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1 JOHDANTO 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kertoa mitä joukkorahoitus on ja miten se pääpiirteittäin toi-

mii. Opinnäytetyö toimii joukkorahoituksen ABC-tyylisenä koontina toimeksiantajalleni, Business 

Center Kuopiolle. Opinnäytetyö käsittelee mitä erilaisia joukkorahoituksen muotoja on, miten erilai-

set joukkorahoitusmuodot eroavat toisistaan ja mistä mahdollisista lähteistä joukkorahoitusta voisi 

lähteä keräämään. Lisäksi opinnäytetyössä käsitellään ajan myötä joukkorahoituskampanjoissa on-

nistuneita hankkeita, sekä listataan oleellisimpi vinkkejä joukkorahoituskampanjan onnistumiseen ja 

kompastuskivien välttämiseen. 

 

Joukkorahoitus ilmiönä ei ole vielä kovinkaan vanha, sillä suomeen se on rantautunut vasta noin viisi 

vuotta sitten. Suomen ensimmäinen vastikepohjaiseen joukkorahoitukseen keskittynyt alusta on Me-

senaatti.me. Se aloitti syksyllä 2012 pilottiprojekteilla ja varsinainen palvelualusta avattiin heinä-

kuussa 2013. Mesenaatin kautta on rahoitettu useita erilaisia projekteja, kuten esimerkiksi levynte-

koprojekteja, lehtiä ja luovia tapahtumia, sekä festivaaleja kuten Kallio Block Party (Mesenaatti.me A 

2015.) 

 

Opinnäytetyö etenee siten, että ensin käsitellään yleisesti mitä joukkorahoitus on. Seuraavassa lu-

vussa käsitellään mitä erilaisia joukkorahoitusmuotoja on ja kuinka ne eroavat toisistaan. Tämän 

jälkeen käsitellään erilaisia joukkorahoituspalveluiden tarjoajia ja lopuksi rahankeräyslakia, joka on 

astunut voimaan vasta syyskuussa 2016. Teoriaosuuden jälkeen lopuksi koostetaan vielä tavoittei-

den mukainen koonti ja päätelmät siitä, mitä erilaisia joukkorahoituslähteitä kannattaa tietyissä tilan-

teissa käyttää. Koonti- ja päätelmäosuudessa käydään läpi esimerkkien kautta suosittuja ja toimivia 

toimintatapoja eri palvelualustoilla. 

 

1.1 Työn tavoitteet ja rakenne 

 

Opinnäytetyön tavoite on kerätä yhteen joukkorahoituskampanjan toteuttamiseen tarvittavaa tietoa. 

Tavoitteena on luoda myös toimeksiantajalle selkeä joukkorahoituksen ABC tyyppinen koonti siitä, 

mitä kanavaa kautta mahdollisesti kannattaa tietynlaisia joukkorahoituskampanjoita toteuttamaan, 

sillä eri palveluntarjoajilla on tiettyjä erilaisia potentiaaleja erilaisille hankkeille. Opinnäytetyön pääta-

voite on kuitenkin kertoa toimeksiantajalle se, että mitä erilaisia joukkorahoitusmalleja on ja mitä 

kautta joukkorahoituskampanjaa kannattaa lähteä toteuttamaan.  

 

Opinnäytetyön rakenne on yksinkertainen. Opinnäytetyön rakenne koostuu teoriaosuudesta, sekä 

osuudesta missä kerrotaan ratkaisuehdotuksista ja päätelmistä, joka koostaa lopulta opinnäytetyön 

yhteen tavoitteiden mukaisesti. Aineiston keräämiseen erilaisista tietopalveluista hakusanoina on 

käytetty Suomeksi mm. rahoitus, joukkorahoitus, vastikkeellinen joukkorahoitus ja Englanniksi mm. 

funding, crowdfunding, reward-based crowdfunding, donation-based crowdfunding.  
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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda toimeksiantajalle yksinkertainen ja selkeä kuva siitä, 

mitä joukkorahoitus käytännössä on ja kuinka sitä voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla 

erilaisissa tilanteissa. Niin sanottu tutkimusongelma tullaan ratkaisemaan tässä tapauksessa siten, 

että opinnäytetyön rakenne pitää sisällään oleellisimpia asioita mitä tulee ottaa huomioon joukkora-

hoitusta haettaessa. 

 

1.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Tämä opinnäytetyö on tutkimusmenetelmältään kirjallisuuskatsaus. Toteutuksessa käytetään kirjalli-

suuskatsausta siitä syystä, että se vertailee, arvioi ja kommentoi jo valmista aikaisempaa tutkimusta 

ja tietoa. (Johansson 2007). Tämä sopii kaikista parhaiten kuvaamaan opinnäytetyötä, sillä se on 

ABC-tyyppinen koonti siitä, miten joukkorahoitusta voi käyttää erilaisiin hankkeisiin ja kehitysprojek-

teihin.  

 

Tutkimusmenetelmänä kirjallisuuskatsaus toimii siten, että se jäsentelee ja kokoaa kasaan jo ole-

massa olevaa tietoa. Kootun tiedon lisäksi kirjallisuuskatsaus vertailee ja arvioi jo saatua tietoa ja luo 

siitä uusia näkökulmia. Kirjallisuuskatsaus keskittyy olennaiseen tietoon opinnäytetyön kannalta ku-

ten aikakausilehtiartikkeleihin, tutkimusselosteisiin ja muihin keskeisiin julkaisuihin. (Hirsjärvi, Re-

mes, Sajavaara 2009, 121). Koska joukkorahoituksesta on kirjallista aineistoa suhteellisen vähän in-

ternetissä olevaan materiaalin nähden, käytin internetistä löytyvää materiaalia huomattavasti laa-

jemmin.  

 

Koko opinnäytetyöprosessin ajan on aktiivisesti kerätty myös materiaalia erilaisista medioista, kuten 

joukkorahoituksen tarjoajien sivuilta, julkisen sektorin palveluista, sekä erinäisistä medioita aihee-

seen liittyen. Laajan kuvan saamiseksi ja aiheymmärryksen saavuttamiseksi kyseenomainen aktiivi-

nen tiedonkerääminen on ollut oleellinen osa tutkimusmenetelmässä.  
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2 MITÄ ON JOUKKORAHOITUS 

 

Joukkorahoitus on yleistermi, jolla tarkoitetaan nykyaikaista tapaa rahoittaa liiketoimintaa avoimen 

netissä järjestettävän rahoituskampanjan kautta (Invesdor B 2018). Vaikka joukkorahoituksella on-

kin pitkä historia, sen varsinainen hyödyntäminen liike-elämässä on varsin nuori ilmiö. Joukkorahoi-

tuksen suosio onkin alkanut kasvamaan suorastaan räjähdysmäisesti digitalisaation aikana, kun yri-

tykset ovat lisänneet omaa aktiivisuuttaan muun muassa sosiaalisesta mediasta. Lisäksi yritysten 

tietoisuus sosiaalisen median voimasta ja finanssiteknologian osaaminen on lisännyt joukkorahoituk-

sen suosiota erilaisten kampanjoiden ja hankkeiden toteuttamisessa. 

 

Joukkorahoitus on rahoitusjärjestelmänä hyvin laaja ja monimutkainen kokonaisuus, johon kuuluu 

erilaisia rahoitusvälineitä hyödyntäviä markkinoita kuten esimerkiksi osake- ja velkakirjamarkkinat, 

useita instituutioita kuten eläkerahastoja, pankkeja ja piensijoittajia. (Kallio ja Vuola 2018, 39). 

Joukkorahoituksen tarkoitus on kuitenkin kerätä markkinoilta niin sanottua ylimääräistä rahaa sellai-

seen tarkoitukseen, jossa alkujaan rahaa ei ole tarpeeksi ollut ja näin muun muassa rahoittaa alka-

via yrityksiä sekä tukea erilaisia innovaatioita. 

 

Joukkorahoituksen perimmäinen tarkoitus on vastakkainen normaaliin liiketoiminnan rahoittamiseen 

nähden, jossa tarkoitus on hankkia yritykselle varoja pieneltä joukolta eli lähinnä omistajilta tai pan-

kilta. Suurelle yleisölle kohdistetut markkinat ja useat pienet sijoitukset ovat joukkorahoituksessa 

keskeisessä roolissa. Joukkorahoitus on syntynyt toimialan sisällä käsitteenä, jossa suurelle yleisölle 

esitetään julkinen pyyntö rahoittaa tiettyä hanketta tai jonkin yhteisön kehittymistä tukevaa toimin-

taa. (Kallio ja Vuola 2018, 75.) 

 

Tässä kappaleessa perehdytään hieman syvemmin muun muassa joukkorahoituksen historiaan. Tar-

kastellaan, mistä joukkorahoitus on saanut alkunsa, sekä sitä, miten joukkorahoitusta on käytän-

nössä käytetty rahoitusmuotona jo kautta aikain, mutta ei varsinaisella nimellä joukkorahoitus. 

  

Lisäksi tarkastelen myös joukkorahoituksen lähihistoriaa ja joukkorahoituksen kehittymisen tärkeim-

piä ajanjaksoja ja ajankohtia; esimerkiksi sitä, milloin joukkorahoitusta alettiin käyttämään niin sa-

nottuna rahoitusmuotona, miten nykyinen joukkorahoituskäsite on muotoutunut sen nykyiseen käyt-

töön, sekä miten lainsäädäntö on muuttanut joukkorahoitusta muutaman viimevuoden aikana. 

 

2.1 Joukkorahoituksen historiaa 

 

Joukkorahoituksen historia juontaa juurensa jo 5000 vuotta taaksepäin. Joukkorahoituksessa hyö-

dynnetään internettiä pääoman keräämisen helpottamiseksi samalla tavoin kuin yhteisöt rahoittivat 

toimintaansa 3000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. (Dresner 2014, 3.) Kyse ei siis ole pyörän uudel-

leen keksimisestä, vaan siitä, mihin kaikkiin erilaisiin käyttötarkoituksiin pyörää voidaan käyttää.  
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Ennen pankkeja ja rahoituslaitoksia rahaa jouduttiin lainaamaan hallitsijoilta ja yleisesti rikkailta su-

vuilta ja henkilöiltä. Rahoituksen tarve oli silloinkin kaikki yleisestä elämästä sen aikaiseen liiketoi-

mintaan ja infrastruktuurin rakentamiseen. (Dresner 2014, 3-4.) Voidaankin sanoa, että tuolloin ra-

kennettiin pohja nykyiselle rahamarkkinalle. 

 

Joukkorahoituksen historiansivut eivät kuitenkaan ole verettömät, sillä joukkorahoitusta on käytetty 

myös sodan rahoittamiseen. Muun muassa 1600-luvun loppupuolen ja 1700-luvun alusta löytyy his-

toriallisia asiakirjoja siitä, miten Englannin pankki käytti joukkorahoittamista siirtomaitten valloituk-

seen. Tällöin vastineeksi rahoittajat saivat muun muassa kultaa ja timantteja vallatuista maista. 

(Economic history 2018). Voidaankin päätellä, että joukkorahoitusta on osattu käyttää niin sanottuna 

sijoitusmuotona hyvin varhaisessa vaiheessa jo kauan ennen sen nykyistä muotoa. 

 

Ennen suurta lamaa 1930-luvulla pankkien pääasiallinen tehtävä oli rahoittaa infrastruktuurin luo-

mista ja valtion erilaisia tarpeita. Pankkitoiminnan kehittyminen kuitenkin johti teolliseen vallanku-

moukseen muun muassa siten, että maataloustekniikka kehittyi niin paljon, että maanviljelijöiden oli 

pakko ottaa pankista lainaa pysyäkseen kehityksessä mukana. (Dresner 2014, 4.) Tämä antoi siis 

maaviljelijöille mahdollisuuden tehostaa toimintaansa, sekä mahdollisuuden omistaa omaa maata 

vuokraviljelyn sijaan. Toisaalta tämä mahdollisti myös tuloerojen kasvun, sillä rikkaat rikastuivat ja 

köyhät köyhtyivät lisää. 

 

Rakennus- ja lainayhteisöt olivat yksi ratkaisu sille, miten pääomaa voitiin tarjota myös yrityksille ja 

jopa yksityishenkilöille. Ensin ihmiset tallettivat säästönsä yhteisöille. Tämän jälkeen, kun yhteisö oli 

kerännyt tarpeeksi rahaa, se rahoitti sillä jäseniään panttausmuotoisesti. Tämä tarkoitti siis sitä, että 

kun jäsen osti esimerkiksi oman talon, hän samalla panttasi sen yhteisölle rahan vastineeksi. Näin 

syntyi omistusmahdollisuus myös työväenluokalle. Toisin kuin pankit, yhteisö teki investointeja ensi-

sijaisesti jäsentensä etujen mukaisesti sen sijaan, että olisi tähdännyt mahdollisimman suuriin voit-

toihin. (Dresner 2014, 4). Tämä on täysin verrattavissa oleva ilmiö esimerkiksi ASP-lainojen suhteen. 

