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Crowdfunding is one of the most interesting trends of our time. Due to the budget cuts in government 
and municipalities, crowdfunding has become a flexible solution to the third sector of culture and to 
the funding needs of non-profit-making associations. The subscriber of this bachelor's thesis is over 
five years in Finland operated reward based crowdfunding service Mesenaatti.me Oy. The purpose of 
the study was to find out what the success of the crowdfunding campaign requires, both on the digital 
platform and on the Mesenaatti.me service. The purpose of the successful campaign is to generate 
income for both parties, but what factors influence the involvement of donors? The aim of the study 
has been to develop a guidance for nonprofit fundraising planning and to campaign building.  
 
The Bachelor's research approach is qualitative research and content analysis. The study has 
examined three crowdfunding campaigns and the persons involved in the campaign. A survey has 
been carried out among the donors and potential donors of the single campaign. In addition, the 
research source material is tacit knowledge, i.e. personal experience from the patron campaign of one 
nonprofit association. The study has utilized ready-made materials such as literature, studies, articles 
and expert interviews.  
 
Research has provided useful information to support the association in the planning of a 
crowdfunding campaign. The study shows that the association must start networking well before 
launching a campaign if the networks are not ready. The study highlighted in particular the climate 
of business cooperation, voluntary activity and crowdfunding and the importance of reputation. 
Important issues for success are also the right target group, efficient marketing channels, campaign 
promoters ' resources and a smooth decision-making process. The commitment of key employees of 
the association to the campaign is one of the keys to success. In the case of Mesenaatti.me, the study 
revealed a general awareness and the importance of the service path. 
 
As the state and municipal money taps dry, crowdfunding will attract even more players to the 
Mesenaatti.me service as a customer. An active, enthusiastic, motivated and highly believer-based 
association's core team achieves the best possible result with a crowdfunding campaign on a financial 
platform with a service path that is workable. Culture is becoming increasingly active in reaching out 
for the consumer's purse, but first the potential patron must be directed to the right service path. 
 

 Keywords: Crowdfunding, crowdfunding campaign, reward based crowdfunding, patrons, donors, 
digital marketing 
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1 JOHDANTO 

 

”Kaikki rakastavat avokätistä mesenaattia”, hehkutettiin Helsingin Sanomien kulttuu-

risivulla syksyllä 2014, kun Tanssin Talo Helsingissä sai Jane ja Aatos Erkon säätiöltä 

historiallisen suuren, 15 miljoonan euron tukipotin. Kulttuurituotannon opintojen ai-

kaan silmiini osui tosin myös otsikko ”Säätiöt eivät pelasta, jos kulttuurin julkinen tuki 

romahtaa” (Yle 2016). Maamme kulttuurijärjestöt ovat uusien rahoitushaasteiden 

edessä. Omaan varainhankintaa tulee panostaa vuosi vuodelta entistä enemmän. Mistä 

siis löytyvät ne ihmiset, jotka pitävät juuri meidän yhteisömme asiaa tärkeänä ja ar-

vokkaana, ja jotka avaavat kukkaronsa tukeakseen juuri meidän hankettamme? 

Opinnäytetyössäni Kulttuuri kurkottaa kuluttajan kukkaroon - Aatteellinen yhdistys 

mesenaatteja etsimässä tartun yhteen yksityisrahoituksen muodoista, nimittäin jouk-

korahoitukseen. Erilaisilla palvelualustoilla toteutetuista joukkorahoituskampanjoista 

on tehty useita tutkimuksia ja opinnäytetöitä. Joukkorahoitusta on kuvattu muun mu-

assa luovien projektien mahdollistajana, tarinankerronnan ja kirjanpidon näkökul-

masta sekä verkostojen luomisen pohjalta. Omassa työssäni joukkorahoituskampanjaa 

tarkastellaan aatteellisen yhdistyksen näkökulmasta suomalaisella, vastikkeellisella 

Mesenaatti.me-alustalla. Se on myös opinnäytetyöni tilaaja. 

Suomessa kulttuurin rahoituskehitys oli suotuisa 2010-luvun taitteeseen saakka, 

mutta sen jälkeen toimialalle on kohdistunut säästöjä (OKM 2017, 21). Uusi Veikkaus 

aloitti toimintansa vuoden 2017 alussa, kun Fintoto, Raha-automaattiyhdistys ja vanha 

Veikkaus yhdistyivät. Yhdistymisen ja arpajaislain toisen vaiheen, pelaajan pakollisen 

tunnistautumisen, on yleisesti arvioitu vähentävän kulttuurille osoitettuja määrära-

hoja. Veikkaus (2018) arvioi pakollisen tunnistautuminen vähentävän rahapeliauto-

maattien tuottoja vuoden 2022 osalta arviolta 20 miljoonasta jopa 170:een miljoonaan 

euroon. Vaikutuksia olisi myös Veikkauksen maksamaan arpajaisveroon. Järjestöjen 

tuet voivat tippua jopa 15 prosenttia (Yle 2018). Kulttuurin toimialan valtionrahoituk-

sesta yli puolet rahoitetaan juuri veikkausvoittovaroista (OKM 2017, 22).  

Sivistystoimen yhteisöjen, valtiolta ja kunnilta saamien julkisten avustusten riittämät-

tömyys on todettu yleisesti. Leikkurin ennustetaan iskevän kulttuuriin myös tulevina 

vuosina (Punakallio 2018).  Jonkinlaiseksi paikkaajaksi on noussut Euroopan Unionin 
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tarjoama rahoitus. Myös sponsorit ovat vihdoin löytäneet urheilun lisäksi kulttuurin 

(Ylä-Anttila 2017). Yhteiskunnan trendi kuitenkin on, että kulttuuripalveluihin osoite-

tun rahoituksen reaaliarvo pienenee (Suomi 2016). Rahoituksen haasteellisuus moti-

voi järjestöväkeä, myös aatteellisia yhdistyksiä, kasvattamaan tulevaisuudessa entises-

tään yksityistä varainhankintaa ja kehittämään samalla keräysmetodeja.  

Joukkorahoituksesta on tullut vakiintunut tapa hakea rahoitusta mitä erilaisimmille 

hankkeille. Yksittäisen rahoittajan sijaan mesenaatteja voi olla tuhansia ja sijoitettu 

summa vain kymppi. Rahoituksen onnistuessa tavoite on saavutettu. Kampanja epä-

onnistuessa rahat palautetaan. (Mesenaatti.me 2018.) Kulttuuritahoja kiinnostaa en-

tistä enemmän tavallisten kulttuurin kuluttajien ja taiteen suosioiden ryhtyminen me-

senaateiksi. Onko yhdistysväellä siis riittävästi tietoa rahoitusalustan toiminnasta ja 

digitaalisesta ympäristöstä, kun se ryhtyy juuri siellä etsimään kumppania? Yhteisöra-

hoitus on toimintamallina houkutteleva, mutta haastava. Onnistunut kampanja tuo tu-

loja kummallekin osapuolelle, mutta miten rahoittajat saadaan taivuteltua mukaan. 

Päätutkimusongelmana on ”Mitkä tekijät vaikuttavat mesenaattien motivaatioon niin, 

että kukkaron nyörit aukeavat?” Alaongelmiksi olen määritellyt ”Onko yhdistys tavoit-

tanut potentiaaliset rahoittajat?” ja ”Onko Mesenaatin palvelupolku toimiva?” Tutki-

musaineistot on kerätty haastattelemalla asiantuntijoita, kampanjassaan onnistuneita 

ja epäonnistuneita toimijoita, mesenaatteja ja potentiaalisia rahoittajia. Hiljainen tieto 

perustuu harjoitteluni aikana toteutettuun vastikkeelliseen Mesenaatti-kampanjaan. 

Tutkimustyön tulos on tiivis ohjeistus, joka tukee yhdistyksiä joukkorahoituskampan-

jan rakentamisessa Mesenaatti.me-alustalla. Onnistunut internetkampanja tuo tuloja 

myös palveluntuottajalle, joten työ hyödyntää yhtä lailla tilaajaa Mesenaattia sen ke-

hittäessä edelleen toimintaansa. 

Tutkimuksen taustalla on tutkimuksen tekijänkin huoli yhdistysten varainhankin-

nasta. Jakajia on entistä enemmän tässä yhdistysten luvatussa maassa. Aluksi mainit-

semani Taiteen Talon tukipäätöksenkin takaa löytyy hyvin henkilökohtainen motiivi: 

Erkkojen syvä rakkaus tanssitaidetta kohtaan. Onni olisi, että meidän kaikkien sisällä 

asuisi pieni mesenaatti, joka tukisi juuri itselleen rakasta kulttuuri- ja taidetoimintaa.  
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2 DIGITAALISEN TALOUDEN UUDET MUODOT 

 

Tässä luvussa kerrotaan digitaalisesta toimintaympäristöstä, jossa yhdistykset nyky-

päivänä rahoitusta hakevat. Ruokonen (2016, 7-8) toteaa, että viimeiset parikymmentä 

vuotta ovat olleet teknologiakehityksen kannalta vauhdikasta aikaa. Samalla Internet 

ja sähköpostipalvelut ovat mahdollistaneet nopean tiedonvälityksen. Ehkä parempi il-

maus on Internet-talous, sillä juuri Internet on tekijä, joka mahdollistaa teollisuuden 

syntyyn verrattavan talouden murroksen. Sitä luonnehtivat resurssien huomattavasti 

tehokkaampi käyttö (Airbnb, Uber), arvoketjujen lyhentyminen (printtimedia muun-

tuessa digitaaliseksi lehtien painaminen ja jakelu vähenevät), palveluiden eksponenti-

aalinen kasvu (Facebook, Twitter), datan merkityksen kasvu liiketoiminnassa (Google) 

sekä asioiden palveluvaltaistuminen (robottiauto). (Kostiainen 2016, 6.) 

Joukkorahoitus on näiden digitaalisten välityspalvelujen uusimpia instrumentteja 

(Koistinen-Jokiniemi ym. 2017). Digitaalisuus on synnyttänyt myös uusia luovan ta-

louden menestystarinoita: esimerkiksi peliteollisuuden kehittymisessä joukkorahoi-

tuksella on ollut suuri merkitys myös Suomessa (Nordenstreng & Rinne 2014, 17). 

Tässä opinnäytetyössä on mukana Suomen Pelimuseo -case, joka on hyvä esimerkki 

yhteisön voimasta kerätä joukkorahoitus hankkeen alkuunpanijoille itselleen merki-

tyksellisen unelman toteuttamiseksi.  

Internetin joukkorahoitusalustoilla organisaatiot voivat tavoittaa suuret kuluttajajou-

kot helposti ja kustannustehokkaasti (Valtioneuvosto 2016). Dosentti Seppo Poutanen 

(2018) kirjoittaa, että notkea ja innovatiivinen digitalisaatio lukemattomine ulottu-

vuuksineen on kehittynyt välttämättömäksi osaksi elämäämme: ”Digitaaliset alustat 

ovat kuin turboahdettuja virtuaalisia toreja ja sellaisina kaikenlaisen inhimillisen vuo-

rovaikutuksen tehokkaita mahdollistajia.” 

2.1 Talouden keskeisiä termejä  

Alustatalous 

Alustatalous on uusi talouden ala, jossa jokin yritys tarjoaa alustan, jonka 
päällä yksityishenkilöt tai yritykset voivat tehdä lisäarvoa tuottavaa toimin-
taa, myydä tuotteita tai palveluita. Alustatalous on vuorovaikutustaloutta, 
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joka mahdollistaa uudenlaisten palveluiden ja tuotteiden kehittämisen suo-
raan alustayrityksen asiakkaille. Se mahdollistaa uudenlaiset, globaalisti 
skaalautuvat, digitaaliset tuote- ja palveluinnovaatiot yli perinteisten toi-
mialojen. Alustatalouden arvokkain asia ovat toimijayhteisöt, heidän omis-
tamansa asiat ja tarjonta, jota he alustalle tuottavat. (Tuuliainen 2017.) 
Alustan voi omistaa yritys tai kolmas sektori. (Linturi & Kuusi 2018.) 

Digitalisaatio 

Digitalisaatio termille ei ole vakiintunutta määritelmää, mutta sille on tun-
nusomaista modernien teknologioiden hyödyntäminen tavalla, joka muut-
taa perinpohjaisesti toimintaa tuottaen merkittävää arvoa. Arvoverkostot, 
kuluttajistuminen uudet liiketoimintamallit ja asiakkaiden kanssa tehty no-
peasyklinen tuotekehitys ovat digitalisaatiolle tyypillistä. Digitalisaatiossa 
asiakas on keskiössä. (Sofokus 2018.)  Digitalisaatiolla viitataan myös laa-
jemmin taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen muutosprosessiin, joka on seu-
rausta tieto- ja viestintätekniikan kehityksestä (Koistinen-Jokiniemi ym. 
2017, 6). Kuluttajistuminen (BYOD Bring Your Own Device) tarkoittaa sitä, 
kun yhä useampi työntekijä käyttää työssään omaa tietokonetta, älypuhe-
linta tai vaatii vastaavia laitteita työnantajalta (Rousku 2012, Vikkula 2013). 

Digitaalinen alusta 

Digitaalisilla alustoilla tarkoitetaan tietoteknisiä järjestelmiä, joilla eri toi-
mijat - käyttäjät, tarjoajat ja muut sidosryhmät yli organisaatiorajojen - to-
teuttavat lisäarvoa tuottavaa toimintaa. Alustoille on tyypillistä, että eri toi-
mijat luovat, tarjoavat ja ylläpitävät toisiaan täydentäviä tuotteita ja palve-
luja eri jakelukanaviin ja markkinoille yhteisten pelisääntöjen ja käyttäjä-
kokemusten puitteissa. Alustan ominaisuutena on sitouttaa ja houkutella 
toimijoita alustoihin niiden verkostovaikutusten tuottamilla taloudellisilla 
hyödyillä. (Etla 2015.) Digitaalisen alustan voidaan kuvainnollisesti katsoa 
olevan alustatalouden toimijan sydän. Rajapinnan kautta voidaan ketjuttaa 
useita erilaisia digitaalisia alustoja. (Sofokus 2018.) Alustan ansaintalo-
giikka perustuu asiakkailta perittyyn provisioon (Kallio & Vuola 2018).  

Digitaalinen asiakaskokemus 

Asiakaskokemus on kaikkien kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden sum-
ma, jonka asiakas yrityksen toiminnasta muodostaa. Digitaalisuus on kehi-
tyksen asiakaskokemukseen tuoma lisä, joka antaa ihmisille enemmän 
mahdollisia kosketuspintoja yrityksiin ja tilaisuuksia rakentaa mielikuvia 
yrityksestä. (Suojanen 2018.) Digitaalisuuden aikakaudella positiivisen 
asiakaskokemuksen varmistaminen korostuu, kun ostaja voi kohdata orga-
nisaation useissa eri kanavissa ja yhteyksissä. Kohtaamiskanavia ovat esi-
merkiksi verkkosivut, sanomalehdet ja sosiaalisen median kanavat. Organi-
saation kannattaa pyrkiä tuottamaan johdonmukainen asiakaskokemus 
kohtaamisten kautta, jotta halutunlainen tavoite saadaan täyttymään. Ta-
voite voi olla joko osto tai suosittelu. (Sofokus 2018.) Käyttäjäkokemus on 
osa asiakaskokemusta. Roto (2013): Se kertoo, miltä henkilöstä tuntuu 
käyttää tuotetta (tai palvelua tai järjestelmää). Jos jonkun tuotteen käyttö 
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tuntuu hyvältä ja saa aikaan hyvän mielen, suosittelen tuotetta omille tu-
tuilleni, enkä haikaile kilpailevan tuotteen perään. Yritykset pyrkivät tarjoa-
maan tuotteillaan ja palveluillaan hyvän käyttäjäkokemuksen, koska suosit-
telu ja lojaalius ovat yhä tärkeämpiä yrityksen menestyksen kannalta 

Digitaalinen liiketoiminta 

Digitaalinen eli sähköinen liiketoiminta on verkon avulla tapahtuvaa, kil-
pailuedun tavoittelemiseen tähtäävää toimintaa. Sähköisen liiketoiminnan 
yhdeksi ympäristöksi on muodostunut Internet. Keskeistä on toimintakon-
septiin liittyvät innovaatiot ja niiden mahdollistaminen modernien sähköis-
ten ratkaisujen myötä. (Sofokus 2018.) Digitaalinen liiketoiminta on liike-
toimintaa, jossa käytetään digitaalisia palveluja ja kanavia. Verkkokauppa 
on sitä puhtaimmillaan. Loppukäyttäjälle ei näy, että kaiken liiketoiminnan 
taustalla asiakkaalla on digitalisoidut prosessit. Datan hyödyntäminen nou-
see entistä isompaan rooliin, ja datasta voidaan jalostaa enemmän arvoa 
kuin ennen. (Levoranta 2018.) Digitaalisen liiketoiminnan taloudellisia 
lainalaisuuksia on, että tulot tulevat monenlaisista pienistä puroista (Ruo-
konen 2016, 83). 

Digitaalinen talous 

Digitaalinen talous (digital economy) syntyy erilaisten teknologioiden ja 
muuttuvien yhteiskunnallisten arvojen ja asenteiden, ihmisten muuttuvan 
käyttäytymisen sekä uudenlaisen liiketaloudellisen ajattelun yhteisvaiku-
tuksesta (Aho 2015). Digitalous on ekosysteemi, jossa toimijat ovat usein 
hyvin kiinteässä yhteistyössä toistensa kanssa. Hyvä esimerkki tästä ovat 
pelifirmat. (Teknologiateollisuus 2018.) 

Digitaalinen vertaistalous 

Vertaistalous, jakamistalous, vaihdantatalous tai välitystalous – uusi talous 
kehittyy monien käsitteiden alla. Yhteistä kaikille on tuotteiden, palvelui-
den tai muiden resurssien jakaminen digitaalisia ratkaisuja ja uusia liiketoi-
mintamalleja hyödyntämällä. (EK 2016.) Verkkoalustoja hyödyntävässä 
vertaistaloudessa on kolme osapuolta: myyjä, ostaja ja verkossa toimivan 
markkinapaikan, alustan, ylläpitäjä. Tulonsaajia on kaksi: myyjä ja alustan 
ylläpitäjä. Myyjä saa tilanteesta riippuen joko myynti-, vuokra-, korko- tai 
työtuloa ostajalta. Hän voi saada myös ”lojaalisuusbonuksia” ja muita mak-
suja suoraan alustan ylläpitäjältä. Markkinapaikan ylläpitäjä puolestaan saa 
ostajalta ja/tai myyjältä korvausta mobiilisovelluksen tai nettisivun käy-
töstä. Korvaus peritään yleensä prosenttiosuutenamyyjän ja ostajan välisen 
liiketoimen kauppahinnasta. Myös erilaiset kiinteät välitys-, liittymis- ja 
vuosimaksut ovat mahdollisia. (Ruokonen 2016, 86; Sofokus 2018.)  

Hybriditalous 

Käsite, joka kuvaa kulttuurin ja talouden nykyaikaista suhdetta. Luovassa 
hybriditaloudessa vaihdanta- ja markkinatalous lainaavat toisiltaan toimin-
tatapoja ja sisältöjä, mikä haastaa vaihdantatalouden perinteisiä institutio-
naalisia muotoja uudenlaisella yhteisöllisyydellä mm. aktiivisten yleisöjen 
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toiminnan tasolla ja vertaisverkostoissa. Se haastaa myös markkinatalou-
den käsityksiä omistajuudesta, ansaintalogiikasta ja organisoitumisen ta-
voista mm. yhteistuotantojen, vertaisverkostojen ja innovaatiotoiminnan 
verkottumisen alueella, jossa tuottaminen ja kuluttaminen tapahtuvat usein 
samoissa verkostoissa. (Taalas 2010, 18.) Hybriditaloudessa tuottamisen ja 
kuluttamisen rajat murenevat, työn muodot muuttuvat, ilmiö on tyypillinen 
eteenkin it- ja media-alalla sekä luovilla aloilla (Kivinen 2013). 

Palvelupolku 

Palvelupolku kuvaa, miten asiakas kulkee ja kokee palvelun aika-akselilla. 
Palvelupolku jakautuu palvelutuokioihin, jotka sisältävät useita palvelun 
kontaktipisteitä. Niiden kautta asiakas on kontaktissa palveluun kaikilla 
aisteillaan.  Palvelupolku on palvelukokonaisuuden kuvaus. Asiakkaan ko-
kema palvelun polku kuvataan vaiheittain, jotta sitä voidaan analysoida ja 
jotta siihen päästään käsiksi suunnittelun keinoin. (Tuulaniemi 2011.) Min-
kälaisia kokemuksia ihminen saa, kun hän on palvelua hankkimassa. Ja, 
mitä se palvelu on, mitä ihmiselle tarjotaan. (Koivisto 2017.) 

 

2.2 Digitaalinen markkinointi 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään pääasiassa joukkorahoituksen hyödyntämään digi-

taaliseen markkinointiin. Digitaalisella markkinoinnilla (2018), joka tavoittaa pienellä 

budjetilla lähes 99 prosenttia suomalaisista, voidaan saattaa joukkorahoituksen kohde 

suuren yleisön tietoisuuteen. Perinteistä markkinointia, jolla kampanjaa voidaan tu-

kea paikallisesti, ja mahdollista markkinointimixiä tutkimuksessa käsitellään lyhyesti 

ja lähinnä siltä osin, mitä tuloksista selviää. 

Juholin (2017, 203-204) jakaa mainonnan seuraavalla tavalla: 1) Maksettu tai ostettu 

mediatila (media-, hakusana- ja display-mainonta sekä sponsorointi), siihen organi-

saatio voi itse vaikuttaa. 2) Oma tai omistettu media (sisältömarkkinointi, verkkosivut, 

organisaatioblogit, kampanjasivut, Facebook, YouTube, Twitter, mobiilisovellukset, 

printit). Hakukoneoptimointi on sekä oman median että ansaitun median toimenpide. 

3) Ansaittu mediatila (muiden blogi- ja mielipidekirjoitukset, postaukset, suosittelut, 

kuvien ja videoiden jaot, arvostelut, arviot). Ansaittu julkisuus voi olla myönteistä, 

neutraalia tai kielteistä, eikä organisaatio voi siihen itse vaikuttaa. 
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Digimarkkinoinnin kohderyhmä pyritään tunnistamaan jonkin kriteerin perusteella 

potentiaaliseksi asiakaskunnaksi, jonka jälkeen sille lähetetään tarkkoja, kohdennet-

tuja mainosviestejä (yhden kaupungin alueella tai globaalisti). Facebook-mainonta on 

tehokkain keino tavoittaa kohdeyleisö. Mahdollinen interaktiivisuus yleisön kanssa voi 

tuoda arvokasta tietoa joukkorahoituksen hakijalle. Digitaalisen markkinoinnin etuna 

on mittaaminen. Perinteisissä tavoissa mittaaminen on joko vaikeaa tai ei lainkaan 

mahdollista. (Digimarkkinointi 2018.) Janne Puurunen (2018) kirjoittaa, että paras 

kombinaatio voisi olla ns. ”modernin” inbound-markkinoinnin (mm. verkkosivut, so-

siaalinen media, blogit, vlogit ja podcastit, hakukoneoptimointi, hakukonemainonta) 

ja ns. ”vanhanaikaisen” outbound-markkinoinnin (lehti-, ulko- ja bannerimainonta, 

suorapostitukset, TV- ja radio) yhdistelmä. 

Digitaalinen liiketoiminta Suomessa on edelleen vahvassa kasvussa (LVM 2018). Nor-

denstreng ja Rinne (2014, 6) toteavat silti, että  vaikka digitaalinen ympäristö muuttuu, 

itse luovan alan sisältö, kulttuuri, on pääasia – se, mitä ihmiset haluavat. Tähän luot-

tavat myös yhdistykset, jotka kurkottavat tavallisen kulttuurin kuluttajan kukkarolle. 

