa kääntymässä. Puheiden li-
säksi tapasimme pari parlamentaarikkoa, Stallmanin sekä Lessigin. Samat naa-
mat joka paikassa. 
 

 
 

Brysselissä patentteja vastaan toukokuussa 2003. Vasemmalta: Hartmut Pilch, Piia-Noora 
Kauppi, Lawrence Lessig ja Ville Oksanen.  Kuva: Mikko Välimäki. 

 
Syksyllä vauhti kiihtyi ja toiminta alkoi konkretisoitua. Ensin Tapani Tarvainen 
EFFI:n Jyväskylän haarakonttorista lennätettiin Brysseliin Pilchin rahoilla (eli 
käytännössä Soroksen rahoilla sikäli kuin taustoja tiedän). Tapani tilitti matkaan-
sa elävästi aktivistilistalle lähettämässään meilissä:8 
 
 

Satunnaisen lobbarin tunnustuksia 
 
eli 
 
Epävirallinen matkakertomus ohjelmistopatenttidirektiiviviikosta 
29-31.8.2003 Brysselissä 
 

                                                 
8 Tässä on ainoastaan osa 6.9.2003 lähetetystä meilistä. 
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Kun maanantaiaamuna luin Villen viestin, jossa kyseltiin vapaaehtoisia 
Brysseliin lobbaustiimiin, tulkitsin ajankohdan ensin väärin: luulin 
että kyse oli seuraavasta viikosta, huomaamatta että viesti oli 
lähtenyt jo sunnuntaina. Olin aikaisemmin aikonut jättää patenttiasiat 
muille ja keskittyä enemmän tekijänoikeuslakiesitykseen, mutta sen  
verran tiesin asiasta, että ajattelin viikossa ehtiväni siihen 
riittävästi perehtyä, ja seuraava viikko oli kalenterissani varsin 
tyhjän näköinen. 
 
Kun Ville sitten selvitti että kyseessä olisikin jo alkanut viikko, 
ihmettelin mitä viikonpäiviä oikein oli ajateltu, koko viikkoahan 
siellä ei enää ehtisi olla - ja hetken päästä Välimäki soitti ja kysyi 
olisinko tosissani valmis lähtemään ja miten pian. En tainnut ajatella 
asiaa ihan loppuun saakka kun katsoin vain kalenteriani ja totesin, 
että periaatteessa voisin lähteä keskiviikkona. 
 
Ilmaisin kyllä epäilykseni asiantuntevuudestani, mutta Mikkoa ei 
huolestuttanut muu kuin englannintaitoni... väitin osaavani (mikä 
pitää paikkansa, sen sijaan pieni ongelma tuli siitä, että 
tunsin joitakin termejä _vain_ englanniksi, suomalaisMEPeille 
kun tuli tietysti puhuttua suomea). Mutta puhelun päätyttyä 
huomasin luvanneeni lähteä Brysseliin keskiviikkoaamuna. 
 
Lentoaikataulut ovat hankalia, Jyväskylästä Brysseliin ei ehdi millään 
ennen iltapäivää, joten päätän viettää yön Helsingissä. Siinä olisi 
sekin etu, että voisin keskustella jonkun viisaamman kanssa 
eri pykälien merkityksistä ja siitä mitä minun pitäisi esittää. 
Mikko lupaa omavaltaisesti, että voin olla Villen luona yötä, 
eikä Ville vastusta kun kerron asiasta hänellekin. 
 
Illalla Villen luona käymme nopeasti läpi JURIn raportin (Ville ei 
muista että mitään kunnollista analyysiä siitä olisikaan) ja 
kirjoitamme Kaupille sähköpostiviestin viimeisistä muutosesityksistä 
(tai siis Ville kirjoittaa ja minä katselen ihailevasti sivusta). 
Ville antaa minulle kassillisen EFFI-mukeja lahjuksiksi. 
Nukun levottomasti vaikken aamulla muistakaan nähneeni unta. 
 
* * * 
 
Luxemburgin aukio on aivan europarlamentin edessä, Dieter kertoo että  
käytettävissämme on toimisto parlamentissa (jonkin myötämielisen MEPin 
meille lainaama) ja lupaa järjestää minut sisään etuajassa niin että 
ehdin printata jotakin. Ostan demo-T-paidan ja vedän sen paidan 
päälle, tutustun joukkoon eri Euroopan maista saapuneita 
aktivisteja. Keskellä valmisteluhulinaa törmään Matti Wuoreen, 
tervehdin ja keskustelemme lyhyesti taktisista kuvioista ja 
menestymismahdollisuuksistamme (Vihreäthän ovat yksimielisesti 
softapatentteja vastaan, Wuorta ei tarvitse yrittää vakuuttaa 
asiasta). 
 