Ensin on säästettävä rahaa yhteisölle, jonka jälkeen yhteisö voi myöntää isomman lainan panttia 

vastaan. 

 

Vuonna 1876 rakennettu vapauden patsas on ehkä tunnetuimpia rakennelmia, mitä joukkorahoituk-

sella on rakennettu. Vapauden patsaan rahoittivat Ranskan kansalaiset ja patsaan jalustan rahoitti-

vat Amerikan kansalaiset. Rahan kerääminen tapahtui järjestämällä erilaisia tapahtumia, teatteriesi-

tyksiä, rahankeräystapahtumia ja taidenäyttelyitä. Itse arkkitehti Frédéric Bartholdi osallistui rahoit-

tamaan rakennusta siten, että tarjosi miniatyyriversioita Vapauden patsaasta lahjoittajan nimi kai-

verrettuna siihen niille henkilöille, jotka rahoittivat patsaan rakentamista. (Dresner 2014, 5.) Tämä 

on suoraan verrannollinen toimintamalli siitä, miten vastikkeellinen joukkorahoitus käytännössä toi-

mii myös nykyään.  

 

Kampanjointi ei kuitenkaan tuolloin tuottanut tarpeeksi varoja vapauden patsaan rakentamiselle ja 

hanke oli 250 000 dollaria jäljessä budjettia. Joseph Pulitzer julkaisi The World -lehdessä ilmoituk-

sen, että rahaa kerätään patsasta varten ja jokaisen rahaa lahjoittaneen nimi julkaistaan lehdessä. 
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(Dresner 2014, 5.) Tämä aiheutti amerikkalaisissa melkein kansanliikkeenomaisen ryntäyksen, ja 

tarvittavat varat kerättiin hetkessä. Tällaisen ilmiön selittää maan yhteishenki ja yhteisöllinen usko-

mus parempaan. Lisäksi tuona aikana oman nimen saaminen lehteen oli kunnia, josta kerrottiin mo-

nien sukupolvien ajan. 

 

2.2 Joukkorahoitus nykyään 

 

 

Internetin yleistyminen on johtanut väistämättä monen asian kehittymisen ja yleistymiseen. Näin on 

käynyt myös joukkorahoituksen kanssa. Sosiaalisen median ja niin sanottujen web 2.0 -palveluiden 

yleistymisen ansiosta joukkorahoituksen kerääminen on lisääntynyt rajusti. Web 2.0 -palveluiden, 

kuten Facebook, Instragram, Twitter ja Pinterest kautta erilaisten kampanjoiden, videoiden ja mai-

nosten levittäminen on erittäin kustannustehokasta ja helppoa. Tämän takia siihen törmää nykyään 

päivittäin. Joukkorahoituksen yleistymisen taustalla on suureksi osaksi nähty vuonna 2008 alkunsa 

saanut rahoitusmarkkinoiden kriisi, joka lisäsi rahoituslaitosten vakavaraisuusvaatimuksia, sekä inter-

netin käytön räjähdysmäinen yleistyminen, jotka yhdessä loivat pohjan joukkorahoituksen yleistymi-

selle. (Kallio ja Vuola 2018, 41). 

 

Modernin joukkorahoituksen aloitti 2005 Amerikassa perustettu yritys nimeltä Kiva. Kiva toimi inter-

netin välityksellä ja tarjosi amerikkalaisille yksilöille mikrolainoja (Dresner 2014, 9). Amerikan kansa-

laiset pystyivät menemään Kivan nettisivuille, jossa he pystyivät lainaamaan rahaa sadasta dollarista 

tuhanteen dollariin. Tällä lainamäärällä yrittäjä pystyi ostamaan esimerkiksi lehmän, auton, koneen 

tai materiaaleja tuotteiden valmistukseen (Dresner 2014, 9). Tätä toimintamallia on sittemmin käy-

tetty lähes kaikissa joukkorahoitusta tarjoavissa palveluissa tiettyjä muutoksia tehden.  

 

2000-luvun alun finanssikriisi iski Amerikassa kovimmin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, sekä yksi-

tyishenkilöihin. Pankista oli mahdotonta hakea lainaa, ja lähes poikkeuksetta pankit myönsivät lainaa 

vain sellaisille, jotka eivät oikeastaan tarvinneet lainaa, eli käytännössä isommille yrityksille, joilla 

omaa pääomaa jo oli. Valitettavasti 1933 kirjoitetut SEC (Securities and Exchange Commission) 

määräykset rajoittivat pitkälti rahoitustoimintaa Amerikassa. (Dresner 2014, 9.) 

 

Pian finanssikriisin jälkeen Perry Chan perusti sivuston nimeltä Kickstarter. Se auttoi muun muassa 

muusikoita ja taiteilijoita keräämään rahaa projekteihinsa. Perry soitti itse tuolloin myös bändissä, 

joten hän tiesi millaista on, kun tarvetta on rahalle muun muassa keikkailuun tai esimerkiksi levyn 

nauhoittamiseen. Hän tiesi, että jos artistit saavat jonkin yhteyskanavan faneihin rahan keräämistä 

varten, se auttaisi monia. Kickstarterin kautta artistit pystyivät esimerkiksi myymään levyjään tai fa-

nipaitoja ennakkoon rahan vastineeksi. (Dresner 2014, 9-10.)  

 

Amerikassa joukkorahoittaminen oli kuitenkin tuolloin vielä laissa kiellettyä siinä muodossa, että sillä 

olisi voinut niin sanotusti tehdä voittoa pääomatulona. Joukkorahoitus, jonka vastineeksi saatiin esi-

merkiksi T-paita tai CD-levy, oli puolestaan laillista. Presidentti Barack Obama allekirjoitti 2012 huhti-
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kuussa JOBS-aloitteen (Jumpstart Our Business Startups), joka huojensi lainsäädäntöä muun mu-

assa joukkorahoituksessa. (Valanciene ja Jegelviciute 2013, 41.) Uusien lakien voimaan astuttua 

Kickstarterin kaltaisia yrityksiä alkoi syntymään markkinoille ja sen seurauksena startup-yrityksien 

määrä on kasvanut huomattavasti. 

 

 

Kuvio 1. Aikajana joukkorahoituksen kehittymisestä (Dresner 2014) 

 

Euroopassa finanssikriisin aiheuttama tiukentunut sääntely aiheutti myös monille kasvaville yrityksille 

ongelmia rahoituksen saamisessa. Vaikka Suomeen kiristynyt sääntely ei osunut niin kovasti kuin 

muihin EU-maihin, oli Suomessakin tarvetta löytää uusia rahoitusratkaisuja taloustilanteen elvyttä-

miseksi. Euroopan komissio nosti maaliskuussa 2014 yhdeksi painopisteeksi markkinoiden elvytys-

suunnitelmassa joukkorahoitusmarkkinoiden edistämisen. EU:n pääomamarkkinaunioni antoi syys-

kuussa 2015 päätöksen toimenpiteistä ja ehdotuksista, jolla pyrittäisiin parantamaan pk-yrityksien 

rahoitusmarkkinoita muun muassa joukkorahoituksen keinoin. (Kallio ja Vuola 2018, 45–46.) 

 

Joukkorahoituslaki astui Suomessa voimaan 1. syyskuuta vuonna 2016 ja oli yksi osa Juha Sipilän 

hallituksen kärkihankkeita. Suomessa joukkorahoituslakia lähdettiin suunnittelemaan siksi, että Suo-

messa joukkorahoitusmarkkinoiden kasvu oli pysähtynyt tiukkojen sääntelyiden seurauksena. (Kallio 

ja Vuola 2018, 223.) Joukkorahoituslain astuttua voimaan Suomessa toimiville joukkorahoitusalus-

toille luotiin näin ollen kilpailukykyinen lainsääntely muiden maiden joukkorahoituspalveluihin näh-

den. 
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3 JOUKKORAHOITUKSEN ERI MUODOT 

 

Yleisesti joukkorahoituksesta on saatavilla neljää erilaista vaihtoehtoa. Vaihtoehdot määrittyvät sen 

mukaan mitä sijoittaja saa vastineeksi sijoittamalleen pääomalle. Neljä joukkorahoituksen muotoa 

jakautuvat vielä kahteen erilliseen pääryhmään sen mukaan onko kyseessä ei-rahallinen tuotto vai 

rahallinen tuotto. (Invesdor A 2018.) Kuten edellä on jo mainittu, tuotto voi olla niin esimerkiksi vas-

tikkeellista, kuten esimerkiksi artistin tuleva CD-levy tai fanipaita. Rahoitus voi olla myös puhtaasti 

lahjoitus. Lisäksi esimerkkejä rahatuottoisista malleista ovat raha, osake, velkakirja tai vaikkapa pieni 

osuus yrityksestä.  

 

3.1 Vastikkeellinen joukkorahoitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Joukkorahoituksen neljä eri muotoa (Invesdor A 2018) 

 

Vastikkeellista joukkorahoitusta käytetään yleensä eniten sellaiseen tarkoitukseen, jossa tuotetta tai 

palvelua ei vielä ole, vaan sitä aletaan tuottamaan vasta sitten, kun tarvittava rahoitus on saatu ka-

saan. Tämä on suoraan verrattavaa toimintaa ennakkomyyntiin. Vastikkeellisessa joukkorahoituk-

sessa yritys markkinoi aluksi tuotettaan esimerkiksi jollain prototyypillä herättääkseen rahoittajien 

kiinnostuksen. Yleensä rahoittaja saa lisäksi oikeuden hankkia tuotteen ennakkoon ennen tämän vi-

rallista julkaisua tai jakelua. (Invesdor A 2018.) 

 

Vastikkeellisen joukkorahoituksen voidaankin sanoa olevan enemmän kulutusosto kuin sijoitus. Vas-

tikkeellinen joukkorahoitus sopiikin parhaiten sellaisille yrityksille, joilla ei ole vielä mitään tuloja, ja 

jotka lähinnä testaavat tuotteen potentiaalia menestyä markkinoilla. (Invesdor A 2018.) Tämän takia 

vastikkeellista joukkorahoitusta käytetään eniten uusiin tuotteisiin ja jopa niin sanottuihin tähdenlen-

toihin. Vastikkeellista joukkorahoitusta voidaan myös helposti hyödyntää markkinoiden testaami-

seen, esimerkiksi sille miten hyvin markkinat ottavat mahdollisesti tulevan tuotteen vastaan (Kallio ja 

Vuola 2018, 104).  
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Vastikkeellisessa joukkorahoituksessa rahan antajalla on olemassa riski siihen, että hän saattaa me-

nettää sijoittamansa rahat yritykseen, mikäli yritys jostain syystä ei kykenekään tuottamaan tuotteita 

tai palveluita. (Invesdor A 2018). Vastikkeellinen joukkorahoitus rahoitusmuotona ei sisällä palautus- 

ja/tai kaupan peruuttamisoikeutta, vaikka Kilpailu- ja kulutusvirasto muistuttaakin, että on olemassa 

tilanteita, joissa yritys voidaan määrätä korvausvelvolliseksi (Artman 2016, 17). Vastikkeellinen jouk-

korahoitus poikkeaa muista joukkorahoitusmalleista myös siten, että se ei kuulu rahankeräyslain 

alaisuuteen. Poikkeavuus perustuu siihen, että rahoittaja saa vastikkeeksi jotain muuta kuin rahaa. 

(Rahankeräyslaki 2006, §3.) 

 

Vuonna 2015 Suomessa kerätty vastikkeellisen joukkorahoituksen määrä oli noin 840 000 euroa, 

Euroopassa noin 140 miljoonaa euroa, kun taas maailmanlaajuisesti se oli noin 5,5 miljardia Yhdys-

valtojen dollaria. Tämän lisäksi vastikkeellisen joukkorahoituksen määrä on ollut nousujohteista kai-

ken aikaa. Vastikkeellinen joukkorahoitus on myös kuluttajien suosima rahoitusmuoto. Suomessa 

vastikkeellista joukkorahoitusta säätelee kuluttajansuojalaki, sekä kauppalaki. (Kallio ja Vuola 2018, 

103-108.) 

 

3.2 Lahjoituspohjainen joukkorahoitus 

 

Lahjoituspohjainen joukkorahoitus ei nimensä mukaan velvoita antamaan mitään vastinetta rahalle. 

Se onkin suoraan sanottuna hyväntekeväisyyttä. Tällaisia projekteja hyödynnetään eniten eettisissä 

hankkeissa ja projekteissa, jossa suurin intressi on halu auttaa muita, kuten esimerkiksi Huurikaani-

Irman tekemien tuhojen korjaamisissa 2017 tai esimerkiksi eläinten turvakotien rakentamisessa (In-

vesdor A 2018). Lahjoituspohjaista rahoitusta käyttävätkin yleisimmin henkilöt, joille on sattunut elä-

mässä jotain, joka on saanut asiat pois raiteiltaan ja rahaa tarvitaan normaaleihin tarpeisiin, tai esi-

merkiksi hyväntekeväisyysjärjestöt kuten Punainen Risti tai Plan. 