Tutkimusten mukaan Suomessa on potentiaalia kasvattaa yksityistä varainhankintaa, 

mutta myös jakajia on entistä enemmän. Uusia yrityksiä syntyi vuonna 2018 eniten 

juuri kulttuurialalle. 
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3 KULTTUURIYHDISTYSTEN LUVATTU MAA 

 

Tämän luvun tarkoituksena on antaa yleiskuva kolmannesta sektorista Suomessa ja 

erityisesti yleishyödyllisen yhdistyksen erityispiirteistä. Siis juuri siitä ”yhdistysmaise-

masta”, missä aatteellisetkin yhdistykset kuumeisesti haravoivat toimintansa rahoi-

tusta. Joukkorahoituksesta on tullut viime vuosina tärkeä apu erilaisille kulttuuripro-

jekteille. Monet kansalaisjärjestöt näyttävätkin löytäneen rahoitusmuodon. Osa on on-

nistunut nappaamaan varsin muhkean siivun rahoituskakusta, mutta toisenlaisiakin 

kertomuksia on luettavissa Mesenaatti.me-sivustolla. 

 

Taulukko 1. Muodollisten organisaatioiden luokittelu (Vuokko 2010, 16) 

 Voittoa tavoittelevat 

organisaatiot 

Voittoa tavoittelemattomat 

organisaatiot 

Yksityinen sektori Yritykset Kolmas sektori:                    

Järjestöt ja yhdistykset  

Julkinen sektori Kuntien ja valtion           

liikelaitokset 

Kunnat,                           

valtion organisaatiot 

 

 

Kolmas sektori on voittoa tavoittelematon, julkisen, yksityisen ja perheiden väliin 

jäävä kenttä, jonka toiminta on demokraattista ja aatteellista (Diges 2010). Yhteiskun-

nallinen sektori tunnetaan myös nimillä riippumaton sektori, vapaaehtoistyö, voittoa 

tavoittelematon toiminta, järjestötoiminta ja kansalaisyhteiskunta. Nimet heijastavat 

toiminnan luonnetta, järjestäytymistä tai suhdetta julkiseen valtaan ja markkinoihin. 

(Ruusuvirta & Saukkonen 2015, 354.) Monet järjestöt ajavat tietyn ryhmän etuja ja 

pyrkivät vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin. Siisiäisen (1996) mukaan yhdistys 

on yhteenliittymä, joka toteuttaa yhteistä tavoitetta, arvoa tai intressiä (Harju 2018).  

Sektori tuottaa suuren määrän taide- ja kulttuuripalveluja, kokoaa yhteen kulttuurin 

saralla työskenteleviä ihmisiä ja mobilisoi kansalaisia erilaisten tavoitteiden saavutta-

miseksi. Toimijat ovat erikokoisia yhteisöjä, lyhytikäisiä ja löyhiä yhteenliittymiä sekä 
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verkostoja. Globalisaation ja teknologisen kehityksen aikaansaama viestintämaisema 

uusine sosiaalisine medioineen on edelleen laajentanut ja monimuotoistanut alan toi-

mintatapoja ja järjestäytymismuotoja. (Ruusuvirta & Saukkonen 2015, 354.)  

Kulttuurin järjestökenttä kasvussa 

Yhdistymisvapaus tarkoittaa oikeutta ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla 

kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Tarkempia säännöksiä 

annetaan lailla. (Suomen Perustuslaki 731/1999.) Sanoja ”järjestö” ja ”yhdistys” käyte-

tään synonyymeina. Järjestöllä tarkoitetaan kuitenkin ihmisten tai yhteisöjen tiettyä 

tarkoitusta varten muodostamaa yhteenliittymää. Yhdistys on hallinnollinen termi. 

Puhutaan järjestökentästä, jota ohjailee yhdistyslaki. (Nuva 2018.) 

Suomi on tunnetusti yhdistysten luvattu maa. Kesäkuussa 2018 Suomessa toimi 106 

001 yhdistystä. Vaikka rekisteröityjen uusien yhdistysten määrä onkin laskusuun-

nassa, niin kulttuurisektori on aktiivinen. Uusia yhdistyksiä rekisteröitiin reilut kaksi-

tuhatta, joista kolmasosa, 634, syntyi juuri kulttuurialle.  Kulttuuriyhdistyksiä ovat ko-

tiseutu-, kylä- ja sukuyhdistykset, luonnonsuojeluyhdistykset, etniset yhdistykset, pe-

rinne- ja museoyhdistykset, opiskeluun, tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät yhdistyk-

set sekä eri taiteenalojen yhdistykset. (PRH 2017.)  

Uusia yhdistyksiä on perustettu esimerkiksi audiovisuaaliseen ja digitaaliseen taitee-

seen. Monilla kulttuurilaitoksilla, kuten Savonlinnan Oopperajuhlilla, on oma kanna-

tusyhdistyksensä. Alaa värittävät myös monikulttuuriset yhdistykset. Uusimpia toimi-

joita on lokakuussa 2018 perustettu, taiteen ja kulttuurin etua ajava Kulta ry. Sen tar-

koituksena on nostaa taiteen ja kulttuurin arvostusta yhteiskunnassa. Toivottavasti ra-

hoitusta riittää jatkossa Kullallekin. 

 

3.1 Aate on väline saavuttaa tavoite 

 

Aatteellinen yhdistys on vähintään kolmen jäseneksi aikovan yksityisen henkilön, yh-

teisön tai säätiön sopimuksella perustama ja Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään 

yhdistysrekisteriin merkitty yhdistys, jonka tarkoitus on aatteellinen (yhdistyslaki 

503/1989). Aatteellisuudella tarkoitetaan, että yhdistyksen toimintaa ohjaa jokin tietty 

toiminta-ajatus tai idea, ja sillä halutaan vaikuttaa johonkin. Se voi olla aatesuunnan 
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edistämistä (Reilu Kauppa ry), ryhmän etujen valvontaa (potilasyhdistykset ja ammat-

tiyhdistykset), hyväntekeväisyyttä (Lions Club), jäsenpalvelujen tuottamista ja yhdes-

säolomahdollisuuksien lisäämistä (urheiluseurat). (Opintokeskus Sivis 2018.) Harjoit-

telupaikkani Minna Canthin talo ry:n tavoite ja olemassaolon tarkoitus on kirjailija 

Minna Canthin koti- ja liiketalon kunnostaminen. 

Aatteellisen yhdistyksen tarkoituksena ei saa olla voiton tai muun taloudellisen ansion 

hankkiminen jäsenille.  Se voi kuitenkin harjoittaa elinkeinoa tai muuta ansiotoimin-

taa, jos tämä on kirjattu yhdistyksen sääntöihin, tai jos se muuten välittömästi liittyy 

sen tarkoituksen toteuttamiseen. (STAT 2018a.) Aatteellisen yhdistyksen tulee tehdä 

perustamisilmoitus kaupparekisteriin, jos se harjoittaa elinkeinotoimintaa, ja sillä on 

tätä toimintaa varten pysyvä toimipaikka tai palveluksessaan vähintään yksi työnte-

kijä. Yhdistys saa Y-tunnuksen ilmoittautuessaan kaupparekisteriin tai verohallinnon 

rekistereihin. (PRH 2018.) 

Yhdistys kannattaa rekisteröidä, jos sillä on paljon jäseniä, taloudellisia sitoumuksia, 

eikä budjetin loppusumma ole vähäinen. Rekisteröity yhdistys voi omistaa irtainta ja 

kiinteää omaisuutta, tehdä kauppoja ja sopimuksia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja 

avustuksia. (Loimu 2013, 33-34; PRH 2018.) Yhdistys voi järjestää arpajaisia, rahan-

keräyksiä ja toimia ulkomailla. Rekisteröimätön yhdistys ei ole yhteisö, eikä se voi 

saada yleishyödyllisen yhteisön asemaa toiminnan luonteesta huolimatta. Tärkeää on 

myös muistaa, että rekisteriin merkitsemättömän yhdistyksen sitoumuksista vastaavat 

henkilöt itse, ei yhdistys (Loimu 2013, 27).   

 

3.2 Yleishyödyllisyyden arvioi verottaja 

 

Opinnäytetyössä avataan verotuksellisia asioita vain sitä osin, kun ne koskevat yleis-

hyödyllisyyttä ja joukkorahoituskampanjan mahdollisesti herättämiä kysymyksiä 

myös työvoiman suhteen. Tässä alaluvussa käsitellyistä veronalaisuuksista löytyy kat-

tavasti tietoa verohallinnon verkkosivuilta. Yleishyödylliset yhteisöt ovat pääsääntöi-

sesti verovapaita hankkimastaan rahoituksesta, mikäli rahoitettava toiminta on vero-

vapaata. Yleishyödyllisyys arvioidaan aina verotuksessa. (Verohallinto 2016.) 
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Yhdistystä pidetään verotuksellisesti yleishyödyllisenä, jos se täyttää kolme 
tuloverolain (TVL 1535/1992, 22§) kriteeriä. Sen tulee toimia yksinomaan 
ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai 
yhteiskunnallisessa mielessä. Sen toiminta ei saa kohdistua vain rajattuun 
henkilöpiiriin. Kolmanneksi, se ei saa tuottaa toimintaan osallistuville ta-
loudellista etua osinkona, voitto-osuutena tai muuna hyvityksenä. Vain 
kohtuulliset palkat on sallittuja. Jokaisen kolmen kriteerin tulee täyttyä yh-
täaikaisesti. (Lydman, Kemppinen, Laaksonen & Lahti 2018, 436.) 

 

On hyvä muistaa, että yleishyödyllisyyttä arvioitaessa päähuomio kiinnitetään tosiasi-

alliseen toimintaan. Yhdistys ei ole yleishyödyllinen vain sääntöjen perusteella, jos se 

ei toimi niiden mukaisesti. Yleishyödyllisyyden esteenä voivat olla tietyt sääntökohdat, 

voitonjako jäsenille tai se, että yhdistyksen purkautuessa varallisuus jaetaan jäsenille. 

Yhdistystä ei pidetä yleishyödyllisenä, jos liiketoiminnasta muodostuu niin merkittävä 

osa, että sitä voidaan pitää tärkeänä toimintamuotona tai jopa toiminnan painopis-

teenä. (Verohallinto 2011.) Lydmanin ym. (2018, 470) mukaan, jos yhteisön toimin-

taan katsotaan liittyvän aatteellisuutta ja kansantaloudellista hyötyä, voidaan yhteisöä 

pitää yleishyödyllisenä. Tällaisessa tapauksessa yhteisön toiminta palvelee yleisemmin 

kotimaista talouselämää eikä vain yksityistaloudellisia päämääriä. 

Verotuksellisia näkökulmia 

Lakisääteinen tai olennaisesti julkisin varoin tuettu toiminta on lähtökohtaisesti yleis-

hyödyllisen yhteisön verovapaata toimintaa. Julkisin varoin tuettua toimintaa voi olla 

myös kulttuurialoilla. Julkista tukea ovat valtion, kunnan, muun julkisyhteisön tai Eu-

roopan yhteisön varoista myönnettävä tuki. Muuta kuin julkisin varoin tuettua tai lain 

nojalla yhteisön tehtäväksi säädettyä toimintaa arvioidaan yleisten elinkeinotoimin-

nan tunnusmerkkien avulla. Julkista tukea voi saada myös elinkeinotoiminnan har-

joittamista varten, jolloin tuet ovat elinkeinotoiminnan tuloa. (Verohallinto 2016.) 

Yleishyödyllinen yhdistys ei ole arvonlisäverovelvollinen sellaisen toiminnan osalta, 

joka liittyy yleishyödylliseen tarkoitukseen. Jos sen elinkeinotoimintojen yhteenlas-

kettu liikevaihto ylittää tilikaudessa vähäisen toiminnan rajan eli 10 000 euroa, yhtei-

sön on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Yhteisö voi hakeutua re-

kisteriin, vaikka toiminta ei olisi sille veronalaista elinkeinotoimintaa, tai vaikka liike-
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vaihto jää alle vähäisen toiminnan rajan. Toiminnan tulee silti olla alv-laissa tarkoitet-

tua liiketoimintaa ja arvonlisäverollista toimintaa. Tällöin vähäisen toiminnan rajaa ei 

sovelleta, ja yhteisö on alv-velvollinen kaikesta liiketoiminnasta. (Verohallinto 2017.) 

Palkattoman työvoiman käyttö 

Palkaton työvoima ei tee talkootoiminnasta automaattisesti verovapaata. Talkootyö-

voiman avulla harjoitettu toiminta voi olla yleishyödyllisen yhteisön veronalaista elin-

keinotoimintaa silloin, kun toiminta on jatkuvaa tai toistuvaa, ja se kilpailee yritysten 

tarjoamien palvelujen tai yritysten myymien tavaroiden kanssa. Yleishyödyllinen yh-

teisö voi maksaa vapaaehtoistyöntekijälle verovapaasti matkakustannusten korvauk-

sia (päivärahat, asumis- ja matkakulut), vaikka saaja ei olisi työsuhteessa maksajaan 

tai ei muuten saa palkkaa työstä. Matkat tulee tehdä yleishyödyllisen yhteisön hyväksi, 

sen toimeksiannosta ja etukäteen sopien. Maksamisessa tulee noudattaa verohallin-

non päätöstä. Korvauksissa on ylärajat, joita ei sovelleta, jos korvauksia saava henkilö 

on työsuhteessa yhdistykseen tai saa muutoin palkkaa. (Verohallinto 2017.) 

Verovapaasti ei voi korvata tietokoneen, nettiyhteyden, työntekijän oman puhelimen 

tai työhuoneen käyttöä. Niistä maksetut korvaukset ovat veronalaista ansiotuloa. Ve-

ronalaisen korvauksen saaja voi vaatia tulonhankkimismenoja vähennettäväksi 

omassa verotuksessaan. Yleishyödyllisen yhteisön vapaaehtoistyöntekijälle voidaan 

antaa nettietu. Nettiyhteyden yksityiskäytöstä ei synny vapaaehtoiselle veronalaista tu-

loa, kun etu ei korvaa palkanmaksua, ja kun yhteyttä käytetään työntekoon  yhdistyk-

sen hyväksi. Puhelinetu on palkaksi katsottava luontoisetu. (Verohallinto 2017.) 

Kulttuurin yhdistyskenttä kasvaa, mutta kuinka kansalaiset saa motivoitua osallistu-

maan yhdistysten arvokkaan työn taloudelliseen tukemiseen. Minna Canthin kotitalon 

ja kulttuuriperinnön säilyttämistä varten perustettu yleishyödyllinen yhdistys etsi se-

kin joukkorahoituskampanjansa kautta kumppaneita ja uskoi, että potentiaalisen ra-

hoittajan ja järjestön yhteistyölle aukeaa mahdollisuus, jos osapuolten arvopohjat vain 

kohtaavat. Tavallisten kulttuurin ystävien haluun osallistua erilaisten kulttuurihank-

keiden taloudelliseen tukemiseen luottavat tutkimuksen mukaan muutkin järjestöt. 
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3.3 Järjestöt uskovat lahjoittajiin 

 

Taloustutkimuksen (2018) tekemän selvitykseen mukaan suomalaisjärjestöillä on 

vahva luottamus kansalaisten lahjoittamishalukkuuteen. Tämä valaa uskoa myös sii-

hen, että joukkorahoituksen kautta kulttuuritoimijoille löytyy mesenaatteja. Vapaaeh-

toisuuteen perustuva arvopohjainen yhteistoiminta on koko kolmannen sektorin toi-

minnan ydin (Häyrinen 2017, 57). Vapaaehtoisuus kumpuaa tunnetusti arvoista sekä 

halusta vaikuttaa ja tehdä työtä tärkeiksi katsottujen asioiden eteen.  

Valtion tehtävänä on ohjata varoja kansalaisten itsensä rahapeleillä kerryttämästä po-

tista takaisin kansalaistoimintaan. Näiden varojen hiipuessa, yhdistykset kääntyvät 

aktiivisesti yksityisen rahan puoleen. Järjestöt keräävät itse vuosittain noin 521 mil-

joona euroa erilaisin varainhankinnan keinoin (Taloustutkimus 2018).  Uusien rahoi-

tuslähteiden löytyminen perinteisten keinojen rinnalle on järjestöille jo elinehto.  

Jäsenmaksut (56 %), tapahtumat ja tuotemyynti (34 %) ovat tärkeitä tulolähteitä. Kas-

vava sektori on kerta- ja kuukausilahjoitukset (53 % ja 19 %). Noin joka kolmas järjestö 

aikoo panostaa yritysyhteistyöhön ja yksityishenkilöiltä saatuihin kertalahjoituksiin. 

Tulevaisuudessa kassan toivotaan kilahtavan tehostetun yritysyhteistyön, testament-

tien ja lahjoitusten sekä joukkorahoituksen avulla. (Taloustutkimus 2018.)  

 

3.4 Imago vaikuttaa tukijapiiriin 

 

Nonprofit-toimijoiden (voittoa tavoittelematon) markkinoinnin tavoitteet ovat kaikilla 

organisaatioilla hyvin samanlaiset: tunnettuuden lisääminen, mielikuvan eli imagon 

parantaminen ja toiminnan aikaansaaminen (Vuokko 2010, 309). Imago vaikuttaa 

päätöksiin tukea järjestöä ja ryhtyä yhteistyöhön sen kanssa. (mt., 192-192.) Fombrun 

(1996) pelkistää, että ihmiset tekevät arkielämän valintojaan paljolti sen perusteella, 

mitä he ovat saaneet tietää tuttaviltaan tai median kautta (Juholin 2017, 168).  

Maine syntyy käsitteistä, joita ihmisille on syntynyt yhteisön toiminnasta. Maineesta 

puhutaan, se rakentuu kohtaamisissa ja muokkautuu tarinoissa, joita organisaatiosta 

kiertää. (Juholin 2017, 49; Vuokko 2010, 192.) Julkista kuvaa on mahdollista parantaa 
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vain hyvän toiminnan ja avoimen viestinnän avulla (Vuokko 2010, 199). Organisaation 

työntekijöillä on keskeinen tehtävä mainelähettiläinä, kun he kertovat yhteisöstään. 

(Juholin 2017, 169.) 

Nonprofit-organisaation ensimmäinen asiakaspiiri on hallitus. Ei riitä, että johto suh-

tautuu asiaan myönteisesti, sen tulee olla esimerkkinä muille. Tarvitaan johtokunta, 

jonka jäsenet lahjoittavat sekä itse että hankkivat rahaa muualta. Rahankeruun lisäksi 

sen on kyettävä arvioimaan, ovatko tekemiset ja resurssit tasapainossa keskenään. 

(Drucker 2008, 66.) Niukkojen henkilöresurssienkin tiedetään hiertävän tehokkuutta. 

Drucker (mt., 67) muistuttaa, että kannattajajoukko on rakennettava pitkän ajan ku-

luessa. Tuloksia joudutaan odottamaan, mutta sijoitukset voivat tulla tällöin monin-

kertaisina takaisin. Varainhankinnan perimmäinen tavoite on, että instituution tuke-

minen koetaan myös oman itsen toteuttamisena. 

 

3.5 Rahoittajien tavoittaminen 

 

Kulttuurikentällä suurin osa toiminnasta on siis kolmannen sektorin alullepanemaa ja 

ylläpitämää. Sektorin vahvuuksia ovat ihmisläheisyys, yhteisöllisyys ja sitoutuminen 

yleishyödylliseen tarkoitukseen ja arvopohjaan. (Ruusuvirta 2017.) Aitamurto, Heikka 

ja Kilpinen (2011) kirjoittavat kirjan Uusi kultakausi: Sosiaalinen media prologissa, 

että fanitus perustuu tunteiden ja arvojen jakamiselle.  

Lahjoittajien tavoittamiseksi on useita tapoja: Internet, henkilökohtainen vaikuttami-

nen, joukkoviestimet, messut ja näyttelyt, julkiset puheet ja esiintymiset, suoraposti-

tukset, tapahtumat, paikallismedian maksuton mainostila, kirjastojen ja koulujen info-

pisteet, ostoskeskukset ja aktiivinen osallistuminen tilaisuuksiin. (Vuokko 2010, 59.) 

Suomen (2018) mukaan menestyksekkään kampanjan elementit ovat: hyvä idea, hyvin 

suunniteltu kampanja, sitoutettu lähipiiri ja eteenkin tehokas tiedottaminen. 

Joukkorahoituskampanjan käynnistyessä digitaalisella alustalla sosiaalinen media 

nousee kuitenkin tärkeimmäksi kanavaksi. Kun lahjoittavaa asiakaskuntaa tavoitel-

laan pääasiassa Internetissä ja somen kanavilla, niin oma merkittävä osansa on kul-

loinkin kyseessä olevalla alustalla. Joukkorahoitusta välittävän toimijan on onnistut-

tava synnyttämään myös positiivinen, digitaalinen asiakaskokemus.  
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4 JOUKKOISTAMISESTA JOUKKORAHOITUKSEEN 

 

Tarina joukkorahoituksen juurista ja ”joukkoistamisen historiasta” kertoo, miten Na-

poleon suivaantui armeijansa ruokahuoltoon ja sai vuonna 1795 Ranskan hallituksen 

lupaamaan 12 000 frangin palkkion sille, joka kehittää tavan estää ruokien pilaantu-

minen. Muhkean summan napasi 15 vuotta myöhemmin kondiittori Nicolas Appert 

keksittyään tiiviisti suljetun lasipurkin salaisuuden. (Christensen 2018.) Tämä on oiva 

esimerkki siitä, miten talkoistamalla eli joukkoistamalla saadaan valjastettua ulkopuo-

listen tahojen osaaminen jonkun tietyn tehtävän toteuttamiseen. 

Termin virallinen lanseeraaja on journalisti-kirjailija Jeff Howe (2008), joka määrit-

telee joukkoistamisen siteeraten osin sosiologi Mark Granovetterin kuvausta: ”The 

most efficient networks are those that link to the broadest range of information, 

knowledge and experience. We’re talking about bringing people in from outside and 

involving them in this broadly creative, collaborative process.” Tällaista joukkoista-

mista (crowdsourcing) eli tietojen keräämistä hyödyntävät myös liikenneradiot, jotka 

kalastavat yleisöltä tietoja liikenneolosuhteista. Verkossa voi näin myös tavoittaa pie-

net, maantieteellisesti hajautuneet yleisöt (Bredenberg 2018).  

Termejä ”joukkoistaminen” ja ”joukkorahoitus” yhdistävät siis laajat ihmisjoukot ja 

avoin kutsu. Seuraavissa alaluvuissa tarkastellaan joukkorahoitusta liiketoimintamal-

lina, globaalina ilmiönä, Suomen rahoitusmarkkinoiden kannalta ja vaikuttajaviestin-

nän sekä yhteisöllisyyden näkövinkkelistä. 

 

4.1 Joukkorahoitus pähkinänkuoressa 

 

Joukkorahoituksen (crowdfunding) termi on syntynyt toimialan luomana käsitteenä, 

jolla tarkoitetaan suurelle yleisölle esitettäviä avoimia pyyntöjä kerätä varoja henkilöi-

den ja organisaatioiden tuotteisiin, hankkeisiin tai kampanjoihin. Osallistuja voi olla 

yksityishenkilö, järjestö tai yritys, joka maksaa valitsemansa summan haluamalleen 

kohteelle. Joukkorahoitus on myös kanava tavoittaa omia faneja, testata, markkinoida 

ja tehdä ennakkomyyntiä. Se on keino osallistua ja vaikuttaa. Joukkorahoitus on teho-

kasta vuorovaikutusta ja synnyttää onnistuessaan uusia yhteistyömahdollisuuksia 
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(Emmanuel 2015). Joukkorahoituksessa palvelunvälittäjä tarjoaa Internetissä rahoi-

tuksen keräämistä varten digitaalisen alustan, jonka kautta yleisö voi osallistua. Ra-

hoitus kerätään laajalta joukolta, pienin summin, halutun rahamäärän kartutta-

miseksi. (TEM 2013, Finanssivalvonta 2016.)  

 

Joukkorahoituksen kanavat löytyvät pitkälti internetistä: kampanjan aloit-
taminen ja onnistuminen ei ole kiinni hakijan fyysisestä sijaintipaikasta. 
Kampanjalla voidaan hakea tulorahoitusta, laajentaa omistuspohjaa ja ha-
kea lainaa. Kampanja toimii eräänlaisena koemarkkinointina tuotteelle tai 
palvelulle. Joukkorahoituskampanjan avulla voidaan saada näkyvyyttä, laa-
jentaa tunnettuutta ja sitouttaa asiakaskuntaa tiiviimmin kiinni yhteisön 
toimintaan ja luomaan entistä pysyvämpiä asiakkuuksia. (Suomi 2018.) 