Mielenosoituksen alkaessa kello 12 paikalla on arviolta 300 ihmistä, 
muistaakseni viisi ihmistä pitää puheen mutta mieleen jää vain kaksi, 
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ranskalainen Bernard Lang ja (saksalainen FFII:n pääveturi) Hartmut 
Pilch, jotka puhuvat hyvin, kaunista englantia ja selvää asiaa. 
Puhujille esitetään kysymyksiäkin mutta yhtään softapantenttien 
puolustajaa ei tunnu olevan paikalla, kysymykset ovat luonteeltaan 
lähinnä selventäviä. Suunnilleen joka toisella läsnäolijalla tuntuu 
olevan digikamera, paikalla on myös televisio sekä ilmeinen 
lehtikuvaaja. 

 
Lobbaus ei suinkaan päättynyt tähän. Pari päivää ennen äänestystä Ville ja Ta-
pani kirjoittivat Linus Torvaldsille ja Alan Coxille vetoomuspohjan parlament-
tiin. Oli pieni yllätys, että Linus lähti touhuun mukaan. Hän spämmäsi Alanin 
kanssa vetoomuksen kaikille europarlamentin jäsenille juuri ennen äänestystä ja 
antoi ainakin radioon haastattelun. 
 

 
Sain kirjeemme myös Slashdottiin. 

 
Tulos oli taas kerran mitä halusimme. Parlamentti äänesti direktiiviin muutokset 
Linusin kirjeen suositusten mukaisesti. Vaan harvapa tiesi mitä kulissien takana 
oli oikeasti tapahtunut viimeisten parin päivän aikana. 
 
10. EFFI:n ideaa etsimässä 
 
Joskus vuoden 2003 alkupuoliskolla päätin, että EFFI:n puheenjohtajuus saa jää-
dä tähän vuoteen. Liikaa rasittavia meilejä, joissa joku kysyy miten saa runoonsa 
tekijänoikeuden tai ilmoittaa keksineensä lopullisen ratkaisun sähköpostin sa-
laamiseksi. Liikaa toimittajien ”mitä-mieltä-effi-on” –soittoja itselleni tuntemat-
tomista asioista ja rautalangan vääntöä itselleni liian selvistä asioista. Elämään 
mahtuu paljon muutakin kuin EFFI. Niinpä aloin siirtyä päiväntapahtumista me-
tatasolle, miettimään mitä EFFI itse asiassa oli mulle opettanut. Mistä tässä kai-
kessa oli kysymys? 
 
Yksi vastaus olisi luetella toiminnan näkyvimmät tulokset: tekijänoikeuslain kaa-
taminen, sananvapauslain muuttaminen, patenttidirektiivin muuttaminen. Toi-
nen vastaus olisi eritellä kansainvälistä verkostoitumista. EDRI:n perustaminen, 
yhteyksien luominen Euroopassa, vierailut mm. New Yorkissa ja Las Vegasissa 
alan merkittävimmissä tapahtumissa, joista on jäänyt hauskoja merkintöjä we-
biin:  
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Of course, CFP had its share of parties. How do lawyers, policy wonks, activists and 
geeks party together? … If they manage to meet the attorneys from Finland's chapter of 
the Electronic Frontier Foundation, they get a taste of some of the strongest and most de-
licious vodka known to humankind, straight from Helsinki.9 

 
Onpa EFFI:ä käytetty Suomessa jo oikeuslähteenä tuomion perusteluissa: 
 

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on perustettu edistämään sananvapautta ja yksilön 
suojaa tietoverkoissa. EFFI seuraa osaltaan ns. netiketin eli internetin vapaaehtoisen it-
sesääntelyn toteutumista Suomessa. EFFIn kannan mukaan suoramarkkinointiviestin kri-
teerinä on pidettävä sitä, olisiko viestiä lähetetty, jos se ei olisi sisältänyt mainosta. EFFI 
katsoo, että jopa signaturea käytettäessä viestinnän pääasiallinen tarkoitus on ollut säh-
köpostin lähettäminen, ei markkinointi. Netiketin toteutumista valvovien järjestöjen mie-
lipiteelle tulee antaa niille kuuluva arvo laintulkinnassa erityisesti tässä tapauksessa, jos-
sa oikeudellisen arvostelun tulee lähteä siitä, onko menettely hyvän tavan vastaista tai 
muutoin kuluttajien kannalta sopimatonta.10 

 
Trendikäs kolmikirjainlyhenne NGO (non-governmental organization) suomen-
tuu ehkä kansalaisjärjestöksi. Sellaiseksi EFFI:ä kait voi nimittää. Mutta nyt on 
oltava tarkkana, sillä maailmaan mahtuu erilaisia suoran toiminnan kansalais-
ryhmittymiä saman otsikon alle. On siis tarkennettava, että mun mielestä EFFI 
on ollut selkeästi enemmän ”think tank” kuin aktivistiryhmä. Raja on mennyt 
siinä, etten ole halunnut missään vaiheessa järjestää mielenosoituksia. Parlamen-
taarisia tuloksia voidaan saavuttaa muutenkin. Kirjoitin aiheesta meilissä:11 
 