 

Lahjoituspohjainen joukkorahoitus poikkeaa muista joukkorahoitusmuodoista, sillä lahjoituksen an-

taja ei odota saavansa tai ei saa lahjoitukselleen mitään rahallista vastiketta. Oikeudellisesti ky-

seessä on tällöin lahja ja tästä säädellään lahjanlupauslaissa (625/1947). (Kallio ja Vuola 2018, 79.)  

 

Useissa joukkorahoitusalustoissa on mahdollista lahjoittaa rahaa myös vastikkeellisten rahoitusmuo-

tojen lisänä. Yleensä tällaisilla sivustoilla ja joukkorahoitusalustoilla myös projektien esittelyt ja lä-

pinäkyvyys ovat selkeitä ja panostettuja ominaisuuksia. Tällä saadaan tehtyä uskottavia projekteja, 

joilla vedotaan yleensä ihmisen tunteisiin ja sisäiseen haluun auttaa. Kuten olettaa siis saattaa, suu-

rin osa lahjoituspohjaisesta joukkorahoituksesta kerätäänkin juuri niin sanottujen sosiaalisten syiden 

vuoksi ja näiden osuus on noin 33 prosenttia. (Dressner 2014, 40.)  

 

EU:n keräämien tilastojen mukaan vuonna 2015 lahjoituspohjaisen joukkorahoituksen määrä oli noin 

22 miljoonaa euroa, mutta todennäköisesti määrä on huomattavasti suurempi (Kallio ja Vuola 2018, 

79). Lahjoituspohjaista joukkorahoitusta voidaan käyttää muun muassa messujen järjestämiseen 

siten, että messuja rahoittanut henkilö pääsee messuille “ilmaiseksi”, kunhan hanke toteutetaan. 
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Lahjoituspohjaista joukkorahoitusta säätelee rahankeräyslaki, sekä valtioneuvoston asetus rahanke-

räämisestä. Rahankeräyslaista vastaa sisäministeriö. (Kallio ja Vuola 2018, 81.) 

 

3.3 Osakepohjainen joukkorahoitus  

 

Osakepohjainen joukkorahoitus on rahoituksen muoto, jossa rahankerääjä on yritys. Osakepohjai-

sessa joukkorahoituksessa rahan antaja saa vastineeksi yrityksen osakkeita. Toiselta nimeltään tätä 

kutsutaan myös joukkosijoittamiseksi, sillä se on niin lähellä perinteistä sijoittamista. Ero normaaliin 

sijoittamiseen syntyy siitä, että osakepohjaista joukkorahoitusta keräävä yritys ei ole listattuna mi-

hinkään pörssiin, eli sen osakkeet ovat listaamattomia. (Invesdor A 2018.) Toiminta poikkeaa nor-

maalista osakekaupasta siten, että ostetuilla osakkeilla ei ole jälkimarkkinoita eli niitä ei voi myydä 

käytännössä eteenpäin, eikä niihin liity merkintätakuuta (Kallio ja Vuola 2018, 117). 

 

Osakepohjainen joukkorahoitus sopii erityisesti sellaisille yrityksille, jotka hakevat yritykselleen no-

peaa ja voimakasta kasvua. (Invesdor A 2018). Yritys, joka hakee rahoitusta osakepohjaisen joukko-

rahoituksen kautta saattaa saada haaviinsa myös isoja sijoittajia tai sijoittajayrityksiä. Näiden avulla 

pieni yritys saattaa saada muun muassa korvaamatonta konsultointiapua edistääkseen omaa liiketoi-

mintaansa, sillä kukapa sijoittaja haluaisi menettää rahojaan esimerkiksi sen takia, ettei antanut si-

joittamalleen yritykselle neuvoja siitä, miten asioita voisi tehdä paremmin, helpommin ja tehokkaam-

min.  

 

Osakepohjainen joukkorahoituksen suosion pääsyistä on myös sen helppous pienille yrityksille, sekä 

startupeille. Osakepohjaisessa joukkorahoituksessa yrityksien omistajien ei tarvitse luopua päätös-

vallastaan, sillä yleensä osakepohjaisessa joukkorahoituksessa sijoittajat saavat itselleen niin sanot-

tuja b-osakkeita, jotka ovat äänivallattomia. Tällöin päätösvalta ja osingonjako-oikeus pysyy edel-

leen täysin yrittäjällä. (Lehmusvirta 2014.) Osakepohjaisen joukkorahoituksen suosio johtuu myös 

siitä, että siihen liittyy normaalia suurempia voitto-odotuksia (Artman 2016, 45). Suuret voitto-odo-

tukset johtuvat markkinoilla luultavimmin siitä, että markkinoille on ilmestynyt joukkorahoitteisia me-

nestystarinoita yrityksistä, jotka ovat aloittaneet toimintansa joukkorahoituksella ja nykyisin pyörittä-

vät jopa miljoonien arvoisia yrityksiä. 

 

3.4 Lainapohjainen joukkorahoitus 

 

Osakepohjaisen joukkorahoituksen tapaan lainapohjainen joukkorahoitus on sijoituskeino rahananta-

jalle. Lainapohjaisessa joukkorahoituksessa pääomalle pyritään saamaan mahdollisimman kilpailuky-

kyinen korko ja sitä kautta sijoitetulle pääomalle mahdollisimman hyvä tuotto. (Artman 2016, 76.) 

Lainapohjainen joukkorahoitus on suosituin joukkorahoituksen muodoista, sillä verkossa on lainapal-

velualustoja niin yksityisille, henkilöille kuin yrityksille. Se on helppo tapa rahoittaa muun muassa 

yritystoimintaa. Pankkimaailman tiukennettujen säännösten takia pankista on vaikea saada lainaa 

varsinkin, jos lainan hakijalla ei ole antaa tarvittavia vakuuksia lainalle. Tällöin lainapohjainen jouk-

korahoitus on oivallinen ratkaisu korvaamaan pankkilaina.  
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Suomessa lainapohjaisen joukkorahoituksen ja pankkitoiminnan välillä ei ole juurikaan eroa. Eroavai-

suus on lähinnä siinä, että joukkorahoitus luo digitaalisen alustan kysynnän ja tarjonnan yhdistä-

miseksi entistä tehokkaammalla ja yksinkertaisemmalla tavalla. Lisäksi ero pankkitoimintaan syntyy 

myös siitä, että rahoitusalustalla sivusto ei rahoita hankkeita taseestaan kuten pankki, vaan rahoitta-

jat. (Artman 2016, 77.) Teknologiavallankumous ja digitalisaatio onkin suurin vaikutus sille, miksi 

joukkorahoitus on viime vuosien aikana noussut niin suosituksi rahoitusmuodoksi varsinkin erilaisten 

startup-yritysten keskuudessa. 

  

Lainapohjaisen joukkorahoituksen suosio piilee sen helppoudessa ja palveluiden tarjoajien määrässä. 

On olemassa P2P eli vertaislainoja, P2B/B2P eli yksityishenkilöiden ja yhtiöiden välisiä lainoja ja B2B 

eli yhtiöiden välisiä lainoja. Lisäksi eri palveluissa olevien sijoittajien määrä on huomattavan suuri, 

joten isotkin summat on helppo kerätä kasaan. (Artman 2016, 76.) Vertaus siitä, että pienistä pu-

roista jokikin syntyy, on erittäin osuva kuvaus vastaamaan joukkorahoituksen koko ajatusmaailmaa. 

Artman (2016) kiteyttää lainapohjaisen joukkorahoituksen sanoen: “lainapohjaisen joukkorahoituk-

sen tarjoajat ovat kuin pankkimaailman übereitä. Ne koordinoivat markkinapaikkaa, jossa kysyntä ja 

tarjonta saatetaan yhteen entistä tehokkaammalla ja yksinkertaisemmalla tavalla.” (Artman 2016, 

76.) 

 

Kustannuksiltaan lainamuotoinen joukkorahoitus on pankkilainaan verrattuna korkea. Viime aikoina 

kuitenkin lainaa tarjoavat palvelut, sekä lainanantajien määrä, ovat kasvaneet huomattavasti, joka 

puolestaan on aiheuttanut sen, että lainan ottamisesta joukkorahoituspalvelusta on tullut jopa kil-

pailu-uhka perinteiselle pankkitoiminnalle. Tällaista tilannetta voidaan pitää lainapohjaisen joukkora-

hoituksen perimmäisenä tarkoituksena ja tavoitteena ympäri maailmaa. (Artman 2016, 78.) Tulevai-

suutta on vaikea ennustaa, mutta puheet siitä, että pankkiala elää tällä hetkellä suurien muutosten 

aikaa, johtuu osittain myös joukkorahoituksen suosiosta ja tästä syystä monet pankit ovat luoneet jo 

myös omia joukkorahoitusmallejaan muun muassa sijoitus- ja yritysasiakkailleen. 

 

Lainamuotoinen joukkorahoitus kuuluu rahoitusmarkkinasäätelyn piiriin, sillä B2B-toiminnassa kulut-

tajansuojalaki ei toimi. Lisäksi tällaista joukkorahoitustoimintaa harjoittava yritys noudattaa luottolai-

tostoiminnan lakia, jossa niin sanotulta yleisöltä vastaanotetaan varoja takaisinmaksua varten. (Kal-

lio ja Vuola 2018, 115.) Tilanteessa, joka koskee kuluttajansuojalakia, on kyseessä vertaislaina P2P-

toiminnassa, eli lainaa kuluttajalta toiselle. Lisäksi joukkorahoituslakia noudatetaan tilanteessa, jossa 

osapuolina on kuluttaja ja yritys eli P2B-toiminta. 
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4 LAINSÄÄDÄNTÖ 

 

Joukkorahoitukseen liittyvä lainsäädäntö on vielä niin sanotusti lasten kengissä sen uutuutensa 

vuoksi. Ensimmäisiä kertoja sitä käsiteltiin joukkorahoituksen tiimoilta eduskunnassa 2012, kun jouk-

korahoituslakiin piirrettiin niin sanotusti pelikenttä. Tällöin joukkorahoitukseen sovellettiin kuitenkin 

vielä monia eri lakeja, kuten arvopaperimarkkinalakia, sekä lakia vaihtoehtorahastojen hoitajista. 

Tämän jälkeen muutamia täydennyksiä ja muutoksia on laadittu. Viimeisin lakiuudistus koskien jouk-

korahoitusta on laadittu 25.8.2016 ja se tuli voimaan virallisesti 1.9.2016 joukkorahoituslakina. (VM 

2016.) 

 

Uudella joukkorahoituslailla on pyritty selkeyttämään lakeja joukkorahoitukseen liittyen muun mu-

assa siten, että pienten ja keskisuurten yritysten olisi helppo saada rahoitusta joukkorahoituksen 

kautta. Lisäksi uusi laki takaa sijoittajille paremmat olosuhteet. (VM 2016.)  

 

Joukkorahoitusta kerätessä täytyy ottaa huomioon myös verotus. Verotuksen näkökulmasta katsot-

tuna kerätty rahoitus on saajalleen tuloa tai sijoituksia yritykseen. Tällöin jokaisen rahoituksen saa-

neen tulee ilmoittaa saamistaan varoista verotuksessaan ja kirjanpidossaan. (Mesenaatti.me B 

2018.) 

 

Joukkorahoituslain näkökulmasta joukkorahoituslaki koskee vain sellaista toimintaa, johon rahoitusta 

on haettu joukkorahoitusta tarjoavan palvelualustan kautta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että “joukkora-

hoitusta” voi hakea ilman joukkorahoitusvälittäjääkin, mutta tällöin se ei kuulu enää joukkorahoitus-

lain piiriin. Tällöin rahoituksen hakijan on itse huolehdittava siitä, että noudattaa muun muassa arvo-

paperimarkkinalakia, sekä osakeyhtiölakia. (VM 2016.) 

 

Uusimman vuonna 2016 tulleen joukkorahoituslain mukaan joukkorahoitusta keräävän tulee olla yh-

teisö (osakeyhtiö, osuuskunta, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, eurooppayhtiö, Eurooppa osuuskunta 

ja yhdistys) tai säätiö (tässä tapauksessa siis toiminimi on myös riittävä). Joukkorahoituslain “kevey-

destä” kertoo myös se, että joukkorahoitusta keräävä ei voi olla lain mukaan konkurssissa eikä mak-

sukyvyttömyysmenettelyssä. Sen sijaan rahoituksen kerääjä voi olla saneerauskäsittelyssä, mutta 

tässä tapauksessa sijoittajia on informoitava riittävällä tavalla ennen rahoituksen antamista. (VM 

2016.) 