 

Euroopan komission (2018) määritelmän mukaan joukkorahoitukseksi kutsutaan ra-

hoituskanavia, joissa toteutetaan alle miljoonan euron rahoituksia tavalla, jossa yhdis-

tyvät sijoittajien itseohjautuvuus ja digitaalinen jakelu. Joukkorahoituksen ydinaja-

tuksen voi kiteyttää suomalaista sananlaskua lainaten: pienistä puroista syntyy suuri 

(raha)virta. Nopeasti kasvaneen joukkorahoituksen kasvun taustalla on nähty sekä ra-

hoitusmarkkinoiden kriisi että Internetin käytön kasvu. (Kallio & Vuola 2018.)  

 

4.2 Rahoituksen liiketoimintamallit 

 

Joukkorahoitusta harjoittava taho ylläpitää verkossa palvelualustaa, jossa sijoittajat 

(tukijat) kohtaavat rahoitusta hakevat tahot. Joukkorahoituksessa hyödynnettävät lii-

ketoimintamallit, lahjoitus-, hyödyke-, sijoitus- ja lainamuotoinen, eroavat paljolti toi-

sistaan. Kaikissa nousee kuitenkin pääosaan verkostoissa tavoitettujen ihmisjoukkojen 

varallisuus, asian kiinnostavuus, ”kolahtaako” aihe potentiaalisten mesenaattien ar-

voihin, toiveisiin, unelmin – ja miellyttävätkö tarjotut vastikkeet.  

 

Lahjoitus-, sijoitus- ja lainamuotoinen joukkorahoitus 

Lahjoitusmuotoisesta joukkorahoituksesta puhutaan, kun yleisöltä kerätään vastik-

keettomia lahjoituksia tietty aika ja tiettyyn hankkeeseen, mainostamalla keräystä In-

ternetin ja sosiaalisen median välityksellä. (Kallio & Vuola 2018, 75; Mesenaatti 2018). 
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Useimmiten kohteena on hyväntekeväisyys. Rahoittajan motiivi on yleensä sekä sosi-

aalinen että yhteisöllinen. (Kallio & Vuola 2018, 78-79.)  Rahankeräysten järjestämi-

nen on yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden varainhankintamuoto, jonka toteut-

taminen edellyttää poliisihallinnon rahankeräyslupaa. Yksityishenkilö tai yritys ei voi 

lupaa saada eikä siten toimeenpanna rahankeräystä. (Arpajaishallinto 2018.) 

Sijoitusmuotoisessa joukkorahoituksessa yritykset laskevat liikkeeseen osakkeita tai 

velkainstrumentteja. Sijoittajalle luvataan osa voitoista. (Finassivalvonta 2016.) Ra-

hoittajan motiivi on sosiaalinen ja taloudellinen. Rahoitusmarkkinalainsäädäntö ohjaa 

sijoitusmuotoista joukkorahoitusta. (Kallio & Vuola 2018, 78.) Lainamuotoisessa kam-

panjassa yleisöltä lainataan rahaa ja luvataan maksaa pääoma takaisin tietyin ehdoin. 

(Finassivalvonta 2016.) Lainsäädäntö käsittää rahoitusmarkkina- ja kuluttajansuoja-

lait. Rahoittajan motiivit ovat sosiaalisia ja taloudellisia. Vertaislainauksessa kyse on 

lainasta yksityisille ja palautuksena laina korkoineen. Motiivi on taloudellinen. Oikeu-

dellinen viitekehys sisältää mm. kuluttajansuojalain. (Kallio & Vuola 2018, 78.) 

Joukkorahoituslaki on tullut voimaan 1.9.2016. Sen mukaan laina- ja sijoitusmuotoi-

sen joukkorahoituksen välittäjän on rekisteröidyttävä Finanssivalvonnan ylläpitämään 

rekisteriin. (Finanssivalvonta 2016.) Konkreettinen esimerkki nopeasti muuttuvasta 

säätelystä on tutkimuksessa käyttämäni, Kallion ja Vuolan (2018) teos Joukkorahoi-

tus. Sen julkaisua lykättiin moneen otteeseen finanssialan lainsäädännön muutosten 

vuoksi. Silti kirjaan jäi tieto OP Joukkorahoituksesta, joka päätti sulkea palvelun ke-

väällä 2019. 

Hyödyke- vastike-, palkinto- tai ennakkomyyntimuotoinen 

Hyödykepohjaisessa tai ennakkomyyntiin perustuvassa joukkorahoituksessa rahoitta-

jille tarjotaan vastiketta (Finassivalvonta 2016.) Rahoittajan motiivi on sosiaalinen, 

mutta myös konkreettisen vastikkeen saaminen. Lainsäädännön raameina ovat kulut-

tajansuojalaki ja kauppalaki.  (Kallio & Vuola 2018, 78.) Hyödykemuotoisessa mallissa 

sijoituksen arvo ei välttämättä vastaa saatavan hyödykkeen arvoa. Ennakkomyynti-

muotoisessa vastike vastaa yleensä hyödykkeen rahallista arvoa. (mt., 104.) Rahanke-

räyslupaa ei siis tarvita, mikäli kyse on aidosti vastikkeellisesta myyntitoiminnasta. 

Tällöin ostaja mieltää ostavansa tuotteen eikä lahjoittavansa rahaa. Myyjä vastaavasti 

mieltää myyvänsä tuotteen eikä pyytävänsä lahjoitusta. (Arpajaishallinto 2018.) 
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Hyödykemuotoisessa joukkorahoituksessa sijoittajan motiivi ei ole vaurastuminen, 

vaan sellaisen toiminnan tukeminen, jonka tukija itse kokee tärkeäksi (Kallio & Vuola 

2018, 104). Kampanjassaan onnistuneiden yhteisöjen esimerkit vahvistavat uskoa, 

että hyödykemuotoisen joukkorahoituksen avulla voi testata kuluttajien suhtautu-

mista yleisesti koko hankkeeseen. Menestyksekäs kampanja antaa viitteitä kohteen 

myöhempään menestykseen markkinoilla. Suomessa vastikkeellista joukkorahoitusta 

tarjoavat Mesenaatti.me-palvelun lisäksi mm. Rapport Journalismi Oy ja urheilua tu-

keva Kiririnki Oy. Maailman suurin, yhdysvaltalainen, vastikkeellinen Kickstarter-

joukkorahoitusalusta tukee luovien alojen rahoittamista.  

 

Taulukko 2. Joukkorahoituksen liiketoimintamallit Suomessa (Kallio & Vuola 2018, 

VVM 2016.) 

Liiketoimintamalli Rahoitus-
muoto 

Palautuksen 
muoto 

Rahoittajan 
motiivi 

Lainsäädäntö Rahoitusalustat 
esimerkkejä        

Lahjoitusmuotoinen 
joukkorahoitus 

Lahjoitus  Ei palautusta,    
(vastikkeetonta), 
useimmiten        
hyväntekeväisyys 

Sosiaalinen ja 
yhteisöllinen 

Rahankeräyslaki - 

Hyödyke-, vastike-, 
palkinto- tai ennak-
komyyntimuotoinen 
joukkorahoitus 

Lahjoitus 
Ennakko-osto 
Ennakkotilaus 
tai -sitoumus 

Hyödyke 
Palkinto 
Vastike:  
Tuote 
Palvelu 

Sosiaalinen 
mutta myös 
konkreettinen 
vastike 

Rahankeräyslaki 
Kuluttajansuoja-
laki, Kauppalaki 

Mesenaatti.me 
PocketVenture 
Kiririnki 
Rapport 
Kickstarter (US) 

Lainamuotoinen 
joukkorahoitus 

Laina:           
Yrityksille      
Yksityisille   
(vertaislainaus) 

Laina korkoineen, 
Sosiaalinen  
lainaus  
usein korotonta 

Taloudellinen 
Sosiaalinen 

Rahoitusmarkki-
nalainsäädäntö ja  
kuluttajansuojalaki 

Fundu    
Lainaaja.fi      
Fellow Finance 
Vauraus Suomi 

Sijoitusmuotoinen 
joukkorahoitus 

Sijoitus: 
Osakkeet 
Joukkolainat 
Velka-           
instrumentit 

Sijoituksen         
arvonnousu, jos 
yritys menestyy. 
Ja/tai osinko. 
Myös sosiaalinen 
tuki ilman tuotto-
odotuksia. 

Taloudellinen 
Sosiaalinen 

Rahoitusmarkki-
nalainsäädäntö 

Invesdor 
Springvest 
PocketVenture 
FundedByMe 
(SE) 
 

 

4.3 Globaalisti kiinnostava  

 

Hyödykemuotoinen joukkorahoitus, kuten muutkin joukkorahoituksen muodot, on ol-

lut Suomessa kasvussa vuoteen 2017 mennessä. Euroopassa tämä joukkorahoituksen 

muoto on kasvanut vieläkin vauhdikkaammin. (Kallio & Vuola 2018,105.) Joukkora-

hoituksen suosio on globaali ilmiö. Lahjoittamiseen liittyvä The Global Trends in Gi-
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ving -tutkimus (2018) on toteutettu huhtikesäkuussa 2018 globaalisti 119 maassa. Tut-

kimukseen on osallistunut 6 057 ihmistä, jotka käyttävät internettiä sekä sähköpostia 

ja/tai sosiaalista mediaa. 

Maailmanlaajuisesti, myös Euroopassa, suosituimpia ovat keräykset, joissa haetaan 

rahoitusta sosiaalisen yritystoiminnan käynnistämiseen. Reilut puolet eurooppalai-

sista ovat kuukausilahjoittajia, jotka suosivat yksilöitä hyödyntäviä joukkorahoitus-

kampanjoita. Eurooppalaiset vastaajat hankkivat myös järjestöjen tarjoamia eettisiä 

lahjoja. He antavat eniten rahaa lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön ja kansain-

välisiin projekteihin sekä ihmisoikeustyöhön.  

Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta arvostaa järjestön jakamaa tietoa sekä tekemäs-

tään työstä että saavuttamistaan tuloksista. Tämä on myös edellytys lahjoitusten jat-

kamiselle. Lahjoja pidetään yleensä rahantuhlauksena, niitä ei vastaajien mielestä tar-

vita, lisäksi niiden ilmastovaikutukset huolestuttavat. Selvästi mieluisin kanava vas-

taanottaa kiitos lahjoituksesta on sähköposti (67 %).  

Turvallinen maksu verkossa 

Tukijat haluavat lahjoittaa pankki- tai luottokortilla verkossa (54 %) ja osallistua juuri 

joukkorahoituskampanjoihin. Online-lahjoittamista suosivat kaikki ikäryhmät. Suosi-

tuin kanava on sosiaalinen media ja siellä Facebook, joka kiinnostaa lahjoitusalustana 

yli puolta vastaajista, sukupuoleen katsomatta. Kuukausilahjoittajiksi sitoutuneita on 

lähes puolet (45 %). Naiset (miltei 65 %) ovat ahkerampia lahjoittajia kuin miehet. In-

nokkain lahjoittaja on Millenium-sukupolvi (1981-97) eli "Facebook-opiskelijat".  

Tietoturva on lahjoittajille tärkeä asia. Enemmistö globaalin tutkimuksen vastaajista 

(n. 80 %) haluaa takuun, että heidän yhteystietonsa eivät valu toisille järjestöille. Jär-

jestöjen halutaan tekevän voimallisemmin töitä yksityisyyden suojan turvaamiseksi 

yhteystietojen tietovuodoilta. DNA:n (2018) digibarometrin vastaajista 90 % tiesi Fa-

cebookin tietosuojakohusta keväällä 2018, heistä puolet jatkoi Facebookin käyttöä en-

tiseen tapaan, neljäsosa oli tullut varovaisemmaksi ja 7 % oli poistanut heti tilinsä. 

Lahjoittamisen esteenä varat 

Tutkimuksessa kysyttiin myös syitä, miksi ihmiset eivät lahjoita rahaa keräyksin. Mer-

kittävin syy on varojen puute (43 %), seuraavaksi on mainittu vapaaehtoistyö rahan 
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antamisen sijaan, tavaralahjoitukset ja palvelukset, epäluottamus rahojen ohjautumi-

sesta oikeaan kohteeseen, rahat käytetään mieluummin omaan perheeseen ja ystäviin 

sekä epäusko yleensäkin organisaatioiden positiiviseen vaikutukseen.  

Epäilijöistäkin huolimatta selvitys osoittaa, että joukkorahoitusalustojen tulevaisuus 

näyttää globaalisti varsin valoisalta. Seuraavassa alaluvussa tarkastellaan, miltä ti-

lanne näyttää Suomessa. Joukkorahoitus- ja vertaislainamarkkinat ovat meillä vielä 

suhteellisen pienet, mutta kasvu on vuoteen 2017 saakka ollut varsin vauhdikasta. 

 

4.4. Joukkorahoitus Suomessa 

 

Suomessa välitetyn joukkorahoituksen volyymi on kasvanut vuosina 2014–2017 vuo-

sittain keskimäärin 68 prosenttia ja oli 246,7 miljoonaa euroa vuonna 2017 (kuvio1). 

Suurin osuus vuoden 2017 joukkorahoituksesta, noin 106,8 miljoonaa euroa, kertyi 

vertaislainoista kuluttajille. Toiseksi eniten volyymia kasvatti lainamuotoinen joukko-

rahoitus ollen noin 75,8 miljoonaa euroa.  Loput vuoden 2017 kokonaisvolyymistä ker-

tyi sijoitusmuotoisesta joukkorahoituksesta, noin 63,0 miljoonaa euroa sekä hyödyke- 

ja vastikemuotoisesta joukkorahoituksesta, noin 1,0 miljoonaa euroa. (Suomen Pankki 

2018, Valtiovarainministeriö 2018.) Palveluntuottajia Suomessa on toistakymmentä. 

 

Kuvio 1. Rivakka kasvu joukkorahoitusmarkkinoilla jatkui vuoteen 2017 saakka 
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Yhä useampaan hankkeeseen etsitään rahoitusta joukkorahoituksella. Projektien mää-

rät palvelualustoilla ovat lisääntyneet (Suomen Pankki 2018). Suomessa kasvuun ovat 

vaikuttaneet Internetin lisäksi vallitseva markkinatilanne ja maksukykyvaatimusten 

kiristyminen. (Kallio & Vuola 2018.)  

Joukkorahoitusta tarjoavia palveluja on maailmanlaajuisesti tuhansia, mm. Funded-

byme, Kickstarter ja Indiegogo. Suomessa toimijoita on jo toistakymmentä. Tunnettuja 

ovat Fundu, Invesdor, Kansalaisrahoitus, Mesenaatti.me, Pocket Venture, Vauraus 

Suomi ja Rahamarkkinakeskus (Suomi 2018.) Pankkiryhmätkin ovat kokeilleet omaa 

digitaalista verkkopalveluaan. Lisääntyvä kysyntä on kasvattanut toimijoiden määrää. 

Joukkorahoitusmuodoista kasvusuunnassa on tähän saakka ollut myös hyödyke- ja 

vastikemuotoinen rahoitus. Vuonna 2017 rahoitusta välitettiin miljoonan euron verran 

(kuvio 2). Silti jo vuonna 2018 näkyvissä oli välitettyjen määrien supistuminen. 

 

 

Kuvio 2. Vastikkeellinen joukkorahoitus keräsi miljoonan euron potin 
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yhdysvaltalaisen, hyödykemuotoisen joukkorahoitusalustan suurempien markkinoi-

den ja täten myös helpomman rahoituksen saannin vuoksi. Syynä on ollut myös koti-
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maisen lainsäädännön epäselvyys suhteessa rajat ylittäviin kampanjoihin. Heidän mu-

kaansa maamme kansantalouden kannalta ei ole suinkaan tarkoituksenmukaista, että 

suomalaiset toimijat eivät hyödynnä kotimaisia hyödykemuotoisia joukkorahoitus-

alustoja. Järjestyspalkkiot ja verotulot valuvat näin ulkomaille, eivät Suomen valtiolle.  

 

4.5 Markkinoinnin vaikuttajat  

 

Internet on vakiinnuttanut asemansa mediamaisemassamme. Joukkorahoitukselle 

tämä on elinehto: rahoitusta kerätään juuri Internetin palvelualustojen kautta. Väes-

tön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen mukaan (Tilastokeskus 2018b) alle 

55-vuotiaiden ikäryhmissä lähes kaikki käyttävät internetiä. 65–74-vuotiaista netti oli 

käytössä 78 prosentilla ja 75–89-vuotiaistakin 40 prosentilla.  

Laajat verkostot on tärkeä tekijä kampanjan onnistumiselle. Kampanjoijat hyödyntä-

vät viestinnässään yleensä Facebookia, Instagramia ja Twitteriä. Valtaosa käyttää 

myös sähköpostimarkkinointia. Digitaalista markkinointia varten hakijalle on hyötyä 

tutkimuksista, jotka koskevat sosiaalisen median kanavien käyttöä ja sitä, missä po-

tentiaaliset rahoittajat operoivat. Facebookin käyttö on kääntynyt meillä jo laskuun. 

Vanhemmilla ikäluokilla se on silti käytetyin kanava. Instagram on noussut toiseksi 

tärkeimmäksi markkinointipalveluksi. Snapchat sen sijaan ei tule yleistymään kaiken 

ikäisten käyttöön. YouTube on vahva vaikuttajamarkkinoinnissa. (Pönkä 2018.) Vai-

kuttajamarkkinointi on rahaa vastaan tehtävää suostuttelua, jota tekevät esimerkiksi 

tubettajat ja bloggaajat (Juholin 2017, 206).  

Dentsu Aegis Networkin kuluttajatutkimuksen mukaan koko väestöstä  10 prosenttia 

seuraa tubettajia sosiaalisessa mediassa. Myös asiantuntijat (25%), julkkikset (19%) 

sekä poliitikot ja yhteiskunnalliset vaikuttajat (17%) keräävät seuraajia. Tube-sisältöjä 

katsoo viikoittain nuorista (15–24-v) 39 prosenttia ja aikuisväestöstä 54 prosenttia. 

Tubettajia seurataan eniten Itä-Suomessa (13%), Espoossa/Kauniaisissa (12%) ja 

Tampereella (12%). Viihdettä etsii 60 % ja tietoa 46 %. (STT 2018.) 

Dentsu Aegis Networkin Heli Ruotsalainen kertoo, että vaikuttajamarkkinointi on kas-

vanut meillä huimasti viimeisen kolmen vuoden aikana. Aidot sosiaalisen median vai-
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kuttajat ovat nousemassa suosituimmiksi vaikuttajiksi verrattuna julkkiksiin. Mega-

trendi on, että vaikuttajan kanssa tehtävä yhteistyö näkyy somen lisäksi tapahtumissa, 

tuoteyhteistöissä, printtimainoksissa ja sisällöntuotannossa. (STT 2018.) 

 

4.6 Yhteisöllisyyden voima 

 

Joukkorahoitus (yhteisörahoitus) on siis joukkoistamisen muoto, jonka hyödyt ovat 

monet: laaja tarjonta ja monipuolisemmat tulokset, vähemmän riskejä, nopeus ja si-

toutuminen. Yksilön hyödyiksi voi kirjata: uuden oppiminen ja luomisen ilo, maine ja 

kunnia, halu auttaa, raha ja muut palkinnot, kiintymys brändiin, hauskuus ja yhteisöl-

lisyys. (Sulava Oy 2012.) Joukkorahoitukseen liittyy siis vahvasti yhteisöllisyyden 

tunne. Mukaan tulevat ihmiset haluavat omalla sijoituksellaan mahdollistaa itselleen 

mieleisen asian tai aatteen edistämisen ja yhdistystoimijan tukemisen .  

Juholin (2018, 26) toteaa, että rituaalin kaltainen malli toteutuu, kun toisensa tuntevat 

tai toisilleen tuntemattomat ihmiset ryhmittyvät, puolustavat tai vastustavat kokemi-

aan asioita. Tilapäisyhteisössä voi syntyä arkiaktivismia, kun ihmiset vaativat korjaa-

maan epäkohtia. Sitoutumista tärkeäksi koetun asian ympärille on syntynyt kaupun-

ginosayhteisöissä ympäristöarvojen ja palvelujen puolustamiseksi. Tällainen, joukko-

rahoituksen hyödyntämistä koskeva selvitys toteutettiin esimerkiksi Tampereella 

vuonna 2016 Tampereen kaupungin Oma Tesoma -hankkeelle. 

Joukkorahoitustavoitteensa 5 000 euroa saavuttanut säveltäjä Anni Mattila kirjoittaa 

hänkin Mesenaatti.me-sivustolla, että oleellisinta joukkorahoituksessa on yhteisölli-

syyden tunne: asia tehdään mahdolliseksi ”me kaikki yhdessä”. Tutkimani kampanjat, 

Suomen Pelimuseo peliharrastajineen ja puutarhakulttuurin keidas Annalan huvila ys-

tävineen, ovat hyötyneet selvärajaisista kohderyhmistä, joissa yhteisöllisyys ikioman 

asian eteenpäin viemiseksi on erittäin luja, jopa intohimoinen. Seuraavassa luvussa 

kuvataan joukkorahoitusalusta Mesenaatti.me:n toimintaa, jolla alustalla kyseiset 

kampanjat keräsivät rahoituksensa. 
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5 MESENAATTI.ME YHDISTYSTEN APUNA 

 

Antiikin Roomassa keisari Augustuksen neuvonantaja, rikas ylimys Gaius Maecenas 

ymmärsi olevansa vain keskinkertainen sanaseppo, mutta keisarin verkostoihin kuului 

suosittuja runoilijoita. Maecenas ryhtyi avokätisesti tukemaan lahjakkaita taiteilijoita 

tarjoten muun muassa Horatiukselle ”apurahana” kartanon ja täyden ylöspidon. Ho-

ratiuksen täytyi vain antaa runoratsunsa laukata. Maecenasin nimi jäi elämään tieteen 

ja taiteen suosijana ja tukijana – mesenaattina. (mm. Eskola 2012.) Nyt termiä kantaa 

nimessään Suomen ensimmäinen ja isoin, vuonna 2013 perustettu vastikepohjainen 

joukkorahoitusalusta - Yhteisörahoituspalvelu Mesenaatti.me Oy. 

Yhtiön liikevaihto oli 197 000 euroa vuonna 2017 kivuten reippaat 207,8 prosenttia 

edellisvuodesta. Henkilökuntaa on kolme. (Finder 2018.) Joukkorahoituksen koh-

teena voi olla elinkeinotoiminnan muodossa harjoitettavia toimintoja, luovia ja inno-

vatiivisia kulttuurihankkeita sekä yhteiskunnallisia kohteita, joihin yleensä arvioidaan 

olevan vaikea saada muuta rahoitusta. Alusta palvelee pääasiassa suomalaisia suoma-

laisille kampanjantekijöitä. Mesenaatti.me:n yli tuhannesta kampanjasta noin 60 pro-

senttia on onnistunut. Kerätty summa on 3,5 miljoonaa euroa (Mesenaatti.me 2018). 

Joukkorahoitus mahdollistaa vapaan organisoitumisen lisäksi verkottu-
neista yhteisöistä kumpuavien uudenlaisten projektien rahoittamisen yhtei-
söllisesti. Digitalisoituminen on lisännyt ilmaisen sisällön tarjontaa, mikä 
on puolestaan vaikuttanut kulttuuriteollisuuden rahoituskriisiin. Yhteisö-
rahoitus tuo uuden mahdollisuuden myös tällaisen työn rahoittamiseen. 
(Mesenaatti.me 2018.) 

 

Mesenaatti-palvelussa yksittäiset ihmiset, työryhmät, yhteisöt, yhdistykset ja yritykset 

voivat esitellä projektejaan ja hakea niille tukea. Projekti voi olla pieni tai suuri, pai-

kallinen, valtakunnallinen tai kansainvälinen. Rahoittaja voi olla yksityishenkilö tai 

yhteisö. Mesenaatissa pääsee usein jo kympillä mukaan. Vastikkeeksi voi tarjota pro-

jektille ominaisia asioita: tavaran, palvelun, elämyksen, jäsenyyden tai osuuden. Sen 

tulee olla suhteessa annettuun rahasummaan. Poliisihallituksen myöntämällä rahan-

keruuluvalla voi hakea rahoitusta ilman vastikkeen tarjoamista. (Mesenaatti.me 2018.) 
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Yleishyödyllisyys ja verotus 

Rahoitusta saaneen tulee ilmoittaa siitä omassa kirjanpidossaan ja verotuksessaan. 