Arvostan toki ihmisiä, jotka ilmaisevat mieltään kyltit kädessä kadulla. Eikä ole miten-
kään poissuljettua etteikö EFFI voisi tälläistäkin toimintaa joskus tukea. En kuitenkaan 
näe kovin hedelmällisenä, että EFFI järjestäisi mielenosoituksia. Se ei mielestäni kuulu 
EFFI:n profiiliin, joka on kuitenkin toivottavasti enemmän asiantunteva kuin meuhkaava. 
 
Kuinkahan moni tämän listan lukijoista olisi kiinnostunut marssimaan eduskuntatalon 
tai Nokian pääkonttorin edessä itsetehdyt ”EI softapatenteille” -kyl tit kädessä? 

 
Luin myös kirjallisuutta. Peter Druckerin mukaan non-profitit kuten EFFI on 
”human change agents”. Tulokset pitäisi mitata siinä, miten muutamme yhteis-
kunnan jäsenten mielipiteitä ja käsityksiä todellisuudesta. Onko sähköisillä oike-
uksilla merkitystä ja jos on, miten niitä pitäisi kehittää. Toinen mitä luin oli klas-
siset sissisotakirjat. Sun Tzu, Mao Tse-Tung ja Che Guevara. Ainakin Mao ja Che 
painottavat pienen kosketuksen ylläpitämistä ja jatkuvaa pientä napinaa, ei niin-
kään 100-0 voittoja, koska sellaisiin ei ole resursseja. Jossain vaiheessa juna kään-
                                                 
9 ”SF Gate 10.4.2003: “War on Electronic Privacy Attendees of Computers, Freedom and Privacy 
conference fight for high tech civil liberties” 
10 Markkinaoikeuden päätös 120/03 asiassa Kuluttaja-asiamies vastaan Jippii Group Oyj, Dnro 
174/02/M2, antopäivä 10.6.2003. Kuluttaja-asiamies valitti, kun Jippiin ilmaisten meilien perässä 
on firman sigu. 
11 Meilini EFFI:n aktivisti-listalle 21.9.2003 vastauksena Villen ehdotukseen järjestää ohjelmistopa-
tenttien vastainen mielenosoitus Patentti- ja rekisterihallituksen edessä Helsingissä. 
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tyy ja hanat aukeavat. Silloin se joka on jaksanut pitää napinaa yllä saa vallan. 
Kuulostaa toimivalta – ainakin teoriassa. 
  
Mulle on vielä läheistä ajatella EFFI uuden yrityksen perustamisharjoituksena. 
Miten käynnistetään aatteellinen yhdistys, joka näkyy mediassa, vaikuttaa yh-
teiskuntaan ja johon liittyy yli 500 jäsentä reilussa kahdessa vuodessa. Miten ra-
kentaa organisaatiosta sellainen, että se ei ole vain yhden tai kahden kaverin va-
rassa. Ja nyt on kyse lähinnä nuorista tietotekniikan parissa puuhastelevista mie-
histä eikä ympäristöä ja eläimiä puolustavista naisista tai opiskelijapolitiikasta. 
Ehkä EFFI:n menestys kertoo myös jotain siitä, että kaikki tietotekniikan teho-
käyttäjät eivät ole anarkisteja tai teknokraatteja, vaikka joskus siltä näyttäisikin. 
 
Kohti parempaa maailmaa – EFFI ry! 
 

* * * 
 
EFFI ry:n hallitukset: 
 

1. 7.9.2001 – 2.4.2002: Mikko Välimäki (pj), Juha Vesala (vpj), Ville Oksanen, 
Herkko Hietanen, Janne Rainvuori ja Janne Lindqvist 

2. 3.4.2002 – 31.12.2002: Mikko Välimäki (pj), Herkko Hietanen (vpj), Ville 
Oksanen, Kai Puolamäki, Janne Lindqvist ja Nuutti Gylling. 

3. 1.1.2003 – 31.12.2003: Mikko Välimäki (pj), Ville Oksanen (vpj), Herkko 
Hietanen, Kai Puolamäki, Janne Lindqvist, Juho Heikkilä, Mikko Rauhala, 
Otso Kivekäs ja Len Merikanto. 

4. 1.1.2004 – : Ville Oksanen (pj), Tapani Tarvainen (vpj), Herkko Hietanen, 
Kai Puolamäki , Janne Lindqvist, Juho Heikkilä, Lynoure Rajamäki, Mikko 
Hänninen ja Mikko Välimäki. 

 


