


JOUKKORAHOITUSTA on MONENLAISTA

• osakesijoittamispohjaista

• lainapohjaista

• lahjoituspohjaista

• vastikepohjaista - kuten  Mesenaatissa



joukkorahoitus on kansainvälisesti vakiintunut 

rahoitusmuoto, jossa ihmiset osallistuvat 

yhdessä heille tärkeän hankkeen kuten 

palvelun, yhteisön, yrityksen, teoksen tai 

tuotekehitysprojektin, rahoittamiseen. 



RAHANKERÄYSLUPA

Tahot, kuten yleishyödylliset yhdistykset, joilla 

on poliisihallituksen myöntämä 

rahankeräyslupa, voivat hakea rahoitusta 

Mesenaatti.me -palvelun avulla luvan turvin ja 

sen asettamin ehdoin. 

Tällöin kyseessä on lahjoittaminen, ja hakijan 

ei tule tarjota vastiketta. 



RAHOITUSHAKU ILMAN RAHANKERÄYSLUPAA 

Mikäli hakijataholla ei ole rahankeräyslupaa, 

tulee sen tarjota rahoitukselle VASTIKE



vastikkeeksi voi tarjota mitä tahansa 

projektin luonteelle ominaisia asioita

vastike voi olla melkein mitä vain:

- tavara, palvelu, elämys tai jäsenyys



........................ näin toteutettua 

rahoitushakua voidaan verrata 

ennakkomyyntiin, tai 

mikrosponsorointiin



maailmalla on yli 1200 

joukkorahoituspalvelua
suuret jyräävät, pienet yhdistyvät ja

pienet palvelevat parhaiten



joukkorahoitusmarkkina 

vuonna 2015

n.35 miljardia USD



joukkorahoitusmarkkinan 

ennuste vuodelle 2016

80 miljardia USD



mesenaatti on erilainen

• suunniteltu suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan

• täydentää nykyisiä rahoituspalveluja

• suunnattu kaikenlaisille hankkeille

• palvelee paikallisesti, valtakunnallisesti 

ja kansainvälisesti



• kulttuurihankkeet

• yhteisölliset projektit

• sosiaalialan hankkeet

• tiede ja tutkimus

• museot ja kulttuurilaitokset

• tuotekehityshankkeet

• uudet yritykset

• innovaatiot ja keksinnöt



RAHOITUSSOPIMUS

• on aina rahoittajan ja rahoituksen hakijan välinen

• mesenaatin rooli on MEDIA

• jos minimi täyttyy, niin rahoituksen voi nostaa

• mikäli minimi ei täyty, rahoitushaku raukeaa 

• varat palautuvat rahoittajille



HALPAA KUIN SAIPPUA

• kampanjan käynnistäminen on maksutonta

• Mesenaatti.me -palvelun provisio on  7% 

• maksupalvelun kulut ovat 3%



JOUKKORAHOITUSKAMPANJAN 

MARKKINOINTI



joukkorahoitus ei ole raha-automaatti



• 40% rahoituksesta tulee hakijan lähipiiristä

• tavoita 10.000 todellista fania ja heistä 500 rahoittaa

• markkinoinnista on kuitenkin paljon muuta hyötyä



JOUKKORAHOITUS ON ENEMMÄN

• paikka ideoiden testaukselle

• foorumi vuorovaikutukselle

• mainio markkinointityökalu

• mahdollisuus löytää yleisö

• tapa sitouttaa

• väline osallistaa



MIETI

kuka hakee rahoitusta



MIETI

mille haetaan rahoitusta



MIETI

paljonko voisitte saada rahoitusta



MIETI

miksi joku rahoittaisi



MIETI

ketkä rahoittaisivat





KAMPANJAN 

VALMISTUS

Asetelma







KAMPANJAN 

VALMISTUS

Tekstit











KAMPANJAN 

VALMISTUS

Kuvitus







KAMPANJAN 

VALMISTUS

Video







KAMPANJAN 

VALMISTUS

tavoitesummat ja kesto









KAMPANJAN 

VALMISTUS

vastikkeiden valmistaminen















KAMPANJAN 

VALMISTUS

joukkoistaminen





ESIMARKKINOINTI

joukkoistaminen





ESIMARKKINOINTI

kanavien avaus ja aktivoiminen





ESIMARKKINOINTI

aiheeseen liittyvät foorumit



KAMPANJOINTI

lanseeraus







KAMPANJOINTI

jokapäiväinen vuorovaikutus













KAMPANJOINTI

joukkoistaminen









KAMPANJOINTI

spämmäys



KAMPANJOINTI

pressi







KAMPANJOINTI

muut somekanavat, sähköposti,

puhelin, flyerit, tilaisuudet



KAMPANJOINTI

henkilökohtaiset viestit





KAMPANJOINTI

yhteys jo rahoittaneisiin





KAMPANJOINTI

yritysyhteistyö





KAMPANJOINTI

vastikepeli





KAMPANJOINTI

korjausliikkeet





KAMPANJOINTI

U-käyrä ja loppukiri



Tampereen oma 

joukkorahoitussivu avataan 

keväällä

2017



RAHOITUSSOPIMUS

• on aina rahoittajan ja rahoituksen hakijan välinen

• mesenaatin rooli on MEDIA

• jos minimi täyttyy, niin rahoituksen voi nostaa

• mikäli minimi ei täyty, rahoitushaku raukeaa 

• varat palautuvat rahoittajille