Yleishyödylliset yhteisöt ovat verovapaita hankkimastaan rahoituksesta, mikäli rahoi-

tettava toiminta on verovapaata. Mesenaatti ottaa kaikista onnistuneista rahoitus-

hauista 10 % (provisio 7 %, transaktio 3 %, sis. alv). Markkinointia Mesenaatti tekee 

pääosin suomeksi Suomessa. Palvelu toimii myös englanniksi. Kampanjoita voi rahoit-

taa ulkomailta käsin Mastercard tai Visa -luottokorteilla. (Mesenaatti.me 2018.)  

Mesenaatti.me:n alustalla rahoittaja löytää kampanjan linkin avulla. Tiedottaminen 

keskittyy kampanjavaiheessa linkin jakamiseen yleisölle. Kampanjasivulta löytyvät tie-

dot hankkeesta, vastikkeista ja maksamisesta. Sivustolla on mahdollisuus myös kom-

mentoida kampanjaa. Rahoittaa voi myös ilman rekisteröitymistä, anonyymisti. Mak-

susta välittyy tieto ja sähköpostiosoite rahoituksen hakijalle kiitosviestiä varten. Meilin 

ei silti tarvitse olla omalla nimellä, eikä sähköpostiosoitteen tarvitse olla virallinen.  

Monikanavaista viestintää 

Mesenaatti.me neuvoo kampanjan rungon rakentamisessa koskien sisältöä, budjettia 

(kampanjointi, Mesenaatin kulut, vastikkeiden valmistus-, pakkaus- ja toimituskulut, 

palkat), kampanjan tavoitteita (minimi 1 000 e ja maksimi), sidosryhmiä, ennakko-

markkinointia, kestoa, vastikkeiden hintoja ja markkinointisuunnitelmaa.  

Sivustolla annetaan ohjeita rahoittajien tavoittamiseksi, koska Mesenaatti itse  keskit-

tyy ”jo liekillä käyvien kampanjoiden kasvattamiseksi isompaan roihuun”. Tiedottami-

nen kehotetaan aloittamaan jo ennen kampanjan starttia - henkilökohtaisesti, sähkö-

postitse, sosiaalisen median, blogin ja nettisivujen kautta. Tunnettuuden lisäämiseksi 

suositellaan omaa Facebook–sivua ja -tapahtumaa. Facebookin ja Twitterin lisäksi eh-

dotetaan muun muassa Linkedlinin ja You Tuben käyttöä.  

Kampanjapäivitys ohjeistetaan tehtäväksi 1-3 päivän välein monikanavaisesti. Kam-

panjan työkalupakkiin suositellaan myös perinteistä mediaa ja radio- sekä tv-lähetyk-

siä, joihin voi tarjoutua haastateltavaksi. Lisänä flyerit ja käyntikortit, sähköpostit, 

postikortit tai kirjeet (linkki heille, jotka eivät ole Facebookissa), sukulaiset ja ystävät, 

yhteisöt ja yritykset, asiakastilaisuudet, messut ja tapahtumat. 
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Lähipiiri on avainasemassa 

Ulkomaisten tutkimusten mukaan ensimmäinen 25 % rahoitustavoitteesta karttuu 

yleensä lähipiirin, ystävien ja fanien taskuista. Kaikki verkostot niin työssä, kerhoissa 

kuin yhdistyksissä ovat tärkeitä. Myös sellaiset yritykset, järjestöt ja säätiöt voivat osal-

listua, joiden edun mukaista on rahoittaa kyseistä hanketta. Yhteyttä kehotetaan otta-

mana henkilökohtaisesti ennen kampanjan alkua tai heti sen startattua. On hyvä ide-

oida erilaisia vastikkeita tai räätälöidä isommasta summasta oma vastike. Näkyvyyttä 

voi tarjota nettisivulla, blogissa ja FB-sivulla. Hanketta voi tarjota osaksi yrityksen yri-

tysvastuutoimintaa. Summa on alv-vähennyskelpoinen osto, joka voidaan vähentää 

yrityksen kuluna. (Mesenaatti.me 2018.) 

Mesenaatti.me lupaa julkaista kaikista kampanjoista vähintään yhden julkaisun Face-

book-sivullaan ja maininnan uutiskirjeessään. Hyvin edistyvistä kampanjoista julkai-

suja voidaan tehdä useita. Mesenaatti.me:n tavoitteena on tietenkin tuloksekas digi-

taalinen liiketoiminta. Pauliina Seppälä (2018) totesi viime syksynä Palmun alla -pod-

castissa, että Mesenaatti seuraa tarkoin kampanjoiden edistymistä ja aktiivisuutta:  

Rehellisyyden nimissä, ei kaikki ole tossa mielessä meilläkään tasa-arvoi-
sessa asemassa – joita (kampanjoita) kukaan ei rahoita, ei yhtään mitään 
kontakteja, ei edes itse rahoita. Promotoimme enemmän niitä, jotka tekee 
paljon duunia.  

 

Monen yhdistyksen haaveena lienee rikkoa Suomen Moottoripyörämuseon ennätys. Se 

keräsi vuonna 2017 Suomen suurimman vastikepohjaisen joukkorahoituksen, lähes 

110 000 euroa. Menestyksekkäät kampanjat ovat innostaneet yksittäiset ihmiset ja yh-

teisöt tavoittelemaan omia fanejaan Mesenaatissa.  

Mutta kuinka yhdistykset lopulta löytävät oman heimonsa, heidät, jotka kokevat juuri 

tietyn yhdistyksen ajaman asian itselleen merkitykselliseksi, haluavat osallistua ja 

tehdä hyvää? Päätutkimuskysymykseni kartoittaa siis mesenaattien motivaatioon vai-

kuttavia tekijöitä. Sen lisäksi tutkin myös yhdistyksen toimia lahjoittajien tavoitta-

miseksi ja Mesenaatti.me:n palvelupolkua.  
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6 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tässä luvussa avataan tutkimustoiminnan käsitteistöä. Kvantitatiivista eli määrällistä 

tutkimusta kuvataan vain lyhyesti ja keskitytään kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen, 

joka on tämän tutkimuksen ytimessä. Lopuksi kuvataan aineiston hankinta- ja analyy-

simenetelmiä, niiden teoriaa ja sitä, miten niitä on sovellettu opinnäytetyössä.  

 

6.1 Tutkimusotteen valinta 

 

Tutkimustoiminta (kuvio 3) jaetaan teoreettiseen (valmis tietomateriaali) ja empiiri-

seen tutkimukseen (havainnoiva tutkimus). Empiirisessä tutkimuksessa aineisto voi 

olla tutkimusta varten koottua, primaarista tai sekundaarista eli jotain toista tarkoi-

tusta varten kerättyä tietoa. Empiiriset tutkimukset voidaan tyypitellä tutkimuksen 

tarkoituksen, aikaperspektiivin, tiedonkeruumenetelmän tai tutkimusotteen mukaan. 

(Heikkilä 2014, 13-15.) 

Tutkimusongelma ja tutkimuksen tarkoitus ratkaisevat kvantitatiivisen (määrällinen) 

tai kvalitatiivisen (laadullinen) tutkimusotteen valinnan. Erot kyseisten tutkimusten 

välillä koskevat lähinnä sitä, mitä halutaan tutkia. Ratkaisu voi olla näiden kummankin 

yhdistelmä, jolloin ne täydentävät toisiaan. (Heikkilä 2014, 12-14.) Tutkimusten yhdis-

tämistä on nimitetty monistrategiseksi tai, kuten Layder (1993) kirjoittaa, triangulaa-

tioksi (Hirsjärvi & Hurme 2014). 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa keskitytään lukumääriin ja prosenttiosuuksiin. Tut-

kimus myös edellyttää riittävän suurta ja edustavaa otosta. Aineistoa kerätään stan-

dardisoiduin lomakkein valmiine vastausvaihtoehtoineen. Asiat kuvataan numeeri-

sesti ja tulokset havainnollistetaan taulukoin tai kuvioin. Tutkittavana on asioiden vä-

lisiä riippuvuuksia ja tutkittavassa ilmiössä tapahtuneita muutoksia. Tutkimus auttaa 

kartoittamaan olemassa olevaa tilannetta, mutta sen avulla ei kyetä riittävästi selvittä-

mään syitä. (Heikkilä 2014, 15.) Siihen tarvitaan kvalitatiivista tutkimusta.  
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Kuvio 3. Tutkimusotteet ja niiden oleelliset erot (mukaillen Heikkilä 2014, 13-15) 

 

6.2 Kvalitatiivinen tutkimus  

 

Laadullinen tutkimus auttaa ymmärtämään tutkimuksen kohdetta ja selittämään käyt-

täytymisen ja päätösten syitä. Tutkittavia tapauksia on yleensä pieni määrä, mutta ne 

pyritään analysoimaan mahdollisimman tarkasti. Tutkittavat valitaan usein harkin-

nanvaraisesti, eikä tutkimuksessa pyritäkään tilastollisiin yleistyksiin. Laadullinen tut-

kimus hyödyntää käyttäytymistieteiden oppeja. Selvittämällä kohderyhmän arvot ja 

asenteet tai tarpeet ja odotukset saadaan tärkeää tietoa myös markkinoinnin ja tuote-

kehittelyn pohjaksi. Laadullinen tutkimus sopii toiminnan kehittämiseen ja vaihtoeh-

tojen etsimiseen. Lisäksi se voi antaa virikkeitä jatkotutkimuksille. (Heikkilä 2014, 15.) 

Tutkimusten jaottelu, 
tutkimusote ja 
tyypillisiä aineiston-
keruumenetelmiä sekä 
eroavaisuuksia

TUTKIMUSTOIMINTA

Empiirinen tutkimus

KVANTITATIIVISET ELI 
MÄÄRÄLLISET 
TUTKIMUKSET

-lomakekyselyt. surveyt

-internetkyselyt

-strukturoidut 
haastattelut

-systemaattinen 
havainnointi

-kokeelliset tutkimukset

TYYPILLISET PIIRTEET

-vastaa kysymyksiin miksi, 
miten, millainen

-suppea, harkinnan-
varaisesti koottu näyte

-ilmiön ymmärtäminen ns. 
pehmeän tiedon pohjalta

KVALITATIIVISET ELI 
LAADULLISET 
TUTKIMUKSET

-henkilökohtaiset 
haastattelut

-ryhmähaastattelut

-osallistuva 
havainnointi

-eläytymismenetelmä

-valmiit aineistot ja 
dokumentit

TYYPILLISET PIIRTEET

-mikä, missä, paljonki, 
kuinka usein

-numeerisesti suurii ja 
edustava otos

-ilmiön kuvaus 
numeerisen tiedon 
pohjalta

Teoreettinen tutkimus
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Opinnäytetyössäni valitsin tutkimusotteeksi laadullisen tutkimuksen ja sisällönana-

lyysin, koska ne palvelevat parhaiten tutkimusta, jossa halutaan selvittää syitä käyttäy-

tymiselle. Tutkimuksen tiedonantajat valitsin harkiten, ja tutkittavia on pieni määrä. 

Tutkimuksessani pyrin selvittämään mesenaattien ja potentiaalisten mesenaattien 

käyttäytymisen ja päätösten syitä sekä yhdistyksen että palvelualustan markkinoinnin 

ja toiminnan kehittämisen pohjaksi. Kerättyä tietoa on tarkoituksena hyödyntää myös 

markkinoinnissa ja Mesenaatti.me:n palvelujen kehittämisessä. 

 

6.3 Aineistonhankintamenetelmät 

 

Itse kerättävissä aineistoissa on tutkimusongelman pohjalta päätettävä kohderyhmä ja 

mikä tiedonkeruumenetelmä parhaiten soveltuu tilanteeseen. Onko se internet- vai 

postikysely, puhelin- vai käyntihaastattelu vai kirjekyselyn ja henkilökohtaisen haas-

tattelun välimuoto, informoitu kysely. Siinä haastattelija vie tai noutaa lomakkeen ja 

voi samalla joko tarkentaa kysymyksiä tai tehdä niitä lisää. (Heikkilä 2014, 17.) 

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 9) kutsuvat kvalitatiivista tutkimusta sateenvarjoksi, jonka 

alla on useita erilaatuisia laadullisia tutkimuksia. Aineistoa kerätään vähemmän struk-

turoidusti, ja se on usein tekstimuotoista. Aineisto voi olla tutkimusta tai muuta tar-

koitusta varten kerättyä kirjallista, kuvallista tai äänimateriaalia. (Heikkilä 2014, 16.) 

Yleiset aineistonhankintamenetelmät ovat haastattelu, kysely, havainnointi ja doku-

mentteihin perustuva tieto. Niitä voidaan käyttää vaihtoehtoisesti, rinnan ja yhdistel-

tynä sekä tutkittavan ongelman että resurssien mukaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71.)   

Opinnäytetyöni kuvaa rahaa hakevan yhdistyksen, rahaa välittävän Mesenaatti-alus-

tan ja rahoittajan sekä potentiaalisen rahoittajan toimintaa. Yhdistykselle tärkeä nä-

kökulma on yksityisen henkilön käyttäytyminen eli rahoittamisen tai rahoittamatta 

jättämisen syyt. Vastauksia tutkimuskysymykseen etsiessäni käytin aineistonhankin-

tamenetelminä haastattelua ja kyselyä, benchmarkingia ja hiljaista tietoa. Menetel-

mien valintaan vaikuttivat myös resurssini: aika, raha ja välimatkat. 
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Tietolähteenäni on lisäksi ”oppi esikuvilta” eli benchmarking, jossa omaa toimintaa 

verrataan joko parhaaseen tiedossa olevaan tai paremmin sujuvaan toimintaan.  Ver-

tailukehittämisen ideana on tunnistaa tietoja ja taitoja, joita voidaan hyödyntää oman 

toiminnan kehittämisessä. Etukäteissuunnittelu sisältää benchmarking-kumppanin 

valitsemisen, perehtymisen tämän toimintaan ja kysymysten valmistelun. Benchmar-

king ei vaadi tapaamista, se voidaan toteuttaa etsimällä tietoa artikkeleista, kirjoista 

tai Internetistä kumppaneiden omilta kotisivuilta. (Innokylä 2018.) Tällaisia kohteita 

tutkimuksessani ovat Suomen Pelimuseo Tampereella ja Annalan huvila Helsingissä. 

Hyödynnän lisäksi valmiita dokumentteja; tilastoja, kuvia ja asiakirjoja. Aineistona 

voidaan käyttää myös joukkotiedotuksen tuotteita (Tuomi & Sarajärvi 2009, 84). Läh-

deaineistona on laajalti yhdistystoimintaa, joukkorahoitusta ja Mesenaatti.me-palve-

lua käsittelevä kirjallisuutta, artikkeleita ja tutkimuksia, tilastoja ja Internetistä saata-

via aineistoja, podcasteja ja YouTube-videoita. Aineistoani on lisäksi hiljainen tieto, 

oma kokemustietoni harjoittelun ja kampanjan ajalta Minna Canthin talo ry:ssä. 

 

Kysely- ja haastattelututkimus 

 

Kun haluamme tietää, mitä ihminen ajattelee tai miksi hän toimii niin kuin toimii, on 

järkevää kysyä asiaa häneltä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 72). Eskola (1975) määrittelee 

kyselyn menettelytavaksi, jossa tiedonantajat itse täyttävät kyselylomakkeen joko val-

votusti tai kotonaan. Haastattelulla Eskola tarkoittaa henkilökohtaista haastattelua, 

jossa haastattelija esittää suulliset kysymykset ja merkitsee vastaukset muistiin. Ero 

liittyy tiedonantajan toimintaan tiedonkeruuvaiheessa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 72-

73.) Vaikka kysely- ja haastattelututkimuksilla onkin eroja, useat tutkijat ovat toden-

neet, että niillä saadut tulokset eivät sanottavasti eroa toisistaan (Heikkilä 2014, 17.) 

Kvantitativisessa tutkimuksessa tyypillistä lomakehaastattelua tai lomakekyselyä 

(postikysely) on mahdollista käyttää myös kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Vastaajat 

voidaan tyypitellä vastausten perusteella laadullisiin luokkiin: asiasta hyvin kiinnostu-

neisiin, jonkin verran tai ei kiinnosta -tyyppeihin. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 47-48.) 
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Tutkimusongelman tulee olla selvillä ennen kyselylomakkeen laatimista, koska on tie-

dettävä, mihin kysymyksiin vastuksia etsitään (Heikkilä 2014, 45-46). 

Tutkimusongelman voi paloitella pienempiin osiin, ja alaongelmat voi pukea yhdeksi 

tai useammaksi kysymykseksi, joihin etsitään vastaukset tutkimusraportin eri luvuissa 

(Heikkilä 2014, 21).  Omassa tutkimuksessani olen tehnyt näin. Päätutkimuskysymyk-

sen ”Mitkä tekijät vaikuttajat mesenaattien motivaatioon?” alaongelmia (kysymyksiä) 

ovat: ”Onko yhdistys tavoittanut potentiaalisia rahoittajia?” ja ”Onko Mesenaatti.me:n 

palvelupolku toimiva?” Muita näkökulmia syntyi tutkimuksen vastauksien pohjalta. 

Tutkimuksessani olen haastatellut asiantuntijoita, joilta olen saanut tietoa sekä yhdis-

tystoiminnasta että joukkorahoituskampanjasta Mesenaatti.me:ssä. Kaksi yhteisöä 

löysin benchmarking-menetelmällä ja yhden yhteisön harjoitteluni kautta. Rahoittajia 

ja potentiaalisia rahoittajia olen haastatellut kahdeksan. Oman kokemustietoni Pelas-

tetaan Minna Canthin talo -kampanjasta olen sisällyttänyt myös tutkimukseen. 

 

Lomake on laadittava huolellisesti 

 

Tutkimuslomake on kysely- ja haastattelututkimusten olennainen osatekijä. Oli kysely 

paperilomakkeella tai tietokoneavusteisesti tehty henkilökohtainen haastattelu, puhe-

linhaastattelu tai internetlomake, niin huonosti suunniteltu lomake voi pilata tutki-

muksen. On tutustuttava kirjallisuuteen, pohdittava tutkimusongelmaa, määriteltävä 

käsitteet ja valittava tutkimusasetelma. Lomaketta laadittaessa on nimettävä tutkitta-

vat asiat, suunniteltava rakenne, muotoiltava kysymykset, testattava lomake, tehtävä 

korjaukset ja lopullinen lomake. (Heikkiä 2014, 45-46.)  

Kvalitatiivisissa tutkimuksissa käytetään etupäässä avoimia kysymyksiä. Ne ovat tar-

koituksenmukaisia, kun vaihtoehtoja ei tarkkaan tunneta. Tyypillisiä ne ovat eteenkin 

vapaamuotoisissa syvähaastatteluissa. Kysely- ja haastattelututkimuksissa avoimet 

kysymykset rajataan vastaajan ajatusten suuntaan. Vastaukset voivat sisältää uusia nä-

kökantoja ja varteenotettavia parannusehdotuksia sekä persoonallisia kommentteja. 

(Heikkilä 2014, 47-48.) 
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Tutkimuksessani olen etsinyt syitä siihen, mikä motivoi rahoittajaa osallistumaan 

kampanjaan Mesenaatti.me:ssä. Muut kysymykset, myös se, miksi joku ei rahoita, 

taustoittavat tätä tutkimuskysymystä. Opinnäytetyössäni laaditut lomakkeet on tes-

tannut koehenkilö ja rahoittajille tarkoitetun lomakkeen on tarkastanut ohjaava opet-

taja. Käytössäni oli kolme tutkimuslomaketta, miltei pelkästään avoimin kysymyksin:  

• Lomake 1. Vastaajina Mikko Heinonen, Suomen Pelimuseo (Tampere) ja Roosa 

Lindholm, Annalan huvila (Helsinki) 

• Lomake 2. Vastaajina sähköpostitse, Pelastetaan Minna Canthin talo -kampan-

jaan (myöh. Kanttila-kampanja) osallistuneita rahoittajia (anonyymisti 4) 

• Lomake 3. Vastaajina potentiaalisia kampanjan rahoittajia (anonyymisti 4). 

Kahden vastaukset sain informoidulla kyselyllä (Heikkilä 2014, 17) eli vein ja 

noudin lomakkeet, jolloin saatoin vielä tarkentaa kysymyksiä. Kahdelle toisaalla 

asuvalle soitin ensin ja toimitin lomakkeen sähköpostilla. Lomakkeessa sovel-

letaan lomakkeen nro 2 runkoa huomioiden rahoittamatta jättämispäätös. 

 

Haastattelun tyypillisiä muotoja 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistoa voidaan kerätä lomakehaastattelujen (struk-

turoitu) lisäksi tiettyyn aiheeseen keskittyvillä teemahaastatteluilla (puolistrukturoitu) 

tai keskustelunomaisilla syvähaastatteluilla. Haastattelussa osapuolet vaikuttavat suo-

raan toisiinsa, mutta kysymyksiä voidaan esittää epäsuorastikin (kolmas henkilö -tek-

niikka) kysyen tuttavan tai naapurin mielipidettä. (Heikkilä 2014, 16.) Haastattelulla 

pystytään tutkimaan erilaisia ilmiöitä ja hakemaan vastauksia erilaisiin ongelmiin 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 74). Teemahaastattelussa edetään teemojen ja tarkentavien 

kysymysten varassa. Se lähtee olettamuksesta, että kaikkia yksilön kokemuksia ja aja-

tuksia voidaan tutkia tällä menetelmällä. Oleellisinta on edetä yksityiskohtaisten kysy-

mysten sijaan teemojen varassa. Keskeisiä ovat ihmisten tulkinnat asioista ja se, että 

merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 47-48.) Omassa 

tutkimuksessani teemahaastattelua edustaa Suomen Pelimuseon Mikko Heinonen. 
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Syvähaastattelu (avoin, täysin strukturoimaton) etenee avoimin kysymyksin ja keskus-

telunomaisesti. Tiedonantajan on avainhenkilö, jolla on paljon tietoa asiasta. Haastat-

telija syventää vastauksia rakentamalla jatkoa saamiensa vastausten varaan. Asia ava-

taan perusteellisesti, siksi haastateltavia voi olla vain yksi. Muodosta riippumatta haas-

tattelussa kysytään tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimustehtävän kannalta merkityk-

sellisiä kysymyksiä. Haastattelut voidaan tallentaa täyttämällä lomake, tekemällä 

muistiinpanoja, äänittämällä tai videoimalla. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 74-76; Hirs-

järvi & Hurme 2014, 41-48.) Tutkimuksessani olen tehnyt muistiinpanoja keskuste-

luista Minna Canthin talo ry:n puheenjohtajan Anja Lapin kanssa. 

 

Haastattelun etuja ja haittoja 

 

Vapaamuotoisten ja vähän strukturoitujen menetelmien käyttö on lisääntynyt. Näin 

saadaan myös kuvaavia esimerkkejä. Lomakekyselyyn verrattuna haastattelusta kiel-

täytymisprosentti on pienempi. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 34-36.) Haastattelu on jous-

tava, kysymyksiä voi selventää ja toistaa, väärinkäsitykset voi oikaista ja halutusta asi-

asta voi saada paljon tietoa. Haastattelun onnistumisen kannalta on hyvä antaa vas-

taajalle kysymykset, teemat tai aihe etukäteen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) 

Haastattelussa voi olla ongelmia, jos haastattelijalla ei ole riittäviä taitoja. Haastatte-

lussa ei voida taata anonyymiutta. Se vie aikaa, ja vapaamuotoisen keskustelun litte-

rointi on hidasta. Haastateltava voi tuottaa ns. sosiaalisesti suotavia vastauksia. Haas-

tattelusta voi aiheutua materiaali-, puhelin- ja matkakustannuksia. Vapaamuotoisen 

haastattelun analysointi, tulkinta ja raportointi voi olla ongelmallista, koska valmiita 

malleja ei ole tarjolla. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 34-36.) Virheitä voi syntyä kysymysten 

esittämisessä, ymmärtämisessä, vastausten muistiin merkitsemisessä ja tulkinnassa 

(Heikkilä 2014, 48). Häiriötekijät voivat olla myös ulkoisia, esimerkiksi perheenjäsen-

ten puuttuminen haastatteluun (Hirsjärvi & Hurme 2014, 127). 