 

4.1 Joukkorahoituslaki 

 

Joukkorahoituslaki astui Suomessa voimaan 1. syyskuuta vuonna 2016. Lain noudattamista valvoo 

tällä hetkellä Finanssivalvonta. Lisäksi kuluttaja-asiamies valvoo lain noudattamista, siinä tapauk-

sessa, että sijoittajana on kuluttaja. Joukkorahoituslaki ei koske vastikkeellista tai lahjoituspohjaista 

joukkorahoitusta, vaan rajautuu selkeästi koskemaan vain osakepohjaista ja lainapohjaista joukkora-

hoitusta. Joukkorahoituslakia ei voi soveltaa sellaiseen lainamuotoiseen joukkorahoitukseen, missä 

velallisena on yksityinen henkilö. (Joukkorahoituslaki 2016, §1 ja §13.) 
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Joukkorahoituslain astuttua voimaan, rahan lainaaminen suoraan itse yritykselle on helpottunut huo-

mattavasti sillä ylimääräiset välikädet ovat lähteneet pois välistä. Tämä helpottaa etenkin Startup-

yrityksiä pääsemään nopeasti kasvuun, sillä kuka tahansa voi nyt ostaa niiden osakkeita ja täten ra-

hoittaa toimintaa. Aiemmin ennen lain voimaantuloa erilaiset joukkorahoituspalvelut ovat tarvinneet 

sijoituspalvelun toimilupaa, vaikka rahoitusvälineet olisivat arvopapereita. (Sijoittaja 2016.) 

 

Joukkorahoituslaki selkeyttää ja helpottaa myös palvelualustoja tarjoavien yritysten toimintaa. Lain 

voimaantulon ansiosta palvelun tarjoajan ei enää tarvitse kuulua sijoittajien korvaussuojarahastoon 

ja sijoituspalvelulainsäädäntöön liittyvät vaatimukset ovat keventyneet inhimillisemmälle tasolle. Li-

säksi kevyt rekisteröintimenettely ja selkeytetyt pelisäännöt, sekä niin sanotut tuomarit noudattavat 

nyt yhteisiä helppoja lakeja. Tämä toiminta lisää samalla myös sijoittajan suojaa ja tuo varmuutta 

siihen, että niin sanotut villin lännen rosvot saadaan myös karsittua nopeasti pelistä pois (Sijoittaja 

2016.) 

 

Rekisteröity toiminta lisää niin tarjoajan kuin kerääjän näkökulmasta turvaa kaikille kolmelle osapuo-

lelle. Rekisteröintiä rajoittaa kuitenkin muun muassa se, että joukkorahoituksen kerääjä ei voi olla 

pörssiin listattu yhtiö. (Joukkorahoituslaki 2016. §2.) 

 

Rekisteröidyt joukkorahoituspalvelut voivat pitää hallussaan asiakkaan varallisuutta hyvin rajoitetun 

ajan. Lisäksi osakkeita ja joukkolainoja järjestettäessä on raha-/arvopaperiliikenne hoidettava toimi-

luvallisen pankin tai sijoituspalveluyhtiön palveluiden kautta. (Salkunrakentaja 2016.) Tämä lisää 

oletetusti toiminnan luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä esimerkiksi siksi, että nopeasti voidaan puuttua 

epäilyttävään toimintaan, mikäli sellaista ilmenee. 

 

Joukkorahoituslaki on kansallinen lainsäädäntö ja koskeekin vain joukkorahoitusta Suomen sisäisesti. 

Rekisteröitymällä joukkorahoituspalvelun tarjoajaksi rahoitusta voi siis tarjota ainoastaan suomalai-

sille yrityksille ja samalla tarjota sijoituskohteita vain suomalaisille sijoittajille. Kansainväliseen jouk-

korahoituksen tarjoamiseen tarvitaan jatkossakin EU:n rahoitusmarkkinadirektiivin mukainen sijoitus-

palvelutoimilupa. (Salkunrakentaja 2016.) 

 

Joukkorahoituslaki siis parhaimmillaan palvelee pieniä yrityksiä, joiden on vaikea löytää omiin tarpei-

siin sopivaa rahoitusmuotoa vanhoista palveluista. Samalla joukkorahoituslaki palvelee myös sijoitta-

jaa siten, että se tarjoaa hyvän tavan hajauttaa osakesalkun sijoituksia myös muualle normaaleista 

osakkeita tarjoten keskimääräistä korkeampaa tuottoa sijoitetulle pääomalle. (Kallio ja Vuola 2018, 

226.) 
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4.2 Rahankeräyslaki 

 

Rahankeräyksen määritelmä: Rahankeräyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla 

kerätään vastikkeetta rahaa. Rahan lahjoittajana keräykseen osallistujalle saa antaa vastikkeeksi ai-

noastaan rahankeräysluvan saajan tai keräyksen tunnuksen (keräystunnus), jolla ei ole itsenäistä 

taloudellista vaihdanta-arvoa. (Rahankeräyslaki 2006, §3.) 

 

Rahankeräyslupaa ei tarvitse hankkia, mikäli kyse on vakiintuneesta opinto- tai harrastetoiminnasta, 

jonka toimeenpanijana on täysivaltainen henkilö, joista esimerkkeinä koululuokan luokkaretken ra-

hoittaminen opettajan johdolla. Lisäksi kerätyt varat on käytettävä myös opiskelua tai harrastustoi-

mintaa edistävään toimintaan. Rahankeräyslupaa ei myöskään tarvitse järjestää, jos kyseessä on 

kokoontumislaissa tarkoitetun yleisen kokouksen järjestäjän keskuudessa järjestetty rahankeräys 

silloin, kun rahankeräys tapahtuu sisätiloissa. Rahankeräyslupaa ei myöskään tarvita yleisissä vaa-

leissa ehdokkaana olevan henkilön tekemiseksi kampanja-aikana. Kampanja-ajaksi katsotaan 6 kuu-

kautta ennen vaalipäivää ja 2 viikkoa sen jälkeen. (Rahankeräyslaki 2006, §5.) 

 

Poikkeusrahankeräyksessä yksityinen henkilö tai perhe voi myös perustaa rahankeräyskampanjan 

taloudellisten hankaluuksien rahoittamiseksi. Lisäksi vakiintunut rahankeräys esimerkiksi harrastetoi-

minnalle ei tarvitse rahankeräyslupaa. (Rahankeräyslaki 2006, §6.) 

 

Luvan saajan tulee täyttää tietyt kriteerit. Rahankeräysluvan saajan tulee olla Suomessa rekisteröity 

yhteisö tai säätiö, kansallisgalleria, evankelisluterilainen tai ortodoksinen kirkko, yliopisto tai ammat-

tikorkeakoulu. Lisäksi rahankeräys ei saa olla yhteydessä arpajaisiin, keräystä ei saa toimeenpanna 

ketjukirjeellä, se ei saa olla liitettynä ”pyramidipeleihin”, tai epäselvä, että sen voisi sekoittaa kau-

pankäyntiin tai jäsenhankintaan. (Rahankeräyslaki 2006, §7-9.) 

 

Rahankerääjän on avattava rahankeräystä varten erillinen pankkitili, johon kerätyt varat kerätään. 

Tili voi suomalaisessa pankissa tai Euroopan talousalueella toimivassa pankissa. Rahankeräyksessä 

saadut varat tulee käyttää rahankeräystarkoitukseen. Tästä on tehtävä tilitys rahankeräysviranomai-

selle puolen vuoden sisällä rahankeräyksen päättymisestä, mutta kuitenkin viimeistään vuoden si-

sällä, mikäli viivästykselle on perusteltu syy. Lisäksi mikäli rahankeräysluvan saaja on oikeushenkilö, 

jolla on tilintarkastaja, on tilintarkastajan lausunto liitettävä tilitykseen. Tilintarkastajan lausunnossa 

tulee ilmetä, onko rahankeräys toimeenpantu ja mihin rahankeräyksestä saadut varat on käytetty 

(Rahankeräyslaki 2006, §17 ja 20-21)  

 

4.3 Kuluttajansuojalaki 

 

 

Kuluttajansuojalain määritelmä: Tämä laki koskee kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta 

markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille. Lakia sovelletaan myös, kun elinkeinonharjoittaja 

välittää hyödykkeitä kuluttajille. (Kuluttajansuojalaki 1978, 2 luku, §1.)  
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Kuluttajansuojalaki koskettaa joukkorahoitusta varsinkin hyödykkeellisen joukkorahoituksen tiimoilta. 

Markkinoinnissa ja myynnissä ei saa antaa väärää tai harhaanjohtavaa tietoa, joka voi johdatella os-

topäätöksen tekemisessä päätökseen, jota ilman annettuja tietoja ei olisi välttämättä tehty ollen-

kaan. Arvioitaessa annettujen tietojen riittävyyttä tulee ottaa huomioon etenkin: 

1. kulutushyödykkeen olemassaolo, saatavuus, laji, laatu, määrä ja muut keskeiset tiedot; 

2. kulutushyödykkeen alkuperä, valmistustapa- ja aika, käyttöä ja käytön vaikutuksia, sekä tuot-

teelle tehtyjen tutkimusten tuloksia; 

3. kulutushyödykkeen hintaa ja hinnan määräytymisperusteita, hintaetua ja maksuehtoja; 

4. kulutushyödykkeen toimitusaika ja toimitusehdot; 

5. myyntimenettelyn luonnetta, asiakaspalvelua kaupanteon jälkeen ja asiakasvalitusten käsittelyä; 

6. huollon, korjausten ja varaosien saatavuutta tuotteelle; 

7. elinkeinoharjoittajan tai hänen edustajansa henkilöllisyyttä, yhteystietoja, ominaisuuksia ja 

markkina-asemaa ja heidän saamia tunnustuksia ja palkintoja; 

8. elinkeinoharjoittajan oikeuksia ja velvoitteita; 

9. kuluttajan oikeuksia, velvollisuuksia ja riskejä. 

Annettujen tietojen arvioimisessa otetaan huomioon annettujen tietojen selkeys, ymmärrettävyys, 

oikeellisuus ja käytettyyn viestintään liittyvät muut rajoitteet, jotka saattavat muuttaa tiedon oikeelli-

suutta tai tulkintatapaa. Lisäksi kuluttajan terveyttä ja turvallisuutta koskevia tietoja ei saa salata tai 

jättää mainitsematta missään tilanteessa. (Kuluttajansuojalaki 1978, 2 luku, §6-7.) 

 

Kuluttajansuojalain lähtökohtana on kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välinen suhde. Kuluttajansuo-

jalain perimmäisenä tarkoituksena on suojata kuluttajaa väärän tiedon saaneena elinkeinoharjoitta-

jaa vastaan. Laki tulee virallisesti voimaanpantavaksi siinä vaiheessa, kun tilanteessa osapuolina on 

kuluttaja, elinkeinoharjoittaja, sekä itse tuote. Mikäli edellä mainituista kolmesta yksikin puuttuu, ei 

se enää kuulu kuluttajansuojalakiin. (KKV 2015.) 

 

Kuluttajansuojalaissa käytetään niin sanottua kuuden kuukauden virheolettamaa. Tämä tarkoittaa 

sitä, että tavaran virheellisyyttä tarkastellaan siitä näkökulmasta, millainen se oli silloin kun kuluttaja 

sai tuotteen. Elinkeinoharjoittaja vastaa mahdollisista virheistä, siitä huolimatta, mikäli tuotteessa 

ollut virhe ilmenee vasta myöhemmin. Kuluttajan on tällöin osoitettava virhe elinkeinoharjoittajalle. 

Mikäli tarvittavaa todennusta ei saada on tällöin elinkeinoharjoittava vapautunut korvausvelvollisuu-

desta. (KKV 2015.) Joukkorahoitukseen ja varsinkin vastikkeelliseen joukkorahoitukseen viitaten 

suurin kuluttajaa koskeva uhka syntyy siitä, että kuluttaja ei saa tuotettaan ajallaan, tuote ei vastaa 

kuvausta tai vaihtoehtoisesti kuluttaja ei saa tilaamaansa tuotetta ollenkaan esimerkiksi siitä syystä, 

että tarvittavaa rahoitusta ei ole saatukaan kasaan. 
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5 JOUKKORAHOITUSPALVELUT 

 

Tässä kappaleessa vertaillaan erilaisten joukkorahoitusalustoja tarjoavien yritysten eroavaisuuksia. 

Kappaleessa käydään läpi muun muassa palveluiden suurimmat hyödyt ja haitat, sekä pyritään anta-

maan esimerkkejä onnistuneista kampanjoista, jotka ovat suoritettu joukkorahoituspalvelun kautta. 