Asiantuntijoiden haastattelut olivat erittäin tärkeitä tutkimukseni kannalta. Kyseisillä 

henkilöillä on paljon tietoa joukkorahoitusalusta Mesenaatti.me:n toiminnasta, koh-

deryhmästään, rahoittajien motivoinnista ja markkinointikanavista. Haastateltavat 
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saivat etukäteen joko tiedon aiheesta tai kysymykset. Kirjasin asiat suoraan tietoko-

neelle tai muistilehtiöön. Haastattelut olivat antoisia, osin rönsyileviäkin. Joissain 

haastatteluissa talletin ranskalaisin viivoin muistiin sekä ydinasiat että tärkeimmät si-

taatit. Sähköpostihaastatteluista oli helppo kerätä talteen kaikki vastaukset. 

 

Kyselylomakkeen etuja ja haittoja 

 

Olemme jo varsin tottuneita täyttämään kotiin tulleita veroilmoituslomakkeita ja esi-

merkiksi Taloustutkimuksen mielipide- ja markkinatutkimuksia. Taloustutkimuksen 

haastattelijat soittavat aktiivisesti perään, jos lomaketta ei palauteta ajoissa. Koulu-

maailmassa opiskelijat joutuvat vastaamaan kyselyihin myös Facebookissa, tapaa hyö-

dynnetään opinnäytetöissäkin. Tutkijat ovat eri mieltä siitä, onko haastattelu sopiva 

arkojen ja vaikeiden asioiden tutkimiseen. Toisten mielestä on, toiset taas pitävät lo-

maketta parempana. Vastaaja jää näin anonyymiksi ja tarkoituksellisesti etäiseksi. Ky-

selylomake lienee käyttäytymistieteissä yleisin tietojenkeruumenetelmä (Hirsjärvi & 

Hurme 2014, 35-36).  

Kyselylomake toimii, kun se on hyvin suunniteltu, ja kun sillä pyritään selvittämään 

konkreetteja ja yksiseitteisiä ilmiöitä. Sillä tavoitetaan helpommin vastaajat. (Hirsjärvi 

& Hurme 2014, 36-37.) Kun kohderyhmä on määritelty ja rajallinen, kannattaa kysely 

toteuttaa edullisella sähköpostilla, joka toimii myös muistutuksissa. Motivointi voi olla 

haastavaa, on hyvä antaa vastata anonyymisti. Kysymysten tulee olla perusteltuja ja 

selkeitä. Lyhyet tutkimukset tuottavat paremman vastausprosentin, vastattujen kysy-

mysten suhteellinen osuus on suurempi ja vastukset rehellisempiä. Tutkijoiden olete-

taan tuntevan tutkimusta koskeva kansainvälinen säännöstö ja erityisesti tietosuoja-

laki, jos tiedonantaja ei voi vastata täysin nimettömänä. (Apsis 2015.) 

Kyselylomakkeen haittana voi olla vastaamisen vaikeus johtuen lukemisvaikeuksista 

tai tottumattomuudesta täyttää lomake. Ihmiset eivät aina edes halua vastata kyselyi-

hin.  (Hirsjärvi & Hurme 2014, 36-37.) On myös varmistettava, että kysely ei ajaudu 

roskapostiksi. Digitalisessa maailmassa kyselyt ovat tuttuja. Ihmiset eivät silti ole aina 

halukkaita täyttämään lomakkeita netissä, tietojen pelätään valuvan vääriin käsiin. 

Cambridge Analytica -kohu on vaikuttanut Facebookin luotettavuuteen. Brittiläinen 
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data-analytiikkayhtiö teki vuonna 2016 töitä Donald Trumpin vaalikampanjalle ja sai 

käsiinsä 87 miljoonan ihmisen tiedot. Yhdysvalloissa ja Saksassa, kohun jälkeen teh-

dyn kyselyn mukaan suurin osa vastanneista ei enää luota yksityisyyden suojaan Face-

bookissa (esim. Perttu & Viljamaa 2018). Lisäsin kyselylomakkeeseeni tietosuojalain 

mukaisen maininnan tutkimustietojen poistamisesta heti niiden käsittelyn jälkeen. 

 

Anonyymius halutaan varmistaa 

 

Kyselylomakkeen olen toimitanut osin sähköpostitse. Se on ollut myös kustannusky-

symys. Kanttila-kampanjan vastaajat ovat edellyttäneet, että he säilyvät anonyymeina. 

He ovat miltei kaikki akateemisesti koulutettuja, sekin puolsi lomakekyselyä. He ovat 

tottuneita vastaajia, kysymykset ymmärrettiin oikein, vastaukset olivat napakoita ja 

yksiselitteisiä. Kysymyksiin on vastattu sujuvasti suoraan sähköpostipohjaan. Moti-

vointiin käytin kirja-arpajaisia (Jenni Haukion runokirja, taidekirja kuopiolaisesta tai-

demaalari Juho Rissasesta, mietelausekirja, kirja Chopinista). Kirjat eivät aktivoineet 

kaikkia. Asiaan saattoi vaikuttaa se, että voittajat joutuivat antamaan postiosoitteensa.  

Lienee totta, että lyhyemmät tutkimukset tuottavat paremman vastausprosentin. Lo-

makkeessani kysymyksiä oli vajaa 20, ja vaikka useaan kysymykseen saattoi vastata 

lyhyesti, niin kysymysmäärä on voinut karsia vastaajia. Kysymykset olivat lisäksi pää-

osin avoimia. Pohdin myös sitä, eivätkö mesenaatit pitäneet siitä, että hyödynsin hei-

dän sähköpostitietojaan kyselyssä, vaikka sen laillisuuden varmistinkin. Totta sekin, 

että kyselyihin ei vain ole aikaa vastata, näin totesi yksi henkilö. Eräs vastaajista kir-

joitti, että häntä huolestuttaa eniten ”omien tietojen katoaminen bittiavaruuteen”.  

 

Tiedonantajana asiantuntijat (AS) 

 

Harjoitteluni  Minna Canthin talo ry:ssä (perustettu 2016) vaikutti siihen, että yksi 

haastattelemistani asiantuntijoista on yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja toi-

minnan koordinoija Anja Lappi. Hän on antanut runsaasti tietoa yhdistystoimintaan 

liittyvissä asioissa. Yhdistyksen tavoitteena on pelastaa Kuopiossa sijaitseva, kirjailija, 
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toimittaja ja yhteiskuntavaikuttaja Minna Canthin koti- ja liiketalo Kanttila. Tarkoi-

tuksesta on johdettu kampanjan nimi ”Pelastetaan Minna Canthin talo”. 

Lappi tuntee yhdistys- ja yritysmaailman sekä taide- ja taiteilijamaailman. Hän on ol-

lut perustamassa mm. Tanssiteatteri Minimiä ja Itä-Suomen Tanssin aluekeskusta. 

Tuulisissa oloissa ja mielipiteiden myrskyssä työskentely vaati vankkaa tietopohjaa, 

rautaisia hermoja ja positiivista mielenlaatua. Merkittävä osa yhdistyskenttää on eri-

laisten rahoituslähteiden kartoittamista ja rahoitushakua, joiden taitaminen on yksi 

Lapin vahvuuksista. Näitä taitoja tarvitaan Kanttilan pelastamisessa. Kuten toimimi-

sessa Mesenaatti.me-alustalla, jossa keräystä jatkettiin oman harjoitteluni jälkeen. 

Mikko Heinonen - Suomen Pelimuseon veturi  

Alasin Media Oy:n toimitusjohtajalta ja Suomen Pelimuseo -hankeen ”isältä” Mikko 

Heinoselta pyysin haastattelun benchmarkkauksen jälkeen. Pelimuseo-kampanja ke-

räsi paljon mediahuomiota, kesti keväästä syyskuun loppuun, sai 1 121 rahoittajaa ja 

kokosi 85 870 euroa. Se oli tuolloin alustan suurin rahoituspotti. Kampanjaa joudut-

tiin  jatkamaan kesän yli, mutta menestys kertoi suosiosta: Suomeen haluttiin pelimu-

seo. Vuonna 2017 Tampereella Museokeskus Vapriikissa avattu museo kertoo suoma-

laisen pelaamisen monikymmenvuotisen historian. Hanke on Mediamuseo Rupriikin, 

Pelikonepeijoonien ja  Tampereen yliopiston yhteistyön hedelmä. Hanketta tuki Tam-

pereen Avoin Tampere -ohjelma. (Slip 2015, Tekniikan Maailma 2015.)  

Heinosen kanssa sopimamme tapaaminen  Tampereella vaihtui puhelinhaastatteluksi 

Heinosen matkan vuoksi. Puolistrukturoidussa haastattelussa käytin runkona tutki-

muslomaketta (1) ja avoimia kysymyksiä. Järjestys oli vapaa ja eteneminen tapahtui 

pitkälti Heinoselta saamieni vastausten pohjalta. Heinonen ei jaaritellut, pysyi asiassa 

ja antoi napakoita vastauksia. Muistiinpanot kirjasin suoraan tietokoneelle siten, että 

puhelin oli pöydällä ja kaiutin päällä. Assistenttina olen tottunut kirjoittaja. Tekstistä 

keräsin teemojen mukaiset keskeiset vastaukset eri värein maalaamalla.  

Roosa Lindholm - Annalan huvilan viestijä  

Annalan huvila oli toinen benchmarkkaukseni kohde. Huvila sijaitsee Helsingin Ara-

bianrannassa ja on valjastettu kaupunkilaisten käyttöön ”palvelevaksi puutarhakult-

tuurin tapahtumapaikaksi”. Annalan huvilan ystävät ry käynnisti joukkorahoituskam-

panjan Mesenaatti.me:ssä kerätäkseen varoja Hyötykasviyhdistyksen omistamalle 
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kiinteistöyhtiölle. Yhtiö osti huvilan kaupungilta velkarahalla ja edessä oli mittava re-

montti. Huvilasta kerrottiin luotavan ”keidas, jossa ideat ja suunnitelmat itävät puu-

tarhakulttuurin ympärillä, ja jossa voi tuntea entisajan kiireettömän huvilaelämän”. 

Annalassa on myös Hyvinvoinnin tilat -hanke, jossa Suomessa tyhjäksi jääneitä tiloja 

valjastetaan hyvinvointia tukevan toiminnan käyttöön.  

Annalan huvila -projektissa ja Hyvinvoinnin tilat -hankkeessa mukana olevaa viestijä 

Roosa Lindholmia haastattelin sähköpostin välityksellä. Kävimme kirjeenvaihtoa 

12.8.-28.8.2018. Pelasta Annalan huvila -kampanja toteutettiin 2017-18. Tavoitteena 

oli 100 000 euroa muutamassa kuukaudessa. Kampanjaa pidennettiin ja 7,5 kuukau-

den aikana 882 mesenaattia toi Annala-pottiin kunnioitettavat 62 000 euroa. 

 

Minna Canthin talon kampanjan rahoittajien kysely  

 

Vastaajiksi pyysin kymmentä mesenaattia, jotka olivat rahoittaneet Kanttila-kampan-

jaa ensimmäiseen keräysjakson aikana (1.5.-15.8.2018). Tukijoita oli tuolloin parikym-

mentä. Mesenaatti.me-alustalta saamani ”kassakone kilahti” -viestin perusteella olin 

kiittänyt jokaista mesenaattia tuesta ja pyytänyt lupaa käyttää nimeä tiedotuksessa. 

Laatimastani Excel-taulukosta poistin kaikki ne henkilöt, joilta en lupaa saanut. Kym-

menen henkilöä antoi suostumuksensa. Vain heiltä kysyin luvan kyselylomakkeen lä-

hettämiseksi sähköpostitse. Kerroin myös tutkimuksen tarkoituksesta ja arpajaisista.   

Tietosuojalain mukaan ilmoitin, että heidän nimensä ovat anonyymisti mukana tässä 

tutkimuksessa ja talletettuna tässä nimenomaisessa tarkoituksessa, ja että heidän tie-

tonsa poistetaan koneelta heti aineiston käsittelyn jälkeen. Nimien käytön laillisuuden 

varmistin tapahtumanhallintajärjestelmä Lyytin toimitusjohtajalta Petri Hollménilta 

(2018): ”Ei ole mitään estettä, sillä he ovat osallistumalla rahoitukseen jo antaneet si-

nulle luvan henkilötietojaan käsitellä. Kyseessä siis niin sanottu oikeutettu etu. ” 

Kohderyhmästä kuusi (6) lupasi vastata. Hirsjärvi & Hurme (2014, 47-48) luokittelevat 

heidät ”asiasta hyvin kiinnostuneisiin”.  Kyselylomakkeen laitoin sähköpostitse. Vas-

tausaikaa oli perjantaista keskiviikkoon, ajattelin viikonlopun tukevan vastaushaluk-

kuutta. Joukossa ei ollut yhtään miestä, koska heitä ei ollut myöskään perusryhmässä. 
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Vastauksia palautui neljä (4). Kahta muistutin keskiviikkona, että vielä on aikaa vas-

tata torstaiaamuun. Heistä toinen ei vastannut, toinen ilmoitti, että hänellä ei olekaan 

aikaa. Oma arvioni vastaamatta jättämisestä on, että kysymyksiä oli liikaa (19). Mo-

nesta kysymyksestä selvisi tosin lyhyellä kommentilla, vain muutama kysymys vaati 

enemmän paneutumista. Kyselylomake on liitteenä 2.  

Kyselyyn vastanneet anonyymit mesenaatit (M): 

M1 = nainen 
Pirkanmaa  
55-64, opetus- ja 
sivistysala 

M2 = nainen 
Pohjois-Suomi  
45-54, opetus- ja 
sivistysala 

M3 = nainen  
Pirkanmaa 
55-64, opetus- ja 
sivistysala 

M4=nainen,  
Etelä-Suomi 
55-64, opetus- ja 
sivistysala 

 

 

Potentiaalisten rahoittajien haastattelu 

 

Haastattelin myös potentiaalisia mesenaatteja, joille olin kertonut kampanjasta. Hei-

dät Hirsjärvi ja Hurme (2014, 47-48) luokittelevat ”jonkin verran tai ei kiinnosta -tyyp-

peihin”. Tein Excelin 20:sta Facebook-tuttavastani, josta perusjoukosta arvoin otoksen 

tietokoneen analyysityökalujen sampling-toiminnolla. Arvoin neljä nimeä, saman ver-

ran kuin oli rahoittaneita. Luvan osallistumisesta pyysin puhelimitse/messengerissä ja 

kerroin otannasta. Kahdelle vein kyselyn kotiin ja informoin samalla lomakkeesta. 

Kaksi kaukana asuvaa haastattelin puhelimitse. Lomakkeen he saivat sähköpostitse.  

Kyselylomakkeen nro 3 pohjana on lomake 2. Ensimmäiset kysymykset on korvattu: 1) 

Miksi kampanja ei tunnu ”omalta”? 2) Voisitko ajatella rahoittavasi sitä? 3) Mitä aja-

tuksia kampanja muuten herättää?” Pyysin tutustumaan Mesenaattiin ja Kanttilan ra-

hoituskampanjaan. Kerroin tutkimuksen tarkoituksesta, tietosuojasta ja arvonnasta. 

Henkilökohtainen tapaaminen viritti hedelmällisen keskustelun kyselylomakkeen pa-

lauttamisen jälkeen. Vastausaikaa oli perjantaista keskiviikkoon. 

Kyselyyn vastanneet potentiaaliset (P) rahoittajat merkitsin seuraavasti: 

P1 = nainen 
Pohjois-Savo  
55-64, kulttuuriala 

P2 = nainen,  
pääkaupunkiseutu 
55-64, myyntiala 

P3 = mies 
Helsinki  
25-34, opiskelija 

P4 = nainen, 
Pirkanmaa 
55-64, eläkeläinen 
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Kirja-arvonnan suoritti Turun seminaarissa lehtori Minna Hautio. Arpajaisvoitoista il-

moitin voittajille sähköpostitse, koska jouduin pyytämään yhteystiedot palkintojen 

postittamista varten. 

 

Hiljainen tieto eli kokemustieto harjoittelun ajalta 

 

Työelämässä hiljaisella tiedolla tarkoitetaan työkokemuksen synnyttämiä taitoja ja 

osaamista. Tuomola ja Airila (2007) erottavat yksilötason hiljaisessa tiedossa kuusi 

aluetta: tekninen ja sisällöllinen tieto, sosiaaliset taidot, intuitiivisuus, ammatillisuus 

ja rutiinit. Yksilöllisen tiedon ohella tutkijat tunnistavat myös hiljaisen tiedon yhtei-

söllisen puolen. Työyhteisötasolla on samoin kuusi aluetta: arvot, normit ja roolit, ta-

lon tavat, kulttuuri, historia, yhteisöllisyys sekä tarinat. (Pohjalainen 2012.) 

 

Yhteiskunnallisessa toiminnassa hiljainen tietämys, jota tavallisilla, esimer-
kiksi järjestöissä ja epävirallisissa ryhmittymissä toimivilla henkilöillä on, 
on nähty tärkeäksi voimavaraksi kansalaislähtöisen yhteiskunnan rakenta-
misessa. Hiljaisen tiedon eri tasojen tutkimiseen soveltuvat luonnollisesti 
erilaiset menetelmät, joita ovat mm. havainnointi, testit, simuloinnit, doku-
menttianalyysi, kyselyt ja haastattelut. (Nuutinen 2018.) 

 

Tutkimukseni hiljainen tieto pohjaa omaan kokemustietooni joukkorahoituskampan-

jasta Minna Canthin talo ry:ssä. Kulttuurihistoriallinen Kanttila on tarkoituksena kun-

nostaa taiteen, tieteen ja tasa-arvon taloksi. Projekti kestää 4-5 vuotta ja maksaa noin 

3,5 miljoonaa euroa. Pelastetaan Minna Canthin talo -kampanja alkoi vappuna 2018, 

mutta ei saanut toivotulla tavalla tuulta siipiensä alle. Kampanja-aikaa on myöhemmin 

jatkettu Minna Canthin juhlavuoteen 2019 saakka. Kampanja tavoittelee 100 000 eu-

roa ja minimisumma on 10 000 euroa.  

Ensimmäinen joukkorahoituksen hakuvaihe päättyi elokuun puolivälissä 2018, joten 

oma kokemukseni perustuu tähän 3,5 kuukauden jaksoon. Harjoitteluni ja tässä lu-

vussa esittelemäni aineisto ovat olleet ollut oman tutkimukseni peruslaastia, josta olen 

rakentanut seuraavan, luvun 7 mukaisen analyysin ja edelleen opinnäytetyöni johto-

päätökset luvussa 8. 
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7 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN ANALYYSI 

 

Laadullisen tutkimuksen analyysimuotoja arvioitaessa on Kvalen (1996) mukaan jär-

kevää miettiä analysointitapaa jo ennen aineiston keräämistä. Analyysitapa voi tällöin 

toimia ohjenuorana haastattelua ja sen purkamista suunniteltaessa. (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 69-70.) Perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen 

tutkimuksen perinteissä, on sisällönanalyysi.  

Useimmat eri nimillä kulkevat menetelmät perustuvat jollain tavalla sisällönanalyy-

siin, jos tällä tarkoitetaan kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analyysia väl-

jänä teoreettisena kehyksenä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91.) Koska keräsin oman tut-

kimusaineistoni erilaisilla haastattelu- ja kyselytekniikoilla, saamani materiaali on si-

sällönanalyysiin soveltuvaa. 

Tiedonantajien lukumäärä 

Alasuutarin (2011, 38-39) mukaan yksikin strukturoimaton haastattelu voi tuottaa 

jopa 30 litteroitua tekstisivua. On siis harvoin järkevää tai mahdollista tehdä niin pal-

jon haastatteluja, että yksilöiden väliset erot olisivat tilastollisesti merkittäviä. Kvalita-

tiivisessa tutkimuksessa tutkimusyksiköiden suuri määrä ja tilastollinen argumentoin-

titapa ei ole tarpeen tai mahdollinen. Laadullisella tutkimuksella pyritään ymmärtä-

mään kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä kokonaisvalaisesti. 

Hirsjärven ja Hurmeen (2014, 135) mukaan pieni haastateltujen määrä ei aina mer-

kitse sitä, että aineistoa olisi vähän. Jos haastattelu on pitkä tai ihmisiä on haastateltu 

useamman kerran, aineistoa on runsaasti. Tutkimuksessani tiedonantajia oli 11. Haas-

tattelut olivat avoimia, avoimilla kyselylomakkeilla sai paljon tietoa ja lisänä oli oma 

kokemukseni, joten mielestäni aineistoni oli riittävä. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston keruu, käsittely ja johtopäätösten tekeminen 

nivoutuvat tiiviisti toisiinsa. Tutkija tekee tulkintoja jo keruuvaiheessa ja hänelle voi 

vielä analysoinnissa palautua mieleen jokin tärkeäksi osoittautuvat seikka, jota hän ei 

ole aineistoa kerätessään kirjoittanut muistiin. (Heikkilä 2014, 16.) Tutkimuksessani 

olen voinut tarvittaessa täydentää puuttuvia tietoja asiantuntijoilta ja potentiaalisilta 

rahoittajilta, mutta en enää mesenaateilta. Se ei ole ollut myöskään tarpeellista. 
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Tallennetun aineiston purku 

Aineisto voidaan purkaa kahdella tavalla: 1) Sanansanainen puhtaaksikirjoitus, litte-

rointi, koko dialogista tai valikoiden teema-alueista tai 2) Aineistoa ei kirjoiteta teks-

tiksi, vaan päätelmiä tai teemojen koodauksia voi tehdä suoraan esimerkiksi kovale-

vylle tallennetusta materiaalista. Päätelmien tekeminen suoraan materiaalista on hel-

pointa, kun haastateltavia on vain muutamia, ja kun haastattelu ei ole kestänyt pit-

kään. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 138.)  

Tutkimukseni aineisto on ollut pääosin tekstimuodossa (kyselylomakkeet sähköpos-

titse). Lisäksi olen litteroinut haastattelut eli tapaamisin ja puhelimitse kerätyt aineis-

tot. Päätelmiä olen voinut tehdä jo haastattelujen aikana ja puhtaaksikirjoitusvai-

heessa. Aineistot tallensin tietokoneelle Excel-taulukoiksi. Koska käytössäni oli kolme 

erilaista lomaketta, tein jokaisesta kyselylomakkeesta oman tiedoston (Mesenaatit/Po-

tentiaaliset rahoittajat/Asiantuntijat). 

Straussin & Cobinin (1998) mukaan aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä ja analyysin tar-

koitus on luoda tästä ilmiöstä sanallinen ja selkeä kuvaus. Sisällönanalyysilla pyritään 

järjestämään aineisto tiiviiseen muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatiota. 

Analysoinnilla luodaan siis hajanaisesta aineistosta yhtenäinen informaatio. Miles ja 

Huberman (1994) kuvaavat aineistolähtöistä sisällönanalyysia seuraavasti: 1) Aineis-

ton redusointi eli pelkistäminen (tutkimustehtävän kysymyksillä etsitään niitä kuvaa-

via ilmiöitä, alleviivata ne eri värein ja listata peräkkäin), 2) Aineiston klusterointi eli 

ryhmittely (etsitään samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia, käsitteet ryhmitellään 

ja luokitellaan) ja 3) Abstrahointi eli oleellisen tiedon erottaminen ja teoreettisten kä-

sitteiden luominen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108-110.) 

Tutkimusongelmaa valaisevat teemat 

Aineistosta nousi esiin selvät teemat ja niitä kuvaavat näkemykset. Tallettamistani ai-

neistoista etsin tutkimustehtävän kysymyksillä ja eri värejä hyödyntäen samankaltai-

suuksia ja eroavaisuuksia. Näin sain erotettua tutkimustani koskevan oleellisen tiedon.  

Tutkimusaineistosta nousi näiden lisäksi kysymysten lisäksi myös uusia, mielenkiin-

toisia näkökulmia. 
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Teemoittelussa tekstikatkelmia eli sitaatteja voidaan käyttää perustelemaan tutkijan 

tulkintaa, elävöittämään tutkimusraportin tekstiä tai tiivistettyinä ja pelkistettyinä ko-

kemuksina aineistosta (Hiltunen 2018). Tuomi ja Sarajärvi (2009, 22) huomattavat 

kuitenkin, että laadullisen tutkimuksen tekijän kannattaa pohtia kahteen kertaan, liit-

täkö tutkimusraporttiinsa haastattelujen alkuperäisiä ilmauksia lainkaan. He lisäävät, 

että jos ohjaaja vaatii liittämään liitteeksi esimerkkejä käytetyn analyysin logiikasta ve-

doten tutkimuksen luotettavuuteen, se on eri asia kuin pohtia alkuperäisten ilmausten 

tarkoituksenmukaisuutta raportin elävöittäjinä. Omassa opinnäytetyössäni, jossa vas-

taajien määrä oli pieni, hyödynnän lainauksia alkuperäisteksteistä. 