Kappaleessa perehdytään tarkemmin neljään suurimpaan ja tunnetuimpaan joukkorahoitusalustaan, 

joita ovat: Kickstarter, Fundedbyme, Fellow finance ja Invesdor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Joukkorahoitusalustojen logot (Webbyawards 2014; Fundedbyme A 2018; Invesdor C 2018; 

Fellow finance B 2018.) 
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Kuten edellä on käynyt ilmi, joukkorahoitusalustat toimivat verkkosivustojen välityksellä. Kaikki jouk-

korahoitusalustat ovat suurimmalta osaltaan samanlaisia tarjoajan koosta, maasta ja näkyvyydestä 

riippumatta. Suurimmat erot syntyvät muun muassa siitä mihin rahoitusta kerätään ja millaiselle 

kohderyhmälle tuote tai palvelu halutaan kohdentaa. Suomessa esimerkiksi lainapohjaiset joukkora-

hoitusalustat ovat olleet suosituin siitä syystä, että sillä on monesti pyritty täydentämään pankkilai-

noja. 

 

Talouselämälehden artikkelin mukaan ennen uutta joukkorahoituslakia markkinoilla vallitsi joukkora-

hoitusta riepotteleva 2000-luvun nettikuplaa muistuttava ilmiö, joka viittasi siihen miten paljon jouk-

korahoituspalveluiden väärinkäyttäjiä oli liikkeellä. Kauppalehden tekemän pienimuotoisen tutkimuk-

sen mukaan, jota Talouselämä referoi, ”yhdeksän kymmenestä yrityksestä eivät onnistunut teke-

mään voittoa joukkorahoituskampanjallaan”. Tällöin oli myös paljon puhetta siitä, että monet jouk-

korahoituskampanjat olivat mahdollisesti täysin tekaistuja ja niiden ei edes ollut tarkoitus tukea liike-

toimintaa vaan kerätä vain rahat hyväuskoisilta sijoittajilta pois. (Talouselämä 2017.)  

 

Uuden joukkorahoituslain voimaantulon jälkeen väärinkäytökset ovat kuitenkin pudonneet. Mikään ei 

tietenkään täysin voi taata, etteikö myös huijareita vielä olisi. Joukkorahoituslaki kuitenkin on raken-

nettu sen pohjalta, että se turvaa niin palvelun tarjoajia, sekä palveluiden käyttäjiä paljon paremmin 

juuri huijauksilta ja väärinkäytöksiltä. 

 

Vaikka tässä kappaleessa perehdynkin vain neljään edellä mainittuun joukkorahoitusalustaan, on 

pakko mainita vielä se, että joukkorahoitusalustojen kilpailu on erittäin kovaa. Vaikka tuntuukin siltä, 

että markkinoilla jyllää vain muutama suuri toimija, on todellisuus silti täysin eri. Tunnetuimmat ja 

suurimmat joukkorahoitusalustat ovat luoneet itselleen vahvan sijan markkinoilla, mutta pieniä toi-

mijoita on useita satoja. Palveluiden siirtyminen internettiin osaltaan rikkoo maarajat palveluilta ko-

konaan ja näin ollen yhä useammat pääsevät hyödyntämään yhä useampien tarjoajien palveluita. 

 

5.1 Kickstarter 

 

Sivusto: www.Kickstarter.com 

Perustettu: 2009 

Perustaja: Perry Chen 

Rahoitusmuoto: Lainapohjainen ja vastikepohjainen 

Rahoitus: 3,5 Miljardia 

 

Kickstarter on huhtikuussa vuonna 2009 perustettu amerikkalainen vastikkeellista joukkorahoituksen 

tarjoamiseen perustettu yritys. Kickstarter on niin sanottu PBC yritys eli Public Benefit Corporation, 

jonka tarkoituksena on luoda positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan. Kickstarter on tällä hetkellä maa-

ilman suurin ja tunnetuin joukkorahoitusta tarjoava palvelu ja se on rahoittanut yli 10 tuhatta eri-

laista projektia. (Hetilainaa24 2015.) Kickstarterin kautta on saatu kerättyä rahoitusta noin 3,5 mil-

jardia dollaria eli noin 3 miljardia euroa kaikenlaisiin hankkeisiin. Viime vuonna rahoitusta kerättiin yli 

500 miljoonalla eurolla, joka on samaa tasoa kuin aiempinakin vuosina. (Lukkari 2018.) 
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Kickstarterin kautta voi hakea rahoitusta lähes mihin vain. Sen kautta on rahoitettu muun muassa 

monia elokuvia, pelejä, musiikkia, taidetta ja teknologiaa. Viime aikoina Kickstarterin suosio on suun-

tautunut juuri peli- ja teknologiateollisuuteen. Innovatiiviset ja uusia ideoita tuottavat hankkeet ovat 

olleet menestyneimpiä kohteita palvelussa. Kickstarterin tapa toimia perustuu siihen, että mitä moni-

naisimmatkin hankkeet saadaan tuhansien ihmisten tietoisuuteen, ja tämän avulla saadaan kaikille 

mahdollisuus saavuttaa rahoitushankkeen tarpeet (Hetilainaa24 2018).  

 

PBC-yrityksenä Kickstarterin alkuperäinen idea ei ole ollut tuottaa maksimaalista voittoa omistajilleen 

vaan tarjota kestävä pohja ihmisten ja yritysten auttamiseen. Kickstarterin verkkosivuilla kerrotaan, 

että yritys mittaa menestystään muun muassa sillä, kuinka hyvin he ovat saaneet autettua erilaiset 

projektit päätökseen onnistuneesti, eikä sen mukaan miten ison voiton ovat saaneet tehtyä vuosit-

tain. Tästä syystä vuonna 2015 Kickstarter tunnustettiin virallisesti PBC-yritykseksi Yhdysvalloissa. 

(Hetilainaa24 2015.)  

 

Onnistuneista projekteista Kickstarter velottaa 5% loppusummasta hankkeen toteuttajalta (Kickstar-

ter 2018). Tämä on pieni veloitus siihen nähden minkä hyödyn yritys saa mahdollisesta joukkorahoi-

tuksen hyödystä. Lisäksi PBC-yrityksenä Kickstarter lahjoittaa joka vuosi 5 prosenttia voitoistaan hy-

väntekeväisyyteen tukien luovien projektien toteutusta (Kickstarter A 2018). 

 

Suurin Kickstarterin kautta koskaan kerätty joukkorahoitus on vuonna 2015 toteutettu Pebble-äly-

kello. Se keräsi joukkorahoituskampanjansa aikana huikean 20 miljoonan euron rahoituksen. (Tek-

niikka ja talous 2018.) Kuuluisa Pebble-kello onkin toiminut älykellojen pioneerina ja nykyään älykel-

lon voikin jo bongata lähes jokaisen kädestä.  

 

Kickstarterin kautta suoritetuista joukkorahoituskampanjoista jopa huikeat 1/3 onnistuu ja pääsee 

tavoitteeseensa. Suurin suosio on kuitenkin ollut peliteollisuuden puolella erilaisissa pelihankkeissa. 

Suomalaisista tuotteista eniten rahaa on kuitenkin saanut kerättyä Spine Gym, joka on eräänlainen 

selän ja vatsan vahvistamiseen tarkoitettu harjoitteluväline. Spine Gym sai kerättyä Kickstarterin 

kautta 400 000 €. Lisäksi Spine Gym on käyttänyt projektinsa rahoittamiseen myös IndieGoGo sivus-

toa, jossa se keräsi yli miljoonaan euron rahoituksen. (Tekniikka ja talous 2018.) 

 

Maininnan arvoisen rahoituksen Kickstarterin kautta on saanut kerättyä myös ruotsalainen langatto-

mia kuulokkeita valmistava yritys nimeltä Pugz. Se sai kampanjallaan kerättyä yli miljoona euroa. 

(Tekniikka ja talous 2018.) 

 

 

5.2 Fundedbyme 

 

Sivusto: www.fundedbyme.com  

Perustettu: 2011 

Perustaja: Arno Smit, Daniel Daboczy, Eric Weber, Pontus Frohde 
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Rahoitusmuoto: Lainapohjainen, vastikepohjainen, osakepohjainen 

Rahoitus: 53 Miljoonaa 

 

Fundedbyme on yksi ensimmäisistä ruotsalainen joukkorahoitusalusta. Se perustettiin vuonna 2011, 

ja jo vuonna 2012 se oli rankattu 11. parhaaksi nettiyritykseksi Ruotsissa. (Osloteknopol 2012.) 

Frohde (2014-3-15) kertoo haastattelussa, että Fundedbyme sai alkunsa siitä, kun kaksi yrityksen 

perustajajäsenistä pyrkivät saamaan rahoitusta Kickstarterin kautta, tässä kuitenkin epäonnistuen. 

Tämän jälkeen he päättivät perustaa Fundedbyme palvelun, joka toimi Kickstarterin tavoin onnistu-

mispalkkioon perustuen. Tämän jälkeen Fundedbyme palveluun on tullut mukaan muun muassa 

osakepohjainen joukkorahoitusmalli. 

 

Tähän mennessä Fundedbyme palvelun kautta on rahoitettu yli 400 startup yritystä, yli 30 aikaisen 

vaiheen yritystä ja 3 kasvuvaiheen yhtiötä. Näiden kaikkien yritysten ja yhtiöiden kerätty varallisuus 

palvelun kautta on yli 53 miljoonaa euroa. (Fundedbyme B 2018.) Frohde (2014-3-15) kertoo haas-

tattelussa, että yrityksiä on palvelussa lähes kaikenlaisia tuotteiden valmistajista palveluiden tarjo-

ajiin, sekä monista eri maista. Fundedbyme palvelun kautta kuitenkin osakepohjainen joukkorahoi-

tusmalli on tarjolla ainoastaan eurooppalaisille yrittäjille ja sijoittajille lainsäädännöllisistä syistä.  

 

Onnistuneesta rahoituskampanjasta Fundedbyme perii 8 prosentin palkkion kokonaissummasta. Se 

on samaa luokkaa kaikkien samanlaisten palvelutarjoajien kanssa. Lisäksi laina- ja osakepohjaisessa 

joukkorahoituskampanjassa kampanjan perustamisesta peritään palkkio samoin kuin muissakin jouk-

korahoituspalveluissa. Lisäksi Fundedbyme sivusto toimii myös samoin kuin muutkin ”all or nothing” 

tyylisesti, eli sijoittajien sijoittamat varallisuudet siirretään yrityksille vasta siinä vaiheessa, kun koko 

rahoituskampanja on onnistunut. (Fundedbyme C 2018.) Käytännössä tämä toiminta takaa sen, ettei 

sijoittajien sijoittamia rahoja väärinkäytetä vaan kampanjan epäonnistuessa ne palaavat takaisin si-

joittajille. 

 

 

5.3 Fellow finance 

 

Sivusto: www.fellowfinance.fi  

Perustettu: 2013 

Perustaja: Jouni Hintikka ja Teemu Nyholm 

Rahoitusmuoto: Lainapohjainen 

Rahoitus: 301 Miljoonaa 

 

Suomalainen Fellow Finance Oyj on tällä hetkellä Pohjoismaiden suurin joukkorahoitus- ja vertaislai-

napalvelutarjoaja, joka palvelee niin yritys- ja yksityisasiakkaita. Lainamuotoisessa joukkorahoituk-

sessa Fellow Financen suuri valttikortti on se, että se hakee rahoitusta suurelta joukolta sijoittajia. 

Fellow Finance on ainoa joukkorahoituspalvelu, jolla on lupa tarjota vertaislainapalveluita, sekä lai-

namuotoista joukkorahoitusta yrityksille (Fellow Finance A 2018). Fellow Finance palvelun kautta 
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syyskuuhun 2018 mennessä yli 8850 sijoittajaa oli sijoittanut varojaan yli 304 miljoonan euron 

edestä yli 440 000 lainaan hakeneelle. (Fellow Finance C 2018).  

 

Fellow Finance on ensimmäinen joukkorahoitus- ja vertaislainapalveluja tarjoava yritys, joka on saa-

nut Finanssivalvonnan luvan toimia maksulaitoksena. Luvan myöntämisen johdosta Fellow Finance 

voi alkaa tarjoamaan myös uusia palveluitaan ulkomailla. Lisäksi tammikuussa voimaan astunut 

maksupalveludirektiivi tarjoaa mahdollisuuden laajentaa asiakassuhteita pankkialan murroksessa 

(Sjöström 2017). Tähän mennessä Fellow Financen toiminta on laajentunut ja kansainvälistynyt no-

peasti ja tällä hetkellä se toimiikin jo muun muassa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Es-

panjassa, Saksassa, Italiassa, Singaporessa ja Puolassa.  Lisäksi se työllistää noin 30 henkilöä (Fel-

low Finance A 2018). 

 

Yrityspuolella Fellow Financen kautta haetaan lainaa hyvin monenlaisiin tarpeisiin. Pääasiassa kui-

tenkin rahaa haetaan investointeihin tai kasvuhankkeiden rahoittamiseen. Lisäksi myös maksuval-

miuden kohottaminen on yksi lainan hakemisen syistä. Fellow Financelta löytyy niin sanottuja täs-

mätuotteita kyseenomaisille hankkeille. Yrityksille suunnatussa lainapohjaisessa joukkorahoituksessa 

yrityksille suunnitellaan henkilökohtainen takaisinmaksusuunnitelma, joka tällä hetkellä on keskimää-

rin 3-7 vuotta. (Fellow Finance A 2018.) 

 

Muista joukkorahoitusalustoista Fellow Finance eroaa siten, että se on hyvin lähellä pankista haetta-

vaa lainaa. Siksi monet yritykset hakevatkin lainapohjaisen joukkorahoituksen vielä pankkilainan li-

säksi. Joukkorahoitus kampanjointi ja muu sosiaalisen median vaikutus ei siis ole tarpeen Fellow Fi-

nancesta lainaa hakiessa. Normaalisti Fellow Finance myöntääkin lainan jo muutaman päivän sisällä, 

mikäli hakijan tiedot eivät tarvitse lisäselvityksiä. 

 

 

5.4 Invesdor 

 

Sivusto: www.invesdor.com 

Perustettu: 2012 

Perustaja: Lasse Mäkelä, Miikka Poutiainen, Petteri Poutiainen, Timo Lappi, Jouni Leskinen ja Lare 

Lekman 

Rahoitusmuoto: Osakepohjainen 

Rahoitus: 62 Miljoonaa 

 

Invesdor on Helsingissä 2012 perustettu osakepohjaiseen joukkorahoitukseen perustuva joukkora-

hoitusalusta. Invesdor on ensimmäinen osakepohjaiseen joukkorahoitukseen pohjautuva joukkora-

hoitusalusta pohjoismaissa. Invesdor on myös Euroopan ensimmäinen joukkorahoituspalvelu, joka 

on saanut finanssivalvonnalta MiFID-toimiluvan. Tämä tarkoittaa sitä, että Invesdor on saanut tar-

jota palveluitaan 31:ssä ETA-maassa huhtikuusta 2015 lähtien. (Tammelin 2015.) 
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Invesdor perustaa hankkeidensa puolesta palvelunsa hieman isommille projekteille. Kuuden kulu-

neen vuoden aikana sen kautta on tehty 130 onnistunutta rahoitushanketta, mutta niihin yhteensä 

sijoitettu rahamäärä on kuitenkin huikeat 62 miljoonaa euroa. Invesdorin kautta projekteissa on ollut 

mukana 253 eri yritystä, joita ovat muun muassa jääkiekkoseura HPK (projekti 684 600 €) ja HIFK 

(projekti 344 500 €), teknologiayritys Siili_ (projekti 3 600 000 €), elokuva Iron Sky (projekti 

243 600 €) ja taloushallintopalvelu Heeros (projekti 4 118 000 €). (Invedor D 2018.) 

 

Invesdorin kautta haettavat hankkeet ovat yleensä hieman isompia kuin muilla joukkorahoitusta tar-

joavilla yrityksillä, mutta yrityksen palkkiot syntyvät aivan kuten muillakin. Palvelusivustolle rekiste-

röityminen on ilmaista, mutta kuluja alkaa syntymään sen jälkeen, kun joukkorahoituskampanja on 

perustettu. Lisäksi kampanjasta peritään kolmiosainen palkkio. Kiinteä rekisteröitymismaksu, pro-

senttiperusteinen onnistumispalkkio ja kiinteä sulkupalkkio, mikäli rahoitushanke on onnistunut. (In-

vesdor E 2018.) 
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6 PROSESSIKUVAUS 

 

Tässä opinnäytetyössä käsitellyissä joukkorahoitusalustoissa prosessikuvaus on kaikissa lähestulkoon 

samanlainen, pois lukien vertais- ja joukkorahoituspalvelu Fellow Finance, jossa prosessi menee lä-

hes normaalin lainahakemuksen tavoin. Joukkorahoitusprosessi etenee yleensä siten, että siinä on 

4–5 vaihetta, johon koko projektin läpivienti voidaan jakaa. 

Kuvio 3. Joukkorahoitusprosessi (Invesdor A 2018) 

 

1. Yritys vertailee joukkorahoitusalustoja. Tässä vaiheessa yrityksen kannattaa yleensä olla jopa yh-

teydessä joukkorahoitusta tarjoavaan palveluun ja tiedustella, onko heidän hankkeensa sopiva ky-

seenomaiselle joukkorahoitusalustalle ja mikä mahdollisesti on heidän näkemyksensä menestymis-

mahdollisuuksista.  

 

2. Valmistelu. Tässä vaiheessa yleensä valmisteellaan hankkeen markkinointimateriaali. Markkinointi-

suunnitelman mahdollista toimivuutta testaillaan mahdollisin testein, jotta paras mahdollinen loppu-

tulos saataisiin aikaan, kunnes rahoituskierros on saatu päätökseen. Valmisteluvaiheessa käydään 

läpi myös pakolliset vaiheet, kuten paperityöt, jotka pitävät sisällään muun muassa yrityksen osak-

kaiden päätökset mahdollisesta osakeannista. Lisäksi valmisteluvaiheessa laaditaan joukkorahoitus-

alustan suunnittelijan kanssa kuva siitä, miltä hanke tulee sivustolla näyttämään tekstien, kuvien ja 

mahdollisten markkinointivideoiden kanssa. Tämä vaihe kestää yleensä 1–2 kuukautta. (Invesdor A 

2018.) 

 

3. Hiljainen vaihe. Hiljaisessa vaiheessa hanke julkaistaan salaisesti joukkorahoitusalustalla. Sala-

tussa vaiheessa yritys julkaisee hankkeen ja lähestyy sillä läheisimpiä verkostojaan ja mahdollisia 

rahoittajia. Tällä tavalla toimimalla yritys saa varmistettua itselleen jo ensimmäiset sijoitukset ennen 

varsinaista hankkeen julkaisua. Salatulle vaiheelle on olemassa yksinkertainen selitys. Salatun vai-

heen tehtävä on kerätä yleensä hankkeelle noin 30% rahoitus jo asetetusta tavoitteesta. Tämä siitä 

syystä, että harva sijoittaja haluaa lähteä sijoittamaan hankkeeseen ensimmäisenä rahaa, kun hank-
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keen kuvauksessa näkyvä tieto kertoo, että ”0 € sijoitettu”. Tällaisessa tilanteessa, jossa on jo ole-

massa valmiita sijoittajia, lumipalloefekti on huomattavasti todennäköisempi, ja näin ollen isompi 

joukko sijoittajia vetää mukaansa vielä enemmän sijoittajia. (Invesdor A 2018.) 

 

4. Julkinen vaihe. Julkisessa vaiheessa otetaan kaikki mahdolliset pelikortit käyttöön. Tässä vai-

heessa yrityksen kannattaa hyödyntää sähköpostilla lähetettäviä uutiskirjeitä, sosiaalista mediaa, 

puheluja, verkostoja, messuja ja kaikenlaisia tapaamisia. Tässä vaiheessa joukkorahoituskampanjaa 

pitää ottaa näkyvyydestä ja kiinnostavuudesta kaikki irti, sillä joukkorahoituksessa onnistuminen riip-

puu täysin panostuksesta.  

 

5. Päätös. Joukkorahoituskampanjan päättyessä hanke joko onnistuu tai ei onnistu. Jokaiselle kam-

panjalle on ennalta määrätty päättymispäivä ja rahoitushankkeen onnistumiselle määrätty raha-

summa, joka lopulta määrittää onnistuuko hanke vai ei. Mikäli hanke saavuttaa alussa määritetyn 

rahasumman hanke onnistuu ja kerätyt rahat siirtyvät yrityksen haltuun. Onnistuneen hankkeen jäl-

keen myös sijoittajat saavat vastikkeensa, yhtiön osakkuutensa tai uudet osakkeensa. Mikäli hanke 

epäonnistuu ja määritettyä rahasummaa ei saada kerättyä täysin, palautuvat sijoitetut rahat sijoitta-

jilleen.  
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7 VERTAILU JA PÄÄTELMÄT 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi opinnäytetyön varsinaista nimenmukaista tarkoitusta eli ”mistä en-

simmäinen rahoitus”. Tässä kappaleessa tarkastellaan muun muassa sitä, millaisia erilaisia hankkeita 

kannattaa toteuttaa missäkin joukkorahoitusta tarjoavan palvelun alustassa, ja millaiset erilaiset 

hankkeet ovat keränneet onnistuneimmin rahoitusta. Kappaleessa myös tarkastellaan, mitä asioita 

tulee huomioida ja mihin asioihin olisi hyvä kiinnittää huomioita joukkorahoituskampanjaa toteutta-

essa.  

 

Joukkorahoituksesta puhuttaessa on selvää, että se on uusi vahva pankkimaailman haastaja nyky-

päivänä. Joukkorahoituksen keräämä suuri suosio ja menestys yritysmaailmassa ei voi olla täysin 

sattumaan perustuvaa. Yritysmaailmasta voidaan myös huomata se, että joukkorahoituksen suosio 

on kulkenut lähestulkoon käsikädessä uusien pienempien yritysten syntymisen kanssa. Pienet inno-

vaatioyritykset ja startupit tarvitsevat itselleen nopeasti rahoitusta ja joukkorahoituksen on huo-

mattu olevan tällaisiin tilanteisiin hyvä rahoituslähde yksinään tai sitten perinteisen pankkilainan li-

säksi otettavaksi.  

 

7.1 Vertailu 

 

Jo pelkästään se, että joukkorahoituksen kautta saadaan kerättyä yritykselle rahoitusta, on todella 

hyvä asia, mutta yleensä joukkorahoitusalustat toimivat myös erittäin hyvänä markkinointimahdolli-

suutena esimerkiksi uudelle innovaatiolle. Jo pelkästään Kickstarter.com -sivustolla viimeisen kuuden 

kuukauden aikana on kävijöitä 49 miljoonaa, ja tästä määrästä keskimääräinen sivustolla käynyt 

käyttäjä on viettänyt sivustolla aikaa 3 minuuttia. Tämän lisäksi sivustolla vieraillut käyttäjä on avan-

nut keskimäärin 3 erilaista joukkorahoituskampanjaa tutkiakseen niitten sisältöä. (Similarweb 2018.) 

Joukkorahoituskampanjaa toteuttaessa siis kannattaa huomioida hankkeen kiinnostavuus ja ulkoasu, 

sillä nopealla vilkaisulla kiinnostuksen herättäminen on vaikeaa, mutta mahdollista. Parhaiden jouk-

korahoituskampanjoiden esittelyt on tehty hyvin nopeaksi, kiinnostaviksi ja informatiivisiksi.  

 

Joukkorahoituslain ja uusien ”pelisääntöjen” voimaantultua 2016, myös osa pankeista on ottanut 

omaan palvelutarjontaansa joukkorahoitusmahdollisuuden, sillä siinä on nähty potentiaalia myös 

osana pankkitoimintaa. Joukkorahoitus ei siis ole pelkkä uhka pankkitoiminnalle, vaikka näinkin voi-

daan asia myös nähdä. Muun muassa OP on lanseerannut oman joukkorahoitusalustansa vuonna 

2017 syyskuussa ja vaikka OP joukkorahoitusta tässä opinnäytetyössä ei tutkittukaan sen tarkem-

min, on se maininnan arvoinen monien onnistuneiden joukkorahoitushankkeidensa ansiosta.  

 

Vuonna 2017 tehdyn tutkimuksen mukaan on olemassa neljä pääkohtaa, joihin tulee käyttää eniten 

voimavaroja onnistuneen joukkorahoituskampanjan takaamiseksi: Mitä joukkorahoitusalustaa käyte-

tään? Mikä on joukkorahoitushankkeelle sopiva rahallinen tavoite? Millä ja miten paljon sijoittajaa 

palkitaan? Millainen sisältö joukkorahoitushankkeen esittelyvideoon tehdään? (Forbes ja Schaefer 
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2017, 6.) Myös Professori Ethan Mollick vuonna 2013 tekemässään tutkimuksessa totesi, että jouk-

korahoitusprojektit, jotka oli suunniteltu joukkorahoitusasiantuntijoiden avustuksella, tuotti 75 pro-

sentin todennäköisyydellä onnistuneen hankkeen (Mollick 2013). Tutkimukset siis vahvistavat sitä 

väitettä, että panostaminen projektiin, sen ulkoasuun, viihdyttävyyteen ja informatiivisuuteen kan-

nattaa varsinkin projektin alkuvaiheessa. 