Validiteetti- ja reliabiliteettipohdintaa 

Laadullisessa tutkimuksessa tulokset eivät saa olla sattumanvaraisia ja tutkimuksessa 

käytetyillä menetelmillä on voitava tutkia sitä, mitä tutkimuksessa on tarkoitus tutkia. 

Ja luotettavuutta voidaan arvioida monin tavoin. Eräs näkökulma on yleistettävyys tai 

siirrettävyys: ovatko tulokset yleistettävissä tai siirrettävissä muihin kohteisiin tai ti-

lanteisiin. (Jyu 2016.) Ensimmäinen edellytys luotettavuudelle on, että tutkimus on 

tehty tieteelliselle tutkimukselle asetettujen kriteerien mukaan. Luotettavuutta kuva-

taan käsitteillä: validiteetti ja reliabiliteetti. Luotettavuutta alentavat yleensä erilaiset 

virheet aineistonhankinnassa. (Heikkilä 2014, 176.) 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kohdalla pohditaan, mitä raporttiin pitää kir-

joittaa, että se olisi luotettava. Kysymys on myös siitä, miten tutkijan on mahdollista 

ymmärtää toista ihmistä, haastateltavaa. Miten on mahdollista, että toinen ihminen 

ymmärtää haastattelijan laatimaa tutkimusraporttia. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 68-

69.) Luotettavuutta voidaan parantaa triangulaatiolla. Tutkimusmenetelmien yhteis-

käyttö on erilaisten metodien, tutkijoiden, tiedonlähteiden tai teorioiden yhdistämistä 

tutkimukseen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 143; Hirsjärvi & Hurme 2014, 189.)  

Denzin (1978) erottaa triangulaatiosta neljä päätyyppiä, jotka liittyvät tutkimusaineis-

toon (monta tiedonantajaryhmää), tutkijaan (useita), teoriaan (monta) ja metodiseen 

triangulaatioon. Jälkimmäisessä tutkija voi kerätä tietoa samasta ilmiöstä esimerkiksi 

haastattelulla, kyselyllä, havainnoinnilla ja dokumenttianalyysilla. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 143.) Omassa tutkimuksessani olen hyödyntänyt tätä menetelmien yhteiskäyt-

töä.  
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Tutkimus on onnistunut, jos sen avulla saadaan luotettavia vastauksia tutkimuskysy-

myksiin. Tutkimus tulee tehdä rehellisesti, puolueettomasti ja niin, ettei vastaajille ai-

heudu haittaa (tietosuoja). Tutkimuksen tason ja johtopäätösten pätevyyden arvioin-

tiin käytetty reliabiliteetti (luotettavuus) tarkoittaa tulosten tarkkuutta. Tulokset eivät 

saa olla sattumanvaraisia. Tutkijan on oltava tarkka ja kriittinen. Validiteetilla (päte-

vyys) tarkoitetaan, että tutkimuksen tulee mitata sitä, mitä oli tarkoituskin mitata. Va-

lidius on varmistettava etukäteen huolellisella suunnittelulla ja tarkoin harkitulla tie-

donkeruulla. (Heikkilä 2014, 27-30.) 

Laadullisen tutkimuksen piirissä käsitteitä on kritisoitu, koska ne ovat syntyneet mää-

rällisen tutkimuksen piirissä. Käsitteiden hylkäämistä tai korvaamista onkin suositeltu 

monissa laadullisen tutkimuksen oppaissa (mm. Tuomi & Sarajärvi 2009, 137; Hirs-

järvi & Hurme 2014, 185). On totta, että laadullisen tutkimuksen haastatteluun vaikut-

taa sekä haastattelija että senhetkiset olosuhteet. Haastattelutilanne ei voi koskaan olla 

sellaisenaan toisteinen. Holstein ja Gubrium (1995) sanovat: ”Ei voida olettaa, että yh-

dessä tilanteessa annetut vastaukset toistavat toisessa tilanteessa annettuja, koska 

nämä ovat peräisin eri tuottamisolosuhteista.” (Hirsjärvi & Hurme 2014, 185).  

Hirsjärvi & Hurme (2014) kiteyttävät laadukkaan haastattelun näin: hyvä runko, huo-

miota koulutukseen, tekninen välineistö kunnossa ja mahdollinen haastattelupäivä-

kirja. Haastatteluaineiston validius (luotettavuus) riippuu sen laadusta. Aineistoa ei 

voi sanoa luotettavaksi, jos vain osaa on haastateltu, tallenteiden kuuluvuus on huono, 

litterointitapa vaihtelee, ja jos luokittelu on sattumanvaraista. Luotettavuus voidaan 

tarkistaa muista tiedoista. Reliaabelius koskee kvalitatiivisessa analyysissa pikemmin-

kin tutkijan toimintaa kuin vastauksia. Haastattelujen tulos on silti aina seurausta 

haastattelijan ja haastateltavan yhteistoiminnasta. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 185-189.)  

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 140) toteavat, että laadullisen tutkimuksen luotettavuuden 

arviointiin ei ole olemassa yksiselitteisiä ohjeita. Tutkimusta arvioidaan kokonaisuu-

tena, jolloin johdonmukaisuus painottuu. Tutkijan tulee antaa lukijoille riittävästi tie-

toa siitä, miten tutkimus on tehty, jotta he voivat arvioida tuloksia. Yksi laadullisen 

tutkimuksen ajankohtainen kysymys on tutkimusraportin muoto. Elämme tarinoiden 
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kertomisen aikaa, joten Tuomi ja Sarajärvi (2009, 141) kysyvät, voisiko laadullisen ai-

neiston raportti olla tutkittavasta ilmiöstä kertova tarina, jonka liitteinä ovat ”pakolli-

set” metodit perusteluineen ja eettisyys- ja luotettavuuspohdintoineen. 

Eettisiä näkökulmia 

Eettiset ratkaisut koskevat tutkimuksen kaikkia vaiheita: kasvotusten haastateltavan 

kanssa ja työskenneltäessä dokumenttiaineiston parissa. Ihmisiin kohdistuvissa tutki-

muksissa tärkeimpiä periaatteita ovat informointiin perustuva suostumus, luottamuk-

sellisuus, julkaistusta raportista aiheutuvat seuraukset ja yksityisyys. Muita eettisiä ky-

symyksiä voivat olla vallankäyttöä, tutkijan toimintaa, laillisuuskysymyksiä ja tutki-

muksen rahoitusta ja sponsorointia koskevat asiat. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 19-20.) 

Olen esitellyt tässä tutkimuksessa mukana olevat asiantuntijat, mesenaatit ja potenti-

aaliset mesenaatit, mutta vastausten analysoinnissa heidät kaikki on merkitty koo-

deilla. Haastattelut ja kyselyt on solmittu yhdeksi aineistoksi, joka kuvaa joukkorahoi-

tusta Mesenaatti.me-palvelussa, ja jota tekstimassaa tulkitsen siten, että nostan esiin 

ne erityispiirteet ja työhön mahdollisesti sisältyvät tulokset, jotka ovat leimallisia juuri 

tässä tutkimuksessa.  
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8 VASTAUSTEN ANALYSOINTI 

 

Tässä luvussa analysoin tutkimuksen tuloksia. Haastateltuja ja kyselyyn vastanneita 

asiantuntijoita on siis kolme (3). Oman kokemustietoni Kanttilan joukkorahoituskam-

panjasta olen sisällyttänyt tutkimukseen. Siihen liittyviä mesenaatteja ja potentiaalisia 

mesenaatteja on kahdeksan (8). Koska vastaajien määrä on pieni, olen analysoinut tu-

loksia varsin tarkkaan. Olen teemoittanut aineiston sen mukaan, mihin tutkimuskysy-

myksiin etsittiin vastauksia, ja mitkä erityispiirteet nousivat haastatteluissa ja kyse-

lyissä selvimmin esiin. Päätutkimuskysymykseksi muotoutui: Mitkä tekijät vaikuttavat 

mesenaattien motivaatioon? Alaongelmiksi kirjattiin: Onko yhdistys tavoittanut po-

tentiaaliset rahoittajat? Onko Mesenaatti.me:n palvelupolku toimiva? Näkökulmia on 

kolme: mesenaatin, yhdistyksen ja rahoitusalustan, Mesenaatti.me Oy:n. Aineistonke-

ruussa esiin nousi myös muita tärkeitä huomioita, joita käsittelen luvun loppupuolella. 

8.1 Mesenaattien motivaatioon vaikuttavia tekijöitä 

Motivaatiota kartoittavat kysymykset koskivat tärkeimpiä, rahoittamispäätökseen vai-

kuttaneita tekijöitä. Mesenaatit (eli tukijat, rahoittajat) ja potentiaaliset mesenaatit, 

jotka olivat vastaajina liittyvät kaikki Kanttila-kampanjaan. 

Itselle tärkeä tai hyödyllinen asia 

Rahoittaneiden ensisijainen motiivi ja tärkein tekijä oli Minna Canthin historiallisen 

ja kirjallisen kulttuuriperinnön vaaliminen. Asia koettiin itselle merkitykselliseksi. 

Tärkeänä pidettiin myös Kanttilan kulttuurihistoriallista arvoa ja naisasia-aatetta. 

Minna Canth on tärkeä kirjailija niin minulle lukijana kuin koko Suomen 
kulttuurihistorialle. Hänen perintöään ei pidä tuhota. (M1) 

Minna Canth edisti naisten asemaa ja auttoi vähäväkisiä, juuri sillä työllä on 
minulle suuri merkitys. (M3) 

Olen aina ollut kiinnostunut Kanttilan kohtalosta ja tulevaisuudesta ja on 
harmittanut, kun rakennus oli pitkään huonossa hoidossa ja epämääräisissä 
käsissä. (M2) 

Annalan huvila houkutteli rahoittajiksi lähistöllä asuvia ja aktiivisia helsinkiläisiä. 

Suomen Pelimuseon kohderyhmä oli selvärajaisesti peliharrastajat. Kummankin 
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benchmarkkauskohteen rahoittajat kokivat kampanjan tärkeäksi ja hankkeesta olevan 

itselle hyötyä. Tämä johtopäätös perustuu kampanjavetäjien arvioihin. 

Rahoittajaryhmästä 95 prosenttia oli jo valmiina facessa eli 35-45-vuotiaat 
perheenisät, jotka ovat alan harrastajia. (AS) 

Globaalissa tutkimuksessa merkittävin syy rahoittamatta jättämiseen oli varojen 

puute. Kanttila-kampanjassa varjojen puutteen mainitsi rahoittamisen esteeksi työtön 

vastaaja. Tärkeimmäksi syyksi jättää rahoittamatta nousi se, ettei asia kosketa itseä. 

Jos asialla olisi minulle jokin henkilökohtainen koukku, niin voisin ajatella 
tukevani. Nyt näen, että minulle ei ole henkilökohtaisesti hyötyä Kantti-
lasta. (P3) 

Asia on aivan kannatettava, mutta koen, että keräys koskee paikallisesti 
Kuopiota. (P4) 

Myös Kallio ja Vuola  (2018, 104) ovat todenneet, että hyödykemuotoisessa joukkora-

hoituksessa motiivina on rahoittajan itselleen tärkeäksi kokema toiminta. Global 

Trends in Giving -tutkimus (2018) osoitti sekin lahjoittajien olevan kiinnostuneita yk-

silöitä hyödyntävistä hankkeista. Tämä pienimuotoinen tutkimus todistaa omalta osal-

taan saman asian. Potentiaaliset mesenaatit suhtautuivat keräykseen positiivisesti, 

mutta kokivat tärkeän asian silti ”paikalliseksi” ja ”itselleen liian kaukaiseksi”. 

Vastike, jonka saa vain kampanjasta 

Kanttila-kampanjassa kysyttiin mielipidettä vastikkeista ja niiden hinnoista. Vastaajat 

arvostivat Canthin elämään liittyviä tuotteita. Erihintaisten vastikkeiden määrää kii-

tettiin, mutta opiskelija ja eläkeläinen toivoivat lisäksi kymmenen euron vastiketta. 

Vastikkeita tässä kampanjassa ei lisätty. Yksi rahoittajista sanoi, että hän lahjoittaa 

mieluiten ilman vastikkeen ostoa. Annalan ja Pelimuseon kampanjoissa vastikkeita li-

sättiin mm. joulun alla. Kaikki kampanjat saivat kiitosta vastikkeista. Enemmistö piti 

kuitenkin tuotetta, jonka saa vain kampanjasta, houkuttelevimpana. 

 (Kanttila-kampanjan) vastikkeissa tulisi olla myös kympin tuote. Kirjat 
ovat kovin kalliita, kahvi on mainio, koska Canth oli kahvinjuoja. (P4) 

Meillä halvin vastike oli halaus ja kahvit kahvilassa. Myöhemmin kehä-
kukka omalla palstallamme. Yhdistyksen jäsenhankintaa oli helppo hoitaa 
mesenaatin kautta. (AS) 
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En ole ajatellut tukea (Kanttila-kampanja). Yllätyin silti, että 15 eurolla pää-
see mukaan. (P1) 

Kampanjan uudistuminen oli todella tärkeää. Teimme lahjakortin, jonka sai 
vastauspostina pyydettäessä. Tämä tosin vasta sen jälkeen, kun tiesimme, 
että kampanjan minimitavoite on täynnä. (AS) 

 

Global Trends in Giving (2018) -raportin mukaan eurooppalaiset suosivat järjestöjen 

tarjoamia eettisiä lahjoja. Ilmiö liittynee siihen, Euroopassa tuetaan eniten myös ih-

misoikeustyötä. Kyseisen tutkimuksen mukaan innokkain lahjoittaja on Millenium-su-

kupolvi (1981-1997) eli ”Facebook-opiskelijat”. Tälle sukupolvelle tärkeitä ovat eettiset 

ja yritysvastuuta ilmentävät arvot. Ikosen (2018) mukaan Konsulttiyhtiö Deloitten tut-

kimuksessa lähes puolet milleniaaleista on valmis ostamaan jotain sellaista, jolla voi 

samalla tukea jotakin tahoa. Minna Canthin talon tulisi löytää tämä verkossa sujuvasti 

operoiva sukupolvi, suunnitella vastikkeita eettisyyden ja ekologisuuden mukaan ja 

kohdentaa markkinointia tälle ryhmälle korostaen ihmisoikeuksia ja tasa-arvoteemaa.  

 

8.2 Onko yhdistys tavoittanut potentiaaliset rahoittajat?  

 

Tätä ongelmaa avasivat kysymykset, jotka koskivat rahoitusta hakevien yhteisöjen eri-

laisia viestintäkanavia, päivityksiä ja mahdollista ostettua mainontaa sosiaalisessa me-

diassa sekä muita tukimuotoja kampanjan aikana. Kampanjasivustoa koskeviin kysy-

myksiin vastasivat Kanttila-kampanjan mesenaatit ja potentiaaliset mesenaatit. 

Enemmistön (5/8) mielestä tietoa oli riittävästi. Kaksi rahoittamatta jättänyttä vastaa-

jaa kommentoi etusivua sekavaksi ja sivustolla olevan liikaa ”tavaraa”. Kampanjavideo 

yllätti. Kukaan rahoittajista ei ollut sitä huomannut. Kaksi potentiaalisista rahoittajaa 

videon oli löytänyt. Toinen ei ollut sitä kuitenkaan avannut ja toinen totesi, että 

”enempi saisi esitellä, mitä taloon tulee”.  

Facebook tykkää videoista, mutta on hyvä muistaa, että YouTube-videoita 
ei nosteta virtaan, koska se on kilpailija. (AS) 

 

Facebook on ykköskanava 

Kampanjan tekijöiltä kysyttiin käytetyistä tiedotuskanavista ja niiden toimivuudesta. 

Kanttila-hankkeen rahoittajat ovat löytäneet kampanjan Facebookista. He kaikki ovat 
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aktiivisia Facebookin käyttäjiä myös työnsä puolesta. Potentiaalisista mesenaateista 

kaksi oli kuullut kampanjasta tuttavaltaan ja kaksi tutustui asiaan kyselyn myötä. 

Ystäväni puhui asiasta vakuuttavasti. (M3)  

Kaveri markkinoi. (P2) 

Seuraan Mesenaatti.me-sivuja Facebookissa, olen rekisteröitynyt käyttäjä. 
(M2) 

Facebook oli tärkein tiedotuskanava kaikissa kolmessa kampanjassa. Instagramin suo-

sio nuorten keskuudessa tunnustettiin yleisesti, postauksia ei ollut kuitenkaan päivit-

täin. Twitteriä käytettiin harvemmin, tai ei lainkaan. 

Facebook oli meillä ykköskanava, ja oma tapahtuma, siellä oli jo kohderyh-
mäkin valmiina. Twitter on pieni piiri, joka twiittaillee keskenään. On nop-
papeliä osuuko viesti tätä kautta ihmisille. (AS) 

Joitain nuoria vois kiinnostaa, ovat kyl Instassa. (P3) 

Some tai oikeastaan facebook. Insta on hyvä paikka tavoittaa nuoria. (AS) 

Kampanjan järjestäjät korostivat ihmisten aktivoinnin tärkeyttä sosiaalisessa medi-

assa. Pyyntöön jakaa viestiä omissa FB-verkostoissa kaikki suhtautuivat myönteisesti, 

mutta vain osa teki niin. Potentiaaliset mesenaatit, jotka eivät tukeneet hanketta, eivät 

myöskään kertoneet kampanjasta eteenpäin. Kaikki rahoittajat ja miltei kaikki poten-

tiaaliset mesenaatit seurasivat Facebook-postauksia. Kuvien jakamista suosittiin. 

Saa jakaa, saa suositella, voi kommentoida – kaikkea kannattaa hypettää 
facessa. On hyvä olla super ambassadorit, jotka jakavat eteenpäin. (AS) 

Varsinkin kun jaoimme historiaan liittyviä postauksia ja kauniita kuvia (ih-
miset jakoivat eteenpäin). (AS) 

Mesenaatti.me korostaa aktiivista markkinointia sosiaalisessa mediassa. Kanttilalla 

postauksia oli noin 1-3 kertaa viikossa. Annala ja Pelimuseo jakoivat postauksia joka 

päivä. Maksettua mainontaa Annalalla ei ollut lainkaan Facebookissa, Kanttilalla muu-

tama kerta puheenjohtajan toimesta ja Pelimuseo luotti eniten näkyvyyden ostoon. 

Päivittäin (postauksia) useampaan kertaan facebookissa. Instagramissa 
noin 3 kertaa viikossa. (AS) 

Jatkuvasti jotain pöhinää, vuorovaikutusta, markkinointia. Joka päivä on 
oltava jotain positiivista hypetystä. (AS) 

Sosiaalisen median pyörittäjän tulee saada kassa näkyvyyden oston. (AS) 
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Tilastokeskuksen (2018) tutkimuksen mukaan Internetin käyttö meillä on todella vah-

vaa, ja DNA:n digibarometrin (2018) mukaan päivittäisessä käytössä suositaan juuri 

Facebookia. Rahoitusta hakeneet yhteisöt luottivat nekin sosiaalisen median voimaan. 

Tässä tutkimuksessa kuului kuitenkin myös ääni, että potentiaalisia mesenaatteja ei 

tavoita aina Facebookissa, tai että heidän suosimansa tavat lahjoittaa ovat toiset. 

Mielestäni pitäisi jalkautua kansan pariin, vaikka teatteri- tai musiikkiesi-
tysten väliajalle kertomaan hankkeesta. Näissä tapahtumissa pitäisi sitten 
olla mahdollisuus maksaa paikan päällä tai saada pankkisiirto mukaan. (P1) 

Kannattais päivittää tieto nuorten suosimista kanavista tarkemmin. (P3) 

Messuille ja tapahtumiin mukaan. Markkinointia muuallakin kuin Faceboo-
kissa, itse en ole siellä ollenkaan. Etsisin kohderyhmää myös meilitse. (P2) 

Some ei tavoita kaikkia, eivätkä lehtijutut, jotka elävät vain päivän pari. (P1) 

Annala tavoitti Facebookissa kohderyhmänsä, se sai myös sponsoroitua radiomainos-

aikaa. Pelimuseolla oli Facebookissa valmis, asiaa harrastava kohderyhmä. Toki sekin 

sai valtakunnallista mediatilaa aiheen kiinnostavuuden vuoksi. Pelimuseota voisi sa-

noa mediaseksikkääksi hankkeeksi ja uskoisin sen ihan senkin vuoksi saaneen lisä-

huomiota – ja sosiaalisen median jakoja.  

Tavoitteensa saavuttaneet yhteisöt kertoivat päivittäneensä Facebookia joka päivä. Ku-

vat ja historia kiinnostavat ja niitä jaetaan. Pelimuseolla oli kompakti kohderyhmä, 

mutta se myös maksoi FB-mainonnasta. Annalalla oli selvä kohderyhmä, mutta se ei 

ostanut mainontaa. Kanttilan kampanjassa kohderyhmää ei oltu määritelty, sielläkin 

FB-mainonnalla haettiin huomiota. Kanttilan rahoittajat kertoivat seuraavansa Minna 

Canthin talon Facebook-sivua, mutta ei Instagramia tai Twitteriä. Myös rahoittamatta 

jättäneistä henkilöistä kolme oli ryhtynyt seuraamaan Facebookia, koska ”siellä tulee 

päivityksiä”. Kanttilan vastaajat kehottivat jalkautumaan tapahtumiin. 

Digitaalisen markkinoijan on erittäin tärkeä tietää kohderyhmät ja kanavat, missä po-

tentiaalinen tukiryhmä liikkuu. Jos sitä ei tiedä, mainonta on hajautettava ja se mak-

saa. FB-mainontaa on tämän tutkimuksen mukaan tehtävä päivittäin. Kohderyhmä 

huomioiden on tehtävä myös tapahtumamarkkinointia ja panostettava perinteiseen 

mediaan. Usein yhdistyksillä, kuten Kanttilalla, ei ole ylimääräisiä varoja markkinoin-

tia varten. Joukkorahoitus itsessään on markkinointia, mutta jos tieto kampanjasta ei 

leviä suppeaa FB-ryhmää laajemmalle, niin rahahanat eivät aukea riittävästi. 
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Kesä pidentää kampanjaa 

Mesenaatti.me kehottaa suunnittelemaan kampanjan huolellisesti, markkinoimaan te-

hokkaasti ja toteuttamaan sen  dynaamisesti 3-6 viikon aikana. Mesenaatti muistuttaa, 

että kampanjointi on raskasta, liian pitkä kampanja voi väsyttää sekä tekijän että ylei-

sön. Tässä tutkimuksessa todettiin, että lyhyt kampanja luo positiivista ”imua”, ja sii-

hen lähtee helpommin mukaan. Pidempi kampanja jättää potentiaaliselle mesenaatille 

mahdollisuuden lähteä mukaan myöhemmin ja rahoitus voi jäädä tekemättä. Kuiten-

kin kaikki kampanjoijat joutuivat pidentämään kampanja-aikaa. Pelimuseon kam-

panja kesti 6 kk, Annalan 7,5 kk ka Kanttila jatkoi omaansa harjoitteluni päätyttyä. 

Alun perin kampanjan kesto oli vain pari kuukautta. Siinä ajassa keräsimme 
yli 52 000 euroa. (Kampanjaa pidennettiin). Loput 15 000 euroa kerättiin 
puolessa vuodessa. (AS)  

Kampanja-ajaksi päätettiin heti 6 kuukautta, koska kesä oli välissä. (AS) 

Riippuu tavoitesummasta, mutta ainakin näissä kymmeninen tuhansien kampanjoissa 

3-6 viikkoa oli liian lyhyt. Myös kesä pidensi kampanja-aikaa. Pitkä kampanja vaatii 

rahoituksen hakijalta pitkäjännitteisyyttä, sitkeyttä ja kekseliäisyyttä tiedottamisen 

sekä mahdollisen tapahtumatuotannon puolella.  

Kriisistäkin voi viestiä 

Järjestön keinot lahjoittajien tavoittamiseksi vaihtelevat siis Internet-sivustosta hen-

kilökohtaiseen vaikuttamiseen. Vastaajilta tiedusteltiin heidän kampanjansa muista 

tukitoimista, koskien lehdistötiedotteita, uutiskirjeitä, tapahtumia ja yritysyhteistyötä. 