 

Palveluntarjoajana Kickstarter on varmasti kaikista tunnetuin ja suurin. Nykyään esimerkiksi interne-

tissä, etenkin Facebookissa on lähes mahdotonta surffailla törmäämättä vähintään viikoittain johon-

kin uuteen innovaatioon, joka on noussut niin sanottujen ”suosittujen” päivitysten kautta kaikkien 

silmille. Viimeaikaisista megaluokan Kickstarter buumeista keneltäkään ei varmasti jäänyt huomaa-

matta ”Fidget spinner”. Sormien välillä pyöritettävä härpäke levisi ympäri maailmaa kulovalkean ta-

voin ja vain hetki alkuperäisen tuotteen lanseeraamisen jälkeen muun muassa kopioita ja erilaisia 

muunnelmia alkoi ilmestyä markkinoille kuin sieniä sateella. Kuten Cordova, Dolci ja Gianfrate tutki-

muksessaan (2015) toteavat, suuri osa onnistuneista joukkorahoitusprojekteista on teknologiaan tai 

innovaatioon viittaavia (Cordova, Dolci, Gianfrate 2015, 3). Eri joukkorahoitusalustoja vertaillessa 

onnistumisprosentti on kuitenkin vaihdellut 30 ja 70 prosentin välillä. Joukkorahoitusprojektia toteut-

taessa kannattaa siis suosia sellaista joukkorahoitusalustaa, jossa oman projektin toimialan projektit 

ovat onnistuneet myös hyvällä todennäköisyydellä. 

 

Joukkorahoituspalvelun tarjoajana Kickstarterin on helppokäyttöinen. Kickstarterin kautta on mah-

dollista saada luotua jopa megaluokan trendi kuten ”Fidget spinner”, mutta käyttämällä Kickstarteria 

on myös mahdollista, että oma joukkorahoituskampanja hukkuu nopeasti suureen määrään erilaisia 

hankkeita, mikäli sille ei saada suurta nostetta heti alun lanseeraamisen jälkeen. Kuten Cordova, 

Dolci ja Gianfrate tutkimuksessaan (2015) toteavat, myös joukkorahoitushankkeen rahamääräinen 

koko vaikuttaa suuresti hankkeen onnistumiseen. Tutkimuksen mukaan pienet joukkorahoitushank-

keet onnistuvat 50–99.9 prosentin todennäköisyydellä, mikäli mukana on rahoitusta omasta pää-

omasta, eikä ainoastaan sijoittajien pääomia. Lisäksi onnistumiseen vaikuttaa myös investoijien ku-

muloituminen. Mitä enemmän investoijia joukkorahoitushankkeella on, sitä enemmän se kiehtoo ja 

vetää puoleensa myös uusia investoijia. (Cordova, Dolci, Gianfrate 2015, 8-9.) 

 

Palveluntarjoajana FundedByMe on kokonsa puolesta lähes samalla viivalla Invesdorin ja Fellow Fi-

nancen kanssa. FundedByMe on hyvin paljolti sijoittunut Ruotsin markkinoille ja onkin myös Ruotsin 

suosituin joukkorahoitusta tarjoava alusta. Joukkorahoitusalustana FundedByMe on hieman maltilli-

sempi verrattuna esimerkiksi Kickstarteriin. FundedByMen kautta saa hyvän näkyvyyden omalle 

hankkeelle, sillä sivustolla on vahva sijoittaja-asiakaskunta, eikä oma hanke huku niin helposti mas-

saan.  

 

FundedByMe soveltuu selkeästi parhaiten nuorille kasvuyritykselle, joilla on selkeä tuote ja visio siitä 

mitä he tekevät. FundedByMen selkeitä vahvuuksia ovat muun muassa kyky tukea hankkeita, jotka 

tuottavat teknologiaa tai erilaisia kuluttajatuotteita. Vertaillessa joukkorahoitusalustaja keskenään 

FundedByMe on yksi selkeimmistä sivustoista. Sivustosta saa heti hyvin selkeän kuvan siitä, kuinka 
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palvelu toimii ja miten sijoittamisesta kiinnostuneet henkilöt voivat selata omia kiinnostuksen kohtei-

taan tehokkaammin. Sivustolla on selkeä hakuvalikko, josta voi valita sijoitusmahdollisuudet vai-

heen, kategorian, maan ja suosion perusteella. Kickstarter ja FundedByMe ovat ainoat, joilla on näin 

yksinkertaistettu verkkosivusto. 

 

Palveluntarjoajana Fellow Finance on eniten pankkitoimintaa muistuttava joukkorahoituspalvelu.  

Fellow Financen on Pohjoismaiden suurin joukkorahoitusta tarjoava palvelu nimellisesti, mutta tämä 

johtuu osin siitä, että Fellow Finance tarjoaa myös kuluttajille vertaislainoja. Fellow Finance sivusto 

on sijoittajaystävällinen sen käytön helppouden takia, ja siksi sen suosio onkin niin korkea. Nopeaa 

kasvua tavoitteleva kasvuyritys kuitenkin saa oman hankkeensa paremmin näkyviin sellaisella sivus-

tolla, jossa yritys pääsee suoraan sivuston etusivulle näkyviin. Tällaista ominaisuutta ei siis Fellow 

Financella ole tarjota julkisesti. 

 

Fellow Finance toimii loistavasti esimerkiksi pankkilainan lisärahoituksena. Fellow Financen tarjoama 

vertaislainapalvelu voi nopeastikin kerätä suuren määrän niin sanottuja bisnesenkeleitä rahoitta-

maan yrityksen hanketta. Mikäli esimerkiksi yritys tarvitsee rahoituksen nopeasti tuotteen tuotantoa 

varten voi Fellow Finance olla jopa paras vaihtoehto rahoitukselle. Fellow Financen kotisivuilla on 

tarjolla laskuri, jonka avulla yritys voi laskea lainalleen kuukausierät, sekä takaisinmaksuajan jo en-

nen kuin lainaa on edes nostettu. Tämä on lainoja vertailtaessa todella hyvä lisäsovellus palvelun 

tarjoajalta. 

 

Invesdor palveluntarjoajana muistuttaa paljon Kickstarteria ja FundedByMe:ta. Invesdor joukkora-

hoituspalveluna palvelee pääsääntöisesti hieman suurempia hankkeita ja kokonaisuuksia. Invesdorin 

verkkosivujen perusteella hankkeet, joita sivustolla toteutetaan ovat kooltaan suuria, noin 100 000–

1 000 000 €. Tällaiset isomman kokoluokan hankkeet eivät palvele välttämättä niin hyvin pieniä star-

tup yrityksiä, mutta eivät sulje niitäkään pois. Invesdorin kautta rahoitusta kannattaa hakea jo toi-

minnassa olevalle yritykselle, jolla on esimerkiksi suuret kasvutavoitteet ja niin sanottu isompi rahoi-

tustarve sen toteuttamiseksi.  

 

Vertailtaessa palveluntarjoajia keskenään voidaan todeta, että Invesdor on joukosta ehkä olemuksel-

taan eniten sellainen, joka vetää puoleensa ammattimaisempia sijoittajia ja salkunrakentajia. Inves-

dorin kautta siis on mahdollista saada myös bisnesenkeleiden osaamista hankkeen loppuunsaatta-

mista ajatellen. Tämä lisää hankkeen todellisen onnistumisen todennäköisyyttä huomattavasti, eikä 

vain sitä, että hanke toteutuu rahoitetusti joukkorahoitusalustalla. 
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7.2 Onnistujat 

 

Tässä kappaleessa listaan joukkorahoitusalustoilla parhaimpia ja maininnanarvoisia onnistujia (pois 

lukien Fellow Finance, josta ei julkisesti ole tietoa saatavilla). Kerron yritysten rahoitusprosessin ta-

voitteesta, tuotteesta/palvelusta ja toimialasta.  

 

Kickstarter:  

1. 

Yritys: Pebble Time 

Tavoite rahoitus: 500 000 $ 

Toteutunut rahoitus: 20 338 986 $ 

Toimiala: Teknologia / kulutushyödykkeet / älykello 

 

Pebble Time on 2015 toukokuussa perustettu hanke Kickstarterissa. Se on yksi ensimmäisistä älykel-

loja valmistavista yrityksistä ja sen joukkorahoitushanke keräsi huikean 20 miljoonan dollarin rahoi-

tuksen palvelualustan kautta. Se on yksi historian suurimmista toteutetuista hankkeista. Se keräsi 

yhteensä 78 471 sijoittajaa maailmaanlaajuisesti. (Kickstarter B 2018.) 

 

 

2.  

Yritys: Coolest Cooler 

Tavoite rahoitus: 50 000 $ 

Toteutunut rahoitus: 13 285 226 $ 

Toimiala: Teknologia / kulutushyödykkeet / kylmälaukku 

 

Coolest Cooler on joulukuussa 2014 perustettu hanke Kickstarterissa. Coolest Cooler on erityinen 

kylmälaukku sillä se sisältää blenderin kytkettynä. Tätä hanketta markkinoitiin rantojen omana baari-

kaappina, jota se parhaimmillaan itseasiassa on. Hanke keräsi 62 642 sijoittajaa maailmanlaajuisesti. 

(Kickstarter B 2018.) 

 

 

3.  

Yritys: Fidget Cube 

Tavoite rahoitus: 15 000 $ 

Toteutunut rahoitus: 6 465 690 $ 

Toimiala: Innovaatio / Kulutushyödykkeet / Stressilelu 

 

Fidget Cube hanke perustettiin lokakuussa 2016. Se on kuution muotoinen stressilelu, joka sisältää 

erilaisia painikkeita, rullia ja kuulia, joita käyttäjä voi painella ja liu’utella stressinlievitykseen tai kes-

kittymisvaikeuksiin. Hanketta rahoitti 154 926 sijoittajaa ympäri maailmaa. 

(Kickstarter B 2018.) 
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FundedByMe: 

1.  

Yritys: IsoTimber 

Toteutunut rahoitus:1 469 987 € 

Toimiala: Teknologia / rakentaminen / seinäeristys 

 

IsoTimber on ruotsalainen kestävän kehityksen innovaatio, joka sulkeutui FundedByMe palvelussa 

30. syyskuuta 2016. IsoTimber on uniikki täysin puusta valmistettu rakennuselementti, joka toimii 

samalla lämpöeristeenä. FundedByMe joukkorahoituskampanjan avulla IsoTimber sai vajaan 1,5 mil-

joonaan euron rahoituksen 7.11 prosentin jaetulla omistusosuudella ja siihen sijoitti yhteensä 178 

sijoittajaa. (FundedByMe B 2018.) 

 

 

2.  

Yritys: Uniti Sweden 

Toteutunut rahoitus: 1 230 060 € 

Toimiala: Teknologia / autot / sähköauto 

 

Uniti Sweden on saksalaisjohtoinen sähköautoinnovaatio. Uniti on modernin autoteollisuuden kärki-

innovaattoreista, joka on luopunut täysin polttomoottoriautojen rajoitteista. Uniti on täysin sähköi-

nen, erityisesti kaupunkikäyttöön suunniteltu auto, joka luotu kestäväksi ja tehokkaaksi, sekä lisäksi 

se täyttää EU:n L7e autoluokka kriteerit. FundedByMe joukkorahoituskampanjalla se keräsi itselleen 

reilut 1.2 miljoonan euron rahoituksen 567 investoijalla ja 11.68 prosentin jaettavalla omistusosuu-

della. (FundedByMe B 2018.) 

 

 

3.  

Yritys: BCaster 

Toteutunut rahoitus: 1 203 596 € 

Toimiala: Teknologia / media ja viihde / sovellus 

 

BCaster on suomalainen tekoälypohjainen media-alusta. BCaster on esimerkiksi kaikkien tunteman 

YouTuben kaltainen sovellus, jossa kuluttajalla on mahdollisuus tienata rahaa suoraan sovelluksen 

avulla. Lisäksi toisin kuin YouTubessa, jossa kuluttaja ladatessaan videon palveluun luovuttaa sa-

malla tekijänoikeutensa, BCaster ei toimi näin. Marraskuussa 2017 sulkeutuneessa hankkeessaan 

BCaster keräsi 1.2 miljoonaan euron rahoituksen 61 sijoittajan avulla ja 12.41 prosentin jaettavalla 

omistusosuudella. 

(FundedByMe B 2018.) 
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Invesdor: 

1.  

Yritys: Klever Oy Ab 

Tavoite rahoitus: 795 000 – 1 500 000 € 

Toteutunut rahoitus: 1 463 940 € 

Toimiala: Teknologia / rahoitus / sovellus 

 

Klever Oy Ab on suomalainen laskujen maksamiseen suunniteltu sovellus, joka on suunniteltu kulut-

tajakäyttöön. Klever kokoaa kuluttajan kaikki laskut yhteen paikkaan summineen ja eräpäivineen 

sähköisesti, joten se on ekologinen ja kätevä sovellus. 2018 Klever palkittiin myös Startup Award-

sissa yhtenä finalistiyrityksenä. Klever Oy:n hanke keräsi Invesdorin kautta 25.6.2018 melkein 1.5 

miljoonan euron rahoituksen 448 sijoittajan avulla ja 21 prosentin jaettavalla omistusosuudella. 

 

2.  

Yritys: Wello Oy 

Tavoite rahoitus: 1 000 000 – 2 000 000 € 

Toteutunut rahoitus: 1 955 464 € 

Toimiala: Teknologia / energia / sähkön tuotanto 

 

Wello Oy on uomalainen puhtaan energian yritys. Wellon teknologiainnovaatio tuottaa aaltojen ki-

neettisestä energiasta sähköä. Wello on testannut ja kehittänyt tuotettaan 10 vuoden ajan ja nyt se 

on viimein siinä pisteessä, että sen voi tuotteistaa. Vuonna 2015 EU myönsi Wellolle 13 miljoonan 

euron tutkimusrahoituksen ja nykyään yrityksen arvoksi on arvioitu olevan jo 20 miljoonaa euroa. 

Wello keräsi lähes täyden 2 miljoonan euron rahoituksen Invesdorin kautta toteutetussa hankkeessa 

755 sijoittajan avulla ja 9.4 prosentin jaettavalla omistusosuudella. 

 

3. 

Yritys: Injeq Oy 

Tavoite rahoitus: 250 000 – 1 650 000 € 

Toteutunut rahoitus: 1 653 360 € 

Toimiala: Teknologia / lääketeknologia / älyneula 

  

Injeq Oy on suomalainen lääketeknologian yritys, joka on kehittänyt älyneulainnovaation. Älyneula 

on neula, josta tietää missä sen kärki liikkuu. Älyneula on kehitetty lähinnä lasten leukemian hoi-

toon, sillä spinaalipistoissa neulan kärjen kohdistaminen on äärimmäisen tärkeää. Innovaatiolle on 

arvioitu markkinapotentiaali pelkästään eurooppalaisissa lastensairaaloissa olevan noin 51 miljoonaa 

euroa. Tällä hetkellä innovaation arvoksi on arvoitu 6.2 miljoonaa euroa. Invesdorin kautta toteute-

tussa hankkeessa Injeq keräsi 707 sijoittajan voimin 1.65 miljoonan euron rahoituksen 20 prosentin 

jaettavalla omistusosuudella. (Invesdor D 2018.) 
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7.3 Vinkit joukkorahoitushankkeen toteuttamiseen 

 

Tässä kappaleessa listataan vinkkejä siitä, mitä joukkorahoituskampanjan toteutumisessa kannattaa 

tehdä ja mitä asioita kannattaa välttää. Lisäksi eritellään samalla joukkorahoituksen päällimmäiset 

edut ja mahdolliset haitat.  

 

1. Valitaan omaa tarvetta parhaiten tukeva joukkorahoitusmuoto. Tämän jälkeen valitaan sellainen 

joukkorahoitusalusta, joka tukee parhaiten oman tuotteen/innovaation esille tuloa sellaiselle si-

joittajakunnalle, joka kuuluu varsinaiseen kohderyhmään. 

2. Joukkorahoituskampanjan parhaita puolia ovat, että hankkeen perustaja on itse vastuussa kai-

kesta, mukaan lukien muun muassa kulut, ajan käyttö, suunnittelu, toteutus, markkinointi ja 

asiakaskontaktointi (Steinberg 2012, 4). Varsinkin silloin kun joukkorahoituskampanja on julkis-

tettu, on niin sanottu itsenäinen aktiivisuus erittäin tärkeää jokaiselle. 

3. Joukkorahoituskampanjan aikana pääsee jo testaamaan tuotteen markkinoita ja suosioita niin 

sanotuilla prototyypeillä ennen mahdollista massatuotannon aloittamista (Steinberg 2012,4). 

Mikäli koko joukkorahoituskampanja menee ikään kuin pieleen, voi se olla yritykselle hyvä 

merkki siitä, ettei tuotetta ehkä kannatakaan alkaa tuottamaan sen huonon kysynnän vuoksi. 

Prototyyppien testauksen aikana voidaan myös saada uusia hyviä ideoita mahdollisten materiaa-

limuutosten tai tuotteen muotoilujen suhteen. 

4. Joukkorahoituskampanjan aikana tuotteelle voi paljastua paljon suurempi mahdollinen markki-

namenekki kuin on osattu kuvitella. Tällöin voidaan suunnitella esimerkiksi joukkorahoituskierros 

kaksi. (Steinberg 2012, 5.) Tällaisia jatkokierrosten menestystarinoita on monia, sillä jotkin tuot-

teet ovat saattaneet kerätä jopa yli 10 kertaisia rahoituksia siihen nähden mikä tarve on alku-

jaan hankkeelle ollut. 

5. Vaikka joukkorahoituskampanja epäonnistuisi, ei ole syytä huoleen. Epäonnistuessaan kampan-

jan perustaja ei häviä muuta kuin aikaa, ja hieman alkupääomaa mikä joukkorahoituskampanjan 

perustamiseen on mennyt. Tämän jälkeen voi, ja joskus jopa kannattaa, aloittaa uusi joukkora-

hoituskampanja. Jotkut sijoittajat pitävät tällaista periksiantamatonta toimintaa jopa uskottavuu-

den lisääjänä tuotteelle, jolloin he saattavat sijoittaa tuotteeseen. (Steinberg 2012, 5). Joskus 

hyvän joukkorahoituskampanjan toteuttaminen vaatii myös harjoittelua. Aivan kuin kaikki elä-

mässä ja varsinkin liiketoiminnassa. 

6. Joukkorahoituskampanjat voivat poikia jopa odottamattomia positiivisia vaikutuksia, kuten esi-

merkiksi bisnesenkeleitä, jotka eivät suoraan halua sijoittaa kampanjaan vaan haluavat vaikka 

yritykseen mukaan isommalla sijoituksella, poikien yritykseen epäsuoraa osaamista alalta, kon-

takteja ja verkostoja tulevaisuutta varten. (Steinberg 2012, 5). Lisäksi epäsuoraa vaikutusta on 

myös esimerkiksi sijoittajien tuoma lisämarkkinointi. Sillä tuskinpa kukaan sijoittaja haluaa pitää 

salassa tuotetta, johon on juuri laittanut omaa rahaa likoon.  

7. Tuotteesta tai innovaatiosta kannattaa tehdä tuote-esittely videomuodossa, sillä nettiajassa 

harva jaksaa enää lukea tuoteselosteita, vaan turvautuu helpommin nähtyyn. ”En usko ennen 

kuin omin silmin näen” on osuva sanonta tästä. 
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8. Joukkorahoituskampanjasta tulee tehdä houkutteleva ja mielenkiintoinen, jotta se vetää mahdol-

lisimman paljon silmäpareja itseensä. Ennen kampanjan toteuttamista kannattaa vertailla ja tut-

kia erilaisten sivustojen onnistujia ja esimerkiksi heidän kampanjoitaan. Vuonna 2015 tehdyn 

tutkimuksen mukaan kampanja onnistui yli 30 prosentin paremmalla todennäköisyydellä, jos 

kampanjavideo oli tehty verrattain hyvin, jättäen positiivisen kuvan katsojalleen. Lisäksi esittely-

videossa naisääninen esittely loi myös lisäarvoa investoijien keskuudessa. (Parhankangas, Renko 

2015, 9.) Kampanjan tulisi kuitenkin olla yrityksen näköinen, sillä oma tyyli ja toteutus on myös 

houkutteleva markkinointikeino. Joukkorahoituskampanjoissa kuten kaikessa pätee yleensä sel-

keys, ymmärrettävyys ja yksinkertaisuus. Mahdollisimman nopeasti ymmärrettävä ”pointti” sytyt-

tää mielenkiinnon selaamaan eteenpäin. 

9. Joukkorahoituskampanjan toteuttaminen voi olla stressaavaa, vaikka olisikin todennäköistä, että 

joukkorahoituskampanja toteutuisikin menestyksekkäästi (Steinberg 2012, 6). Tähän kannattaa 

varautua ja mahdollinen ylistressaaminen tulee huomioida hyvissä ajoin, jotta minimoidaan 

mahdolliset ylireagoinnit. 

10. Joukkorahoituskampanjan huonoja puolia on esimerkiksi se, että se altistaa oman innovaation 

muille yrityksille. Kopiointi voi alkaa. Tällöin esimerkiksi patentointia tulisi harkita tuotteelle jo 

ennen joukkorahoituskampanjan julkaisua. (Steinberg 2012, 6.) 

11. Joukkorahoituskampanjan alkusuosion ja huuman tyynnyttyä voi tuntua siltä, että sijoittajien 

kiinnostus on täysin lopahtanut. Näin ei kuitenkaan ole, vaan suurin suosio joukkorahoituskam-

panjoissa on alussa ja lopussa. Sijoittajat odottavat kampanjan loppua, sillä he punnitsevat si-

joittamisen kannattavuutta ja jättävät yleensä sijoittamisen viimeisille hetkille. Joukkorahoitus-

kampanjaa toteuttaessa kannattaa siis vain loppua kohden kiihdyttää markkinointia ja aktiivi-

suutta. 

12. Mikäli joukkorahoitus ei toimi tuotteen rahoitukseksi, kannattaa yleensä olla suunniteltuna myös 

vaihtoehto B ja jopa C. Joukkorahoituksen lisäksi kannattaa siis myös harkita esimerkiksi pientä 

pankkilainaa. (Steinberg 2012, 6). 

13. Vaikka joukkorahoitusprojekti olisi miten kiinnostava ja kaikin puolin hyvä, on pidettävä mielessä 

se, että siinäkin kilpaillaan sijoittajista (Steinberg 2012, 7). Muutamassa vuodessa joukkorahoi-

tuksesta on muodostunut todella suosittu rahoitusmuoto. Palveluissa tapahtuva kilpailu sijoitta-

jista on voimistunut jatkuvasti. Onnistunutta joukkorahoituskampanjaa ei voi nykyään pitää yhtä 

itsestään selvänä kuin esimerkiksi kaksi vuotta sitten. 

14. Onnistunutta joukkorahoitusta ei kannata ajatella rahoituksen pikavoittona vaan vastuullisen 

yrityksen pitkän tähtäimen liiketoiminnan kehittämisen perustana (Kallio ja Vuola 2018, 373.) 

Yrityksen käynnistäminen joukkorahoituksen avulla voi kuulostaa siis houkuttelevalta ja nopealta 

vaurastumisen välineeltä, mutta siihen ei lopulta kannata näin suhtautua. 

 

 

7.4 Yhteenveto 

 

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan onnistui hyvin, sillä siinä saatiin kerrottua toimeksiantajalle tar-

peeksi kattavasti, mutta kuitenkin ytimekkäästi ja selkeästi, joukkorahoituksen perusteet. Tavoitteet 
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tuli täytettyä niin toimeksiantajan kuin opinnäytetyön tekijän osalta. Tutkimusongelmana opinnäyte-

työssä oli toimeksiantajan vähäinen tieto joukkorahoituksesta ja tämän pohjalta tavoitteena oli 

muun muassa saada kattava, mutta tiivis kuvaus siitä, mitä joukkorahoitus on ja millaisissa tilan-

teissa sitä voidaan hyödyntää, sekä millaisia erilaisia vaihtoehtoja kampanjan toteuttamiseen on. 

Opinnäytetyön pohjalta toimeksiantaja voi ammentaa tietoa tulevaisuuden projekteja varten, sillä se 

vastaa lyhykäisyydessään otsikkoon: Mistä ensimmäinen rahoitus? 

 

Opinnäytetyössä käytetyt lähteet ovat luotettavia. Vaikka joukkorahoitus aiheena ei ole enää täysin 

uusi, ei siitä ole kirjallista aineistoa kovinkaan paljon saatavilla. Suurin osa lähteistä ovat sähköistä 

materiaalia ja muun muassa siksi lähdemateriaaliin on suhtauduttu kriittisesti. Opinnäytetyössä käy-

tettyjä tietoja voidaan pitää luotettavana, sillä ne perustuvat lähinnä joukkorahoitusalustojen omaan 

dataan, sekä lainsäädäntöön. Yleiseen materiaaliin ja suureen määrään toissijaista tietoa perehtyen 

on opinnäytetyöhön saatu luotua laaja kuva joukkorahoituksesta kirjoittajalle, ja päätelmät ovat kir-

joittajan omia mielipiteitä joukkorahoitukseen liittyen.  

 

Haastavaa opinnäytetyöprosessissa oli ajan löytäminen työn ja muiden opintojen ohella, sillä lyhyet 

paneutumishetket aiheeseen vain sotkivat ajatuksia. Tämän takia yksi opinnäytetyön kirjoituskerta 

vei aina useamman tunnin aikaa. Lopulta kuitenkin mielenkiintoinen aihe ja halu valmistua tavoi-

teajassa motivoivat ajan löytämiseen ja työn loppuun saattamiseksi. 

 

Opinnäytetyön jatkotutkimuksia varten aihetta voisi esimerkiksi syventää pelkästään osakepohjai-

seen joukkorahoitukseen ja tutkimukseen tietyn joukkorahoituskampanjan seurannasta ja toteutumi-

sesta.  
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