Lehdistötiedotteita kaikki ovat laittaneet uutisoinnin mukaan, uutiskirjeitä harvaksel-

taan. Kaksi yhteisöä tuki kampanjointia tapahtumatuotannolla. 

Pelimuseo sai runsaasti palstatilaa mediassa, heillä oli erikseen tiedottaja hoitamassa 

mediaa. Uutisoinnin pohjalta ryhdyin itsekin seuraamaan juuri tätä kampanjaa. Posi-

tiivisen tiedottamisen lisäksi voi julkaista uutisia kuivumassa olevan kampanjan tar-

vitsemasta lisätuesta, se voi antaa vielä sytykkeen osallistumiselle. 

On muistettava myös kriisiviestintä eli viestintää on sekin, jos persiilleen 
meni koko kampanja. (AS) 
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Yritysyhteistyöstä apua 

Tärkeäksi tekijäksi kampanjan onnistumista ajatellen nousi yritysyhteistyö. Kanttilalla 

tällaista yhteistyötä ei kampanjoinnin tukena ollut. Annala ja Pelimuseo hyödynsivät 

yhteyksiä alusta alkaen. Annala sai mainoksen ja ilmaista radioaikaa kuukaudeksi.  Pe-

limuseon kampanjan alullepanija soitteli aktiivisesti itse yrityksiin rahan kerää-

miseksi, koska hän uskoi kampanjan saavan näin uskottavuutta heti alussa. 

Psykologisesti vaikuttava juttu on, että saadaan heti kunnon pumpsi rahaa. 
Mielestäni on siis tärkeää, että pohjalla on jo rahaa. Kampanja on muuten 
epäuskottava. Etukäteen on etsittävä kaksi tai kolme sijoittajaa (tukijaa), 
jotka tulisivat isommalla summalla mukaan. (MH) 

Pelimuseolla oli Tampereen kaupungin tuki ja museokeskus ”Vapriikin siunaus” alusta 

asti. Raha ei olisi ollut ongelma, vaikka keräys olisi epäonnistunut. Annalalla oli yh-

teistyökumppanina Helsingin kaupunki, vaikka se ei kampanjaa rahoittanutkaan. 

Kanttilalla oli yhteistyökuvioita yritysten ja Kuopion kaupungin kanssa. Varsinaiseen 

joukkorahoituskampanjaan yhdistys ei kuitenkaan saanut rahallista tukea.  

Onko Kuopion kaupunki markkinoinut aktiivisesti tätä kampanjaa? Mieles-
täni pitäisi. Siten, että Mesenaatti.me-sivustolle olisi linkki myös kaupungin 
verkkosivuilta. (M3) 

 

Kampanjan kasvot huomioidaan 

Tunnetun poliitikon, mediapersoonan tai yhteiskunnallisen vaikuttajan saaminen 

kampanjakasvoiksi on hyödyksi kampanjalle. Sujuvasanainen, positiivista mielikuvaa 

luova henkilö pystyy vaikuttamaan mediaan. Annalan kummi, presidentti Tarja Halo-

nen, on ollut mukana yhteisön toiminnassa. Keräystavoitteensa saavuttaneelle Anna-

lan huvilalle ei tästä ollut varmastikaan haittaa. Myös media kiinnostuu. Pelimuseo sai 

mukaan peliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paanasen, jonka 10 000 euron si-

joitus vauhditti museon minimitavoitteeseen 50 000 euroon. Uutinen sai laajalti jul-

kisuutta mediassa. 

On pakko soitella. On pakko hieroa erilaisia paketteja, joilla yritykset tulevat 
mukaan. Yritykset haluavat itse vielä vaikuttaa, mitä saavat vastineeksi. 
(AS) 
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Minna Canthin talo sai yhdistyksen perustamisvaiheessa (2016) rahallista tukea ex-

pääministeriltä, nykyiseltä energiateollisuuden konsultilta Paavo Lipposelta. Tämäkin 

lahjoitus uutisoitiin laajalti. Vaikuttajaviestijä Lipposen juuret ovat Kuopiossa, ja hän 

on  patistanut kaupungin päättäjiä tarttumaan rivakammin hankkeeseen ja raotta-

maan kaupungin rahakirsua. Lahjoituksesta olisi ollut hyötyä myös joukkorahoitus-

kampanjan boostaajana. Kanttila etsi tunnettuja kampanjakasvoja varsin aktiivisesti, 

mutta lukuisista yhteydenotoista huolimatta siinä ei onnistuttu.  

Vapaaehtoistyö on voima 

Joukkorahoitusta hakevien yhteisöjen ehdoton voimavara on vapaaehtoisista koostuva 

faniryhmä, jota sitoo yhteisöllisyyden tunne. Kanttila-kampanjassa oli pieni fani-

ryhmä, joka arvostaa suuresti Minna Canthin elämäntyötä niin kansallisesti kuin kan-

sainvälisesti. Tätä kautta he osallistuivat tapahtumiin ja tukivat henkisesti Kanttilan 

kunnostamista. Ryhmä ei saanut kuitenkaan verkostoissaan aikaan rahoitusbuumia.  

Pelimuseolla oli rahoittajaryhmä ja mesenaatin profiili tiedossa heti alussa: 35-44-

vuotias perheenisä ja innokas peliharrastaja. Annala sai kymmen aktiivista vapaaeh-

toista, jotka markkinoivat kampanjaa omille ystävilleen ja omille verkostoilleen.  

Meillä oli hurjan sitoutuneita vapaaehtoisia, jotka saivat omat verkostonsa 
alussa kunnolla liikkeelle ja rahaa tuli 1 000 euron päivävauhtia. (AS) 

Pieni faniryhmä voi olla todella innostunut ja palavasti asiaan suhtautuva, 
mutta silti se voi epäonnistua verkostovaikuttajana, jos asiaa ei toisaalla 
koeta yhtä merkityksellisenä. (AS) 

Potentiaalisia mesenaatteja tavoitimme aktiivisten vapaaehtoisten kautta, 
nettisivuilla ja tapahtumilla sekä julisteella kadun varressa. (AS) 

 

8.3 Onko Mesenaatti.me:n palvelupolku toimiva?  

 

Kanttila-kampanjan vastaajille tehdyt kysymykset koskivat kampanjan löytymistä, si-

vustoa, rahoittamisen teknistä puolta ja Mesenaatti.me:n kampanjoiden seuraamista 

yleensä. Tärkeimpänä asiana esiin nousi hakutoiminnon olemassaolo sivustolla. 
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Mesenaatti ei ole tuttu. En olisi löytänyt ilman ystäväni neuvoa, minne 
mennä, koska keskustelimme, enkä etsinyt linkkiä, vaan menin mese-
naatti.me-kampanjoihin ja kulttuuriin ja etsin kauan sieltä. Sivustolle haku-
toiminto, kiitos! (M3) 

Linkki vei suoraan kampanjaan. Sivusto on hyvin hankalakäyttöinen sille, 
joka etsii sieltä tiettyä kampanjaa. (M1) 

Potentiaalisia mesenaatteja pyysin tutustumaan etukäteen Mesenaatin sivuille ja etsi-

mään Kanttila-kampanjaa. He vastasivat: ”en ole aiemmin kuullutkaan Mesenaatista”, 

”etsiskelin linkkiä”, ”kilautin kaverille ja pyysin apua”, ”sain linkin Facebookista”. An-

noin heille myöhemmin suoran linkin. Kysyttäessä rahoittamisen teknisestä puolesta 

kolme rahoittajaa totesi sen ”helpoksi” tai ”yksinkertaiseksi”. Muuta palautetta: 

Mielestäni ei ole yksinkertainen. Itse pidän yleensä enemmän mobiililah-
joittamisesta. (M3) 

Jos kirjautuu (Mesenaatti.me:ssä) saa kai postia muista kampanjoista, en 
haluaisi sitä. (P3) 

Vaikea löytää, kun menin etsimään sanahaulla, sitä (hakutoiminto) ei ollut, 
enkä muistanut linkkiä. (P4) 

Mesenaateille eli rahoittajille kulttuurin tukeminen oli ominaista toimintaa, ei kuiten-

kaan joukkorahoituksen muodossa. Vain yksi rahoittaja tunsi ennestään Mese-

naatti.me-alustan. Kanttila-kampanjan edistymistä oli jälkeenpäin seurattu alustalla 

satunnaisesti. Kolme vastaajaa kertoi tukevansa kulttuuria ostamalla itse taidetta ja 

käymällä kulttuuririennoissa. 

Kulttuuria olen tukenut rahallisesti harvemmin, paitsi ostanut taidetta ja 
esityslippuja ahkerasti. (M2) 

Tuen jonkin verran kulttuuria, mutta en Mesenaatissa. (M3) 

Joka puolelta sataa avustuspyyntöjä, joten vähän on ähky. Kannatan kult-
tuurielämää käymällä paljon teatterissa, elokuvissa, museoissa. (P4) 

 

8.4 Aineistonkeruun esiin nostamia huomioita 

 

Haastattelut ja kyselylomakkeet valottivat myös muita kampanjaan liittyviä näkökul-

mia. Tämä oli mahdollista sekä haastattelutilanteen vuorovaikutteisuuden että avoi-

mien kysymysten vuoksi. Kuten Heikkiläkin (2014, 47-48) toteaa, kysely- ja haastatte-
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lututkimuksissa vastaukset voivat sisältää uusia näkökantoja, varteenotettavia paran-

nusehdotuksia ja persoonallisia kommentteja. Erityisen vahvasti tutkimus toi esiin ke-

räyksen kohteena olevan hankkeen maineen merkityksen positiivisen lahjoittamisen 

ilmapiirin syntyyn. Lisäksi pohdittiin päätöksentekoprosessia, resursseja sekä markki-

nointia nuorille ja heille, jotka eivät ole Facebookissa tai edes Internetissä. 

Maineella on merkitystä 

Annalan huvilan ystävät ry perustettiin hankkimaan rahoitusta Helsingin vanhimman 

puuhuvilan ostoon ja peruskorjaukseen. Mesenaattina pääsi vaikuttamaan huvilan ke-

hittämiseen puutarhakulttuurin keitaaksi ja tukemaan kulttuurihistoriallisesti merkit-

tävän rakennuksen kunnostamista. Minna Canthin talo ry:n tavoitteet ovat hyvin sa-

mankaltaiset. Mesenaatti pääsee rakentamaan Kanttilasta taiteen, tieteen ja tasa-ar-

von taloa, vieläpä kirjailijan syntymän 175-vuotisjuhlavuonna. Mikä siis voi olla syynä 

siihen, että Annala saavutti sadantuhannen euron tavoitteesta 62 000 euron potin, ja 

Kanttilan kampanja jäi kauas 10 000 euron minimitavoitteestaan? Kun vielä Annalan 

kampanja kosketti rajattua ryhmää ja Minna Canthin perintö koskettaa koko Suomea.  

Kuten jo aiemmin todettiin, nonprofit-organisaatioille mielikuvilla ja imagolla on suuri 

merkitys sidosryhmien päätöksenteossa. Niiden pohjalta myös rahoittajat päättävät, 

mitä he haluavat tukea ja minkälaisissa hankkeissa he haluavat olla mukana. Kampan-

jan aikana törmäsin myös negatiiviseen kommentointiin koskien Kanttilan kunnosta-

mista. Kohteena ei ollut yhdistys, vaan Kuopion kaupunki ja itse rakennus. Minna 

Canthin talon Facebook-seinälle nämä viestit eivät kirjautuneet, mutta seurasin kam-

panja-aikana aktiivisesti myös muita, Kuopion asioista kommentoivia some-ryhmiä. 

Asia sai vahvistusta ihmisten tarinoissa ja tutkiessani Kanttilaa koskevaa uutisvirtaa:  

”Minna Canthin kotitalo on Kuopiolle liian kallis ja huonokuntoinen” (Yle 21.8.2007, 

päivitys 30.10.2008) ja ”Minna Canthin kotitalon suojelu kuuluisi Kuopiolle” (kirjailija 

Ritva Harzellin ja teatteriohjaaja Kaisa Korhosen mielipidekirjoitus, Keskisuomalai-

nen & Helsingin Sanomat 19.3.2015), ”Veijo Baltzar luovutti: Kukaan yksityinen ihmi-

nen ei Kanttilaa voi pelastaa" (Savon Sanomat 15.1.2016)  sekä ”Minna Canthin kotitalo 

jäi luhistumaan Kuopion paraatipaikalle” (Iltasanomat 1.10.2017).   
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Yhdistyksen puheenjohtaja on tehnyt ansiokasta työtä mainelähettiläänä niin tapahtu-

missa kuin mediassa. Kanttila on kuitenkin ollut vuosikausia vain aikomusten koh-

teena, siksi rakennuksen maine hometalona on voinut jatkaa kulkuaan ihmisten tari-

noissa ja uutisotsikoissa. Myös mesenaatit ovat tärkeässä osassa mainelähettiläinä, po-

sitiivisen viestikapulan viejinä ja uskollisena tukijajoukkona.  

Toivon sen (Kanttila-kampanja) löytävän tukijoita. Ihmettelen, koska en 
tiedä, mistä juontaa paikkakunnalla virinnyt asian vastaisuus. Luulisi suh-
tautumisen olevan juuri päinvastoin. (P4) 

Minna Canthin elämäntyö ja merkitys on kansallisesti hyvin merkittävä ja 
ansaitsee tulla nostetuksi uudella intensiteetillä ja panostuksella esiin. 
Minna Canthin talo ry on uskottava toimija projektin koordinoijaksi. (M2) 

Vaikka Minna Canth oli tunnettu koko Suomessa, niin (Kanttilan) kampan-
jan painopiste on Kuopiossa. Uskoisin kuopiolaisten haluavan pitää talon 
pystyssä... (P2) 

...miten tieto talon perusteellisesta kunnostamisesta ei vain lyö läpi. (P3)  

 

Päätöksenteko ja resurssit 

Yhdistyksen hallitus (tai johtokunta) hoitaa yhdessä puheenjohtajan kanssa yhdistyk-

sen asioita lain, sääntöjen  ja tehtyjen päätösten mukaan. He ovat hallinnon keskeistä 

vastuuta kantavia henkilöitä. Hallituksen jäsenten lisäksi yhdistyksessä voi olla myös 

hallitukseen kuulumattomia henkilöitä erilaisissa vastuutehtävissä. (YhdL  35§.) 

Yhdistyksen tukijoukot ovat siis toiset kuin ystävät tai perhe, jotka löysäävät kukkaron 

nyörejään kevyemmin perustein yksityiselle rahoituksen hakijalle. Yhdistystoimijat 

voivat toki kääntyä jokainen oman lähipiirinsä puoleen, mutta vaikka tätä ei tutkimuk-

sessa selvitettykään, niin yleisesti voidaan päätellä, että rahoituksen saaminen ei ole 

yhtä ilmeistä. Myös päätöksenteko yhdistyksissä vaatii hyväksyntää ja pitempikes-

toista prosessia kuin jos kyse olisi yksityishenkilön joukkorahoituskampanjasta. 

Tutkimuksen mukaan eniten hyötyä on siitä, että kampanjaa vetää pieni, mutta aktii-

vinen toimijaryhmä tai duo, jolla on riittävä kassa operoida sosiaalisessa mediassa, 

tuottaa sisältöjä ja järjestää erilaisia tapahtumia. Veturiksi riittää lopulta vain muu-

tama toimija, yksikin, jos kohderyhmä on valmiina, markkinointi hallussa, kädet va-

paat ja kassa joustava. Kampanjan vetäjällä tulee vastuiden ja vallan olla tasapainossa. 



60 

 

Keskinäinen luottamus yhdistyksen päätöksenteossa on yhtä tärkeää kuin riittävät 

kassavarannot. Seuraavat kommentit ovat kampanjoita toteuttaneiden vastauksia kos-

kien tiimi-työskentelyä: 

Näkyvyyttä varten rahaa on oltava käytössä joustavasti.  

Kampanjan vetäjillä on oltava riittävät resurssit ja riittävä päätösvalta. 

Olin käynnistämässä kampanjaa, apuna tiedottaja ja valmis kohderyhmä. 

Meitä oli kaksi ja ympärillä kymmenkunta aktiivista vapaaehtoista. 

Päätöksiä on pystyttävä tekemään nopeasti ilman kokoustamisia. 

Tutkimustulosten perusteella voi todeta, että joukkorahoituskampanja vaatii rahallisia 

panostuksia. Markkinointibudjetti voi olla vähäinen, jos apuna on sponsoreita, muuta 

yritysyhteistyötä markkinointia tukemassa tai yhdistystoimijoita, jotka markkinoivat 

kampanjaa aktiivisesti verkostoissaan. Yhdistyksissä vapaaehtoiset toimijat, valmiit 

rahoittajaryhmät ja kampanjaa tukevat hallitukset ovat tärkeässä asemassa. Kampanja 

vaatii etupainotteisia panostuksia, kun alkuvaiheessa saatetaan vasta luoda sisältöjä, 

kokeilla kanavia ja testata tapahtumien toimivuutta. Myös perinteinen mainonta ta-

pahtumineen, kilpailuineen ja messuille osallistumisineen aiheuttaa kustannuksia.  

Nuorten tavoittaminen 

Nuorten tavoittamiseksi on etsittävä uusia tapoja. Kuten Dentsu Aegis Networkin ku-

luttajatutkimus (STT 2018) osoittaa, YouTube-sisältöjä seuraa nuorista noin 40 pro-

senttia ja aikuista yli puolet. Tubettajia myös seurataan eniten Itä-Suomessa, esimer-

kiksi juuri Kanttilan kotiseudulla. Tutkimuksen mukaan vaikuttajamarkkinointi on 

”kasvanut huimasti ja aidot sosiaalisen median vaikuttajat ovat nousemassa suosi-

tuimmiksi vaikuttajiksi”. Megatrendi on, että vaikuttajan kanssa yhteistyötä tehdään 

myös tapahtumissa, printtimainoksissa ja sisällöntuotannossa.  

Ajattelisin, että nuoret opiskelijat, eteenkin tytöt. jotka ovat meidän aika-
namme todella yhteiskunnallisesti valveutuneita ja tasa-arvon puolestapu-
hujia, olisivat innostuneita myös tukemaan (Kanttilan) kampanjaa. Mutta 
vastikkeissa pitäisi olla joku halvempi vaihtoehto, joka sopisi opiskelijan 
kukkarolle paremmin. Ja heidät pitäisi vielä tavoittaa. (P4) 

YouTubeen video, jossa Canthin ajan suhtautumine tasa-arvoo ja naisii ja 
perhejuttuihin ois tuotu nykynuorten elämään. Ne on niin uskomattomia ne 
jutut, et nuorten ois hyvä ne näin nähä. Vois tulla kympit niiltäkii... (P3) 
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Epäonnistu hyödyllisesti 

Oma 3,5 kuukauden mittainen työni Pelastetaan Minna Canthin talo -kampanjassa oli 

epäonnistuessaankin hyödyllinen kokemus kulttuurituotannon opiskelijalle. Syitä 

epäonnistumiseen oli useita. Oikeastaan kaikki tässäkin tutkimuksessa mainitut asiat, 

jotka olisi pitänyt heti kampanjan alussa olla kunnossa, ontuivat. Yksi tärkeimmistä 

asioista on resurssit. Itse en saanut sitä toivottua ”pumpsia” eli alun rahoitusryntäystä 

aikaan, ja kampanja alkoi näivettyä. Kohderyhmien tarkempi haravointi olisi auttanut 

keskittämään voimat ja valitsemaan tehokkaimmat markkinointikanavat. Vaikka kam-

panja sai tavattoman paljon henkistä tukea ja seuraajia alkoi kertyä Facebook-sivulle, 

niin vain harvan kannattajan kukkaron nyörit aukesivat. Minna Canth on globaali il-

miö, mutta moni näki Kanttilan vain paikallisena rakennuksena. Vaikka puheenjohtaja 

informoi avoimesti projektiin liittyvistä asioista kaikkialle sidosryhmiin, niin vuosi-

kymmeniä kestänyt myrskyn silmässä olo oli tuhoisa kampanjalle.   

Kanttila-kampanjalla ei ollut omaa Facebookia, vaan sivu oli yhteinen yhdistyksen 

kanssa. Facebookissa sentään onnistuin lisäämään tykkääjien määrää tuottamalla si-

sältöä Minna Canthin elämästä. Uskon sen houkutelleen sivustolle juuri oikeanlaista 

kohderyhmää. Huomionarvoista on se, että osuva kohderyhmä, pienikin, on parempi 

kuin tuhannet tykkääjät, jotka saattavat metsästää vain arvontoja. Laatu korvaa mää-

rän täälläkin. 

Kirjallisuustapahtumat, naisverkostot, järjestökontaktit, yritysyhteistyö, sosiaalinen 

media, vieraskynäblogit ja brändiä rakentavat podcastit voivat kantaa Kanttilankin 

maaliin. Minna Canthin talo ry:n kannattaa suunnata  seuraavaksi kansainvälisille ve-

sille. Millenium-sukupolvi on globaalisti kiinnostunut tukemaan yhteiskunnallisia 

kampanjoita. Lisäksi Global Trends in Giving -tutkimuksen (2018) mukaan ihmisoi-

keustyötä tuetaan eniten Euroopassa. Canthin kulttuuriperinnön terävöittäminen tee-

malla ihmisoikeudet, tasa-arvo ja naisasia kantaisi kauemmaksi kuin paikallinen kor-

jausprojekti. Onhan Minna Canth saanut siivet jo norjalaisen lentokoneen pyrstössä.  

Kanttilan ympärille pitäisi saada syntymään Juholinin (2018, 25) mainitsema ad hoc 

(tätä tilannetta varten) -yhteisö, joka sitoutuisi ajamaan Kanttilan kunnostamista. Se 

voisi laajeta sosiaalisen median myötä virtuaaliyhteisöksi, jossa maailman eri kolkissa 
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asuvat, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa ajavat ihmiset kokisivat olevansa Kanttila-per-

heen jäseniä ja osana juuri heille merkityksellistä asiaa ja aatetta. 

Minna Canthin talo ry:n kampanjoinnissa voisi toimia Mesenaatin palvelualustalle la-

seerattu rahoitushybridi, jossa samassa asiakasrajapinnassa voidaan kerätä sekä vas-

tikkeellista, että osakepohjaista joukkorahoitusta. Mesenaatti.me ja lainapohjaisen 

joukkorahoituksen Fundu ovat toimineet hankekumppaneina Humakin luovien alojen 

rahoitusosaamisen kehittämishankkeessa Culture Creative Fund (CCF) kyseistä palve-

lua kehitettäessä. Lisäksi Kuopion kaupungille sopisi Tampereella toteutettu yhdistel-

märahoituskokeilu, jossa kaupunki tuki kriteerit täyttäviä hankkeita 40 % osuudella 

hankkeen asetetusta minimitavoitteesta. Rahallisen tuen lisäksi kaupunki tarjosi nä-

kyvyyttä omalla Mesenaatti.me:n Tampere-sivustolla sekä sparrausapua kampanjalle. 
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9 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä joukkorahoituskampanjan onnistumi-

nen vaatii digitaalisella alustalla rahoitusta hakevalta aatteelliselta yhdistykseltä. Tut-

kimuksessa pyrittiin saamaan vastaus päätutkimuskysymykseen, mitkä tekijät vaikut-

tavat mesenaattien motivaatioon niin, että kukkaron nyörit aukeavat. Tutkimuksessa 

kartoitettiin myös, miten yhdistys on onnistunut tavoittamaan potentiaaliset rahoitta-

jat. Lisäksi selvitettiin Mesenaatti-alustan palvelupolun toimivuutta. Tutkimusaineisto 

nosti esiin myös haasteita, joita yhdistykset tulevat alustataloudessa kohtaamaan. 

Mesenaatteja motivoivat tekijät 

Globaalien tutkimusten mukaan yksilöitä hyödyntävät joukkorahoituskampanjat ovat 

suosittuja. Myös tässä tutkimuksessa korostui vahvasti omakohtainen hyöty tai muu-

ten rahoittajalle itselleen merkityksellinen asia. Asian on kosketettava, silloin se myös 

menee ihon alle ja koukuttaa rahoittamaan. Rahoitusta hakevalle taholle on eduksi, jos 

mesenaatti tai hänen lähipiirinsä hyötyy hankkeesta henkilökohtaisesti. Ehkä tämä 

muistuttaa osin myös meidän aikaamme ja yleisesti yhteiskuntaa hallitsevista arvoista. 

Henkilökohtaisuuden vaatimus rahoituspäätöstä tehtäessä suosii hankkeita, jotka ovat 

moottoripyörämuseon tai pelimuseon kaltaisia, intohimoisen fanikulttuurin ilmenty-

miä, tai joissa pääsee Annalan huvilan ystävän tavoin konkreettisesti upottamaan kä-

det multaan. Vaikka Minna Canthin henkinen arvo tunnustetaan laajalti, rahoitta-

matta jättäneet pitävät kirjailijan kotitalon kunnostamista paikallishankkeena. Jos 

kampanja ei nostata innostusta eikä yhteiseen hiileen puhaltamisen -euforiaa itse 

paikkakunnalla, niin kampanjaa epäillään mitä varmimmin muuallakin. 

Keinot tavoittaa rahoittajia 

Jos yhdistys on uusi toimija ja aihe vähemmän mediaseksikäs, niin työmotivaation säi-

lyttäminen pitkän kampanjan ajan on haasteellista. Kampanjan on silti oltava houkut-

televa, oikeat kohderyhmät on tunnistettava ja tavoitettava ja kampanjointia on jatket-

tava energisesti, notkahduksista masentumatta.  
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Facebook nousee tutkimuksessa tärkeimmäksi kanavaksi tiedottaa, osallistaa ja sitout-

taa. Valmis kohderyhmä Facebookissa antaa kampanjalle lentävän lähdön. Facebookin 

algoritmi, joka säätelee sitä, missä järjestyksessä voimme nähdä julkaisuja, on kuiten-

kin hallitsematon. Se muuttaa uutisvirtaa mielensä mukaan, eikä toimi huomenna 

välttämättä samalla tavalla kuin tänään. Tutkimuksen mukaan perinteistä markki-

nointia tarvitaan some-markkinoinnin rinnalle, jos kohderyhmä ei ole valmiina Face-

bookissa. Kanavavalinnat tuleekin tehdä kohderyhmän määrittelyn jälkeen.  

Lyhyt kampanja-aika edellyttää perusteellista kampanjan esivalmistelua, verkostojen 

luomista ja markkinointikanavien haravointia. Se tarkoittaa useimmiten yrityskontak-

tien hankkimista nopean alkurahoituksen keräämiseksi. Tutkimus osoitti, että onnis-

tuneella yritysyhteistyöllä on positiivinen vaikutus kampanjan uskottavuuteen ja ylei-

sön innostukseen rahoittaa hanketta. Tutkimus toi vahvasti esiin myös aktiivisten va-

paaehtoisten merkityksen rahoittajien tavoittamisessa sekä kampanjaa käynnistettä-

essä että koko kampanjan ajan. Tutkimuksen mukaan osaava, digimarkkinoinnin tai-

tava ja verkostot hallitseva työpari, koordinaattori ja tiedottaja, voi onnistua työssään, 

kun kohderyhmä on Facebookissa ja keräyskohde herättää intohimoja. Jos kannattajia 

vasta kootaan FB-ryhmäksi, niin tällöin verkostoissaan markkinoivat vapaaehtoiset 

voivat kannatella kampanjan menestykseen.  

Mesenaatti.me:n palvelupolku 

Tutkimuksella selvitettiin myös sitä, miten potentiaaliset mesenaatit löytävät palvelu-

alustalle ja kampanjasivustoille. Tutkimus yllätti siltä osin, että monelle joukkorahoi-

tus-termi on uusi. Saman totesi joukkorahoitusta koskevassa opinnäytetyössään Elli-

noora Uusi-Kartano vuonna 2013, mutta tuolloin rahoitusmuoto otti Suomessa vasta 

ensiaskeliaan. Mesenaatti.me-palvelu oli sekin uusi tuttavuus miltei kaikille Kanttila-

caseen vastanneille. Palvelualusta tarvitsee siis itsekin vielä markkinointitoimia.  

Vastaajat nostivat esiin hakutoiminnon puuttumisen Mesenaatti.me:n sivustolla. 

Haun avulla kampanja löytyisi ilman etukäteen saatua linkkiä, eikä sillä olisi merki-

tystä, minkä otsikon alle kampanja on sivustolla lokeroitu. Tavoiteltu mesenaatti on 

myös joukkorahoituksen kerääjien ja alustan kuningas, joka haluaa edetä asiakaspo-

lulla nopeasti ja sujuvasti. Onnistunut palvelukokemus (asiakaskokemus) vahvistaa 

potentiaalisen rahoittajan muuttumista rahoittajaksi. Ja päinvastoin. 
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Tutkimuksen paljastamat haasteet 

Kohteen maineen merkitys: Kiinnostavinta on se, miten suuri merkitys sidosryhmien 

päätöksenteossa, myös nonprofit-organisaatioiden kohdalla, on mielikuvilla ja ima-

golla. Hyvän ja kestävän maineen on pohjattava aina tosiasioihin, silti maine karkaa 

helposti käsistä. Negatiivinen julkisuus on joukkorahoituskampanjalle raskas taakka 

kantaa ja se tekee hallaa koko kampanjan ilmapiirille. Vanha sananlasku ”Hyvä kello 

kauas kuuluu, paha vielä kauemmaksi” on totta myös silloin, kun arvioidaan joukko-

rahoituskampanjan kohteen mainetta. Haitallisinta kampanjalle on, jos hanke ei saa 

rahallista tukea edes omalta lähipiiriltä, koski se sitten yhdistystoimijoita, kuntalaisia 

tai muita potentiaalisia sidosryhmäläisiä. Kun sosiaalinen media pistää puskaradiot 

soimaan, niin sana leviää nopeasti, laajalti ja usein vääristyen. Kampanjan henkeen 

voivat vaikuttaa positiivisella tavalla aktiiviset mainelähettiläät.  

Vastuun ja vallan tasapaino: Tutkimuksen mukaan kampanjatiimin tulee voida toi-

mia itsenäisesti sekä päätöksenteon että resurssien suhteen. Kampanjaa on voitava 

muuttaa nopeasti resursseja kohdentamalla, kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla. 

Vallan ja vastuun tulee olla tasapainossa. Kampanjointi on kokopäiväistä työskentelyä. 

Se voi vaatia, tiimin koosta ja kohderyhmästä riippuen, monikanavaista markkinoin-

tia, sisällöntuotantoa, päivityksiä, interaktiivisuutta sosiaalisessa mediassa ja somen 

vaikuttavuusmittareiden seurantaa sekä ylipäätään kampanjan jatkuvaa boostaamista. 

Lisäksi, jos käytössä on myös perinteinen media tapahtumineen, niin työmäärä on 

melkoinen. Harjoittelijalta tai muulta vapaaehtoistyöntekijältä projekti vaatii paljon. 

Onnistunut kampanja on kuitenkin kulttuurituottajalle näkyvä sulka urahattuun. 

Uusia ajatuksia ja avauksia 

Nuoret ovat tottuneet käyttämään sosiaalista mediaa pääuutislähteenään. Heissä on 

monen joukkorahoituskampanjan tulevaisuus. Kun heidän arvonsa ja joukkorahoitus-

kampanjan arvot kohtaavat, niin kampanjalla on edellytykset menestyä. Kampanjan 

markkinoinnissa on syytä huomioida tutkimuksenkin esiin tuomat YouTube, blogit ja 

podcastit. Myös muiden kuin nuorten tavoittamisessa. Aidot sosiaalisen median vai-

kuttajat ovat nousemassa suosituimmiksi vaikuttajiksi. Megatrendi on, että vaikutta-

jan kanssa yhteistyötä tehdään myös tapahtumissa ja printtimainoksissa. Tubettajat 
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ovat ajaneet julkkisten ohi vaikuttajaviestijöinä. Monella on yli 200 000 seuraajaa. Yh-

distyksellä olisi hyvä olla oma yhteistyökumppani some-vaikuttajaviestinnässä. Juuri 

vaikuttajaviestinnän mahdollisuudet joukkorahoituskampanjan vauhdittajana voisi 

olla kiinnostava tutkimuksen aihe. DNA:n digibarometrissä 2018 trendinä näkyy Fa-

cebookin käytön väheneminen, mutta YouTuben päivittäisen käytön kasvu. Tämä 

trendi suomalaisten Facebookin käytössä on syytä huomioida juuri joukkorahoitus-

kampanjan viestinnän näkökulmasta. Digipaasto ei silti uhkaa joukkorahoitusta, vain 

18 % on todellisuudessa rajoittanut digin käyttöaikaa.  

Huomiota tutkimuksessa herätti se, että digitaalisten alustojen turvallisuutta ei ky-

seenalaistettu, vaikka sitä ei suoraan kysyttykään. Verkkoalustan varmuutta pidetään 

kyllä tärkeänä, etteivät yhteys- ja pankkitiedot karkaa vääriin käsiin, mutta vastaajat 

ovat selvästi tottuneita asioimaan netissä ja hoitamaan siellä myös kaikki raha-asiansa. 

Se lienee syynä siihen, ettei asiaa nostettu esiin kuin yhdessä kommentissa.  

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa Suomen sata uutta mahdollisuutta 

2018–2037 (Linturi & Kuusi 2018, 167) kuvataan sata teknologia-aluetta, joiden vai-

kutusten arvioidaan olevan radikaaleja ja nopeasti kehittyviä. Niiden joukkoon luetaan 

myös asiakkuuksiin, kumppanuuksiin ja yleiseen kiinnostukseen perustuva joukkora-

hoitus. Joukkorahoituksen kehitys on valtaosin startup-toimijoiden, joukkorahoitta-

jien aktiivisuuden ja joukkorahoituksen hakijoiden käsissä. Hyvänä esimerkkinä kehi-

tyksestä ovat juuri rahoitushybridi ja yhdistelmärahoituskokeilu Mesenaatissa. Jouk-

korahoituksen merkitys tulee selvityksen mukaan edelleen kasvamaan. Näinollen se 

tulee tarjoamaan uusia työtehtäviä myös kulttuurituottajille.  

Tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa luetellaan myös nousevia ammatteja, joista aina-

kin talkoolobbari, joukkoistusrekrytoija ja joukkorahoitusmanageri koskettavat tuot-

tajan työkenttää. Yrittäjämäisellä osaamisella ja asenteella varustettu kulttuurituottaja 

voi näissä ammateissa luoda itselleen aivan uudenlaisen uran tai ainakin saada yhden 

ansaintakeinon lisää sirpaleiseen portfolio-työhönsä eli toimeentuloa kerryttävien työ-

rupeamien summaan (Halonen 2011; 183, 262). Kuten aiemmin todettiin, joukkora-

hoituksen merkitys tulee edelleen kasvamaan, joten ainakin joukkorahoitusmanage-

reille riittää tulevaisuudessa työmaata. 
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Tämän tutkimuksen perusteella joukkorahoitus tarjoaa kiinnostavia aiheita jatkossa-

kin. Tarkastelussa voi olla maine ja maineenhallinta, joka on huomioon otettava asia 

rahoitusta hakevan tahon brändissä. Näkökulma voi olla yksinomaan kulttuurituotta-

jan uusi ura joukkorahoitusmanagerina. Sosiaalisen median kanavissa riittää tutkitta-

vaa esimerkiksi vaikuttajaviestinnän näkökulmasta. Kiinnostava kysymys on myös ra-

hoittajien tavoitettavuus, kun kyseessä on sukupolvi, jolla on varallisuutta ja halua ra-

hoittaa, mutta joka ei ole Internetissä aktiivisesti tai ei lainkaan. Mesenaatti.me-alus-

tan palvelupolun tutkiminen laajemman aineiston pohjalta avaisi kysymystä parem-

min. Nyt toteutettu tutkimus antoi vain viitteitä pienen ryhmän kokemusten pohjalta. 

SUMMA SUMMARUM 

Mesenaatti.me Oy ei tee hyväntekeväisyyttä. Se ottaa provisionsa ja yrittää maksi-

moida tuottonsa, niin kuin mikä tahansa liikeyritys. Mesenaatti.me:n palvelupolkua ja 

rahoitusalustan toimivuutta tulisi pyrkiä katsomaan asiakkaan silmin, ettei potentiaa-

linen mesenaatti tuskastu ja katoa sivustolta kukkaroaan avaamatta. Sekä rahoitusta 

hakevan yhteisön että Mesenaatti.me:n on tarkoitus hyötyä tästä symbioosista. Tär-

keää Suomen kansantalouden ja verotulojen kannalta on sekin, että joukkorahoitus-

alusta on kotimainen Mesenaatti.me Oy, eikä amerikkalainen palveluntarjoaja. On 

hyvä muistaa, että asiakas on kuningas joukkorahoitusalustallakin.  

Kiistatta selvää on, että julkinen sektori ei pysty vastaamaan kaikkiin tarpeisiimme, 

joten yhdistysten on lisättävä yksityistä varainhankintaa. Siksi joukkorahoituskin on 

tullut jäädäkseen. Maailmanpankin arvion mukaan vuonna 2025 joukkorahoituksella 

kerätään jo yli 90 miljardia dollaria (TEM 2016, 21). Rahoitusmuoto on ollut ja tulee 

olemaan tärkeä keino kerätä varjoja myös erilaisille kulttuuriprojekteille. Tutkimuk-

sessani mukana olevat case-tapaukset ovat oivallisia esimerkkejä ihmisiä kokoavasta 

toiminnasta yhteisen päämäärän eteen. Aatteellisissa yhteisöissä työ itselle tärkeän 

asian puolesta ja koko yhteisön hyväksi kiteytyy myös joukkorahoituksessa. Onnistu-

minen tässä työssä vaatii idearikkaita, sitkeitä ja sitoutuneita toimijoita ja moniosaajia.  

Onni olisi, että meidän kaikkien sisällä asuisi pieni mesenaatti, joka tukisi juuri itsel-

leen rakasta kulttuuri- ja taidetoimintaa. Tämän viimeisen kommentin kirjoittanut 

henkilö on ideaali rahoittaja, juuri sellainen Gaius Maecenas, jollaisia kulttuuriyhdis-
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tykset tarvitsevat tukijoukkoihinsa. Hänen kaltaisensa mesenaatin kukkaroon on kult-

tuurin hyvä kurkistaa: hän ei vain rahoittanut Kanttila-kampanjaa, hän liittyi samalla 

myös yhdistyksen kannattajajäseneksi. 

Minulla ei ole mitään siteitä Kuopioon, mutta olen yleisesti ottaen kiinnos-
tunut kulttuurihistoriasta, naistutkimuksesta, vanhoista rakennuksista ja 
kirjallisuudesta. Päätin jo aikoja sitten, että jos tähän hankkeeseen voivat 
yksityiset ihmiset jotenkin osallistua taloudellisesti tai muutoin, haluan 
kantaa korteni kekoon. Kyseessä ei ole vain paikallinen hanke, vaan suoma-
laisten yhteinen unelma ja hanke kulttuuripalveluiden saavutettavuuden li-
säämiseksi ja tämän ajan kulttuuritoimijoiden työn tukemiseksi. 

 

Tämän tutkimuksen keskeiset tulokset on solmittu yhdistystoimijoiden avuksi koot-

tuun ohjeistukseen (PowerPoint-esityksen diat), joka löytyy liitteenä. 
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  LIITTEET 

Lomake nro 1 

KYSYMYKSET KOSKIEN JOUKKORAHOITUKSEN BENCHMARKINGIA 

 

1.  Miten itse olet päätynyt tähän viestijätyöhön? 

2.  Minkälainen tiimi hoiti mesenaattikampanjaa? 

3.  Miten päädyitte kokeilemaan Mesenaattia rahoituskeinona? 

4.  Oliko teillä varoja markkinointiin? 

5.  Teittekö heti markkinointi-/kampanjasuunnitelman vai spontaanisti keräyksen edetessä? 

6.  Päätittekö kampanjan pituuden jo heti alussa (7,5 kk)? 

7.  Saitteko te heti alussa suuremman potin kassaan, joka loi uskottavuutta rahoittajille? 

8.  Oliko teillä heti alussa tiedossa, minkälaista rahoittajaa eli mesenaattia te etsitte? 

9.  Oliko sinusta tärkeää, että vastikkeita oli monen hintaisia? 

10.  Onko mielestäsi tärkeää, että vastike on jotain erilaista/erikoista/ei saa muualta? 

11.  Oliko teillä jäsenmaksu kanavoitu Mesenaatti-kampanjan kautta vastikkeena? 

12.  Teittekö uusia vastikkeita kampanjan aikana? 

13.  Hyödynsittekö vastikkeiden markkinointia joululahjoina? 

14.  Minkälaista palautetta saitte vastikkeista? 

15.  Oliko teillä kampanjan aikana tapahtumia keräyksen vauhdittamiseksi – jos oli, niin näkyikö piikkinä? 

16.  Oliko teillä mesenaatin sivuilla myyntivideo? 

17.  Mitkä tiedotuskanavat näet teillä olleen tärkeimpiä/tuloksellisimpia? 

18.  Miten toimivat a) face? b) twitter? c) Instagram – muut mahdolliset kanavat? 

19.  Jakoivatko ihmiset omissa verkostoissaan aktiivisesti postauksia? 

20.  Miten usein teit postauksia somessa? 

21.  Ostitteko FB-näkyvyyttä? 

22.  Miten tavoititte potentiaalisia mesenaatteja, jotka eivät ole sosiaalisessa mediassa? 

23.  Hyödynsittekö blogin pitäjiä, niin kuin Mesenaatti kehottaa tekemään? 

24.  Oliko teillä säännöllisiä lehdistötiedotteita tai vain uutisten mukaan (miten keräys etenee tms.)? 

25.  Vinkkasitko Aamu-tv tai Huomenta Suomi -ohjelmia? 

26.  Oliko teillä yritysyhteistyötä?                                                                                   

27.  Oliko teillä uutiskirje käytössä? 

28.  Oliko teillä kieliversioita mesenaatissa? 

29.  Kuinka rahoitatte toimintaanne jatkossa?  

30.  Onko kaupunki ollut mukana rahoittamassa? 

31.  Miten nuoriso on saatu mukaan toimintaan? 

32.  Minkälaiset ihmiset lopulta ostivat vastikkeita – onko tyypillisen mesenaatin profiili selvillä? 

33.  Minkälaisella työvoimalla jatkatte toiminnan vetämistä? 

34.  Mitkä asiat olivat vaikeimpia kampanjan toteutuksessa? 

35.  Mitkä olivat tärkeimmät asiat – jotka takasivat kampanjanne onnistumisen? 

TIEDOKSI TIETOJEN KÄSITTELYSTÄ 

Uuden tietosuoja-asetuksen mukaisesti kysyn vain tarpeellisia tietoja hakiessani vastausta siihen, miksi meitä on haluttu tukea, kun toisaalta moni ei 
ole kampanjasta lainkaan innostunut. Tiedot eli vastaukset kokonaisuudessaan poistan koneelta heti käsiteltyäni ne anonyymisti. 
 
Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on 
 

• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi 

• käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti 

• kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten 

• kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden 

• päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava  

• säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten 
toteuttamista varten. 
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Lomake nro 2 

KYSYMYKSET KOSKIEN PELASTETAAN MINNA CANTHIN TALO -KAMPANJAA 

MESENAATTI.ME-SIVUSTOLLA.  

 

1) Miksi halusit rahoittaa Kanttilan kunnostusta?  

2) Miksi juuri tämä hanke? 

3) Tärkein tekijä (jos useita syitä), joka sai tekemään rahoituspäätöksen? 

4) Mitä mieltä olet vastikkeista (resepti/kukkaro/kirjoja/kahvi/Minna-jakkara/Minnan henki -

taulu/Minnan porstua -taulu/Minnan salonki -laatta/residenssihuone omalla nimellä)? 

5) Pitäisikö vastikkeen olla jotain sellaista, mitä ei saa mistään muualta? 

6) Mistä sait tiedon kampanjasta? 

7) Löysitkö Pelastetaan Minna Canthin Talo -kampanjan helposti Mesenaatista? 

8) Miten kuvailisit rahoittamisen teknistä puolta – miten helppoa tai vaikeaa se oli? 

9) Mitä mieltä olet kampanjasivusta? 

10) Mitä mieltä olet kampanjasivun videosta? 

11) Oletko kertonut kampanjasta verkostoissasi? 

12) Seuraatko kampanjan edistymistä mesenaatissa? 

13) Seuraatko Minna Canthin Talon sosiaalista mediaa (twitter/instagram/facebook)? 

14) Ikäsi ko. haarukoissa: a) 15-24 b) 25-34 c) 35-44 d) 45-54 e) 55-64 f) 65- 

15) Paikkakuntasi – voi merkitä tyyliin ”Kuopio” tai vain alue ”Itä-Suomi” 

16) Ammattisi tai ala jolla työskentelet? 

17) Oliko yhteisörahoitusalusta Mesenaatti tuttu sinulle ennestään? 

18) Onko kulttuurin mesenaattina toimiminen sinulle ominaista toimintaa? 

19) Vapaa sana: voit antaa meille ideoita ja vastike-ehdotuksia tai kertoa, mistä luulet johtuvan, 

että niin moni jättää rahoittamatta kampanjaamme, vaikka henkistä tukea olemme saaneet 

hyvinkin paljon. 
 

TIEDOKSI TIETOJEN KÄSITTELYSTÄ 

Uuden tietosuoja-asetuksen mukaisesti kysyn vain tarpeellisia tietoja hakiessani vastausta siihen, miksi meitä on haluttu 
tukea, kun toisaalta moni ei ole kampanjasta lainkaan innostunut. Tiedot eli vastaukset kokonaisuudessaan poistan ko-
neelta heti käsiteltyäni ne anonyymisti. 
 
Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on 
 

• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi 

• käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti 

• kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten 

• kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden 

• päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava  

• säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsit-
telyn tarkoitusten toteuttamista varten. 
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Lomake nro 3 

KYSYMYKSET KOSKIEN PELASTETAAN MINNA CANTHIN TALO -KAMPANJAA 

MESENAATTI.ME-SIVUSTOLLA.  

 

20) Miksi kampanja ei tunnut ”omalta”?  

21) Voisitko ajatella rahoittavasi sitä? 

22) Mitä ajatuksia kampanja muuten herättää? 

23) Mitä mieltä olet vastikkeista (resepti/kukkaro/kirjoja/kahvi/Minna-jakkara/Minnan henki -

taulu/Minnan porstua -taulu/Minnan salonki -laatta/residenssihuone omalla nimellä)? 

24) Pitäisikö vastikkeen olla jotain sellaista, mitä ei saa mistään muualta? 

25) Mistä sait tiedon kampanjasta? 

26) Löysitkö Pelastetaan Minna Canthin Talo -kampanjan helposti Mesenaatista? 

27) Miten kuvailisit rahoittamisen teknistä puolta – miten helppoa tai vaikeaa se oli? 

28) Mitä mieltä olet kampanjasivusta? 

29) Mitä mieltä olet kampanjasivun videosta? 

30) Oletko kertonut kampanjasta verkostoissasi? 

31) Seuraatko kampanjan edistymistä mesenaatissa? 

32) Seuraatko Minna Canthin Talon sosiaalista mediaa (twitter/instagram/facebook)? 

33) Ikäsi ko. haarukoissa: a) 15-24 b) 25-34 c) 35-44 d) 45-54 e) 55-64 f) 65- 

34) Paikkakuntasi – voi merkitä tyyliin ”Kuopio” tai vain alue ”Itä-Suomi” 

35) Ammattisi tai ala jolla työskentelet? 

36) Oliko yhteisörahoitusalusta Mesenaatti tuttu sinulle ennestään? 

37) Onko kulttuurin mesenaattina toimiminen sinulle ominaista toimintaa? 

38) Vapaa sana: voit antaa meille ideoita ja vastike-ehdotuksia tai kertoa, mistä luulet johtuvan, 

että niin moni jättää rahoittamatta kampanjaamme, vaikka henkistä tukea olemme saaneet 

hyvinkin paljon. 

 

TIEDOKSI TIETOJEN KÄSITTELYSTÄ 

Uuden tietosuoja-asetuksen mukaisesti kysyn vain tarpeellisia tietoja hakiessani vastausta siihen, miksi meitä on haluttu 
tukea, kun toisaalta moni ei ole kampanjasta lainkaan innostunut. Tiedot eli vastaukset kokonaisuudessaan poistan ko-
neelta heti käsiteltyäni ne anonyymisti. 
 
Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on 
 

• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi 

• käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti 

• kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten 

• kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden 

• päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava  

• säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsit-
telyn tarkoitusten toteuttamista varten. 
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