


joukkorahoitus on kansainvälisesti 
vakiintunut rahoitusmuoto, jossa 
ihmiset osallistuvat yhdessä heille 
tärkeän hankkeen kuten palvelun, 
yhteisön, yrityksen, teoksen tai 
tuotekehitysprojektin, 
rahoittamiseen. 
 



JOUKKORAHOITUSTA on MONENLAISTA

• osakesijoittamispohjaista

• lainapohjaista

• lahjoituspohjaista

• vastikepohjaista - kuten  Mesenaatissa





RAHANKERÄYSLUPA

Tahot, kuten yleishyödylliset yhdistykset, 

joilla on poliisihallituksen myöntämä 

rahankeräyslupa, voivat hakea rahoitusta 

Mesenaatti.me -palvelun avulla luvan turvin 

ja sen asettamin ehdoin. 

Tällöin kyseessä on lahjoittaminen, ja 

hakijan ei tule tarjota vastiketta. 



RAHOITUSHAKU ILMAN RAHANKERÄYSLUPAA 

Mikäli hakijataholla ei ole rahankeräyslupaa, 
tulee sen tarjota rahoitukselle VASTIKE



vastikkeeksi voi tarjota mitä tahansa projektin 
luonteelle ominaisia asioita

vastike voi olla melkein mitä vain:

- tavara, palvelu, elämys tai jäsenyys



...näin toteutettua 
rahoitushakua voidaan verrata 

ennakkomyyntiin, tai 
mikrosponsorointiin



HYBRIDI



maailmalla on yli 1200 
joukkorahoituspalvelua

suuret jyräävät ja pienet yhdistyvät
pienet palvelevat parhaiten



joukkorahoitusmarkkina 
vuonna 2014

16,5 miljardia USD



joukkorahoitusmarkkina 
ennuste vuodelle 2014

35 miljardia USD



mesenaa!i on erilainen

• suunniteltu suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan

• täydentää nykyisiä rahoituspalveluja

• suunnattu kaikenlaisille hankkeille

• palvelee paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti



• kulttuurihankkeet

• yhteisölliset projektit

• sosiaalialan hankkeet

• tiede ja tutkimus

• museot ja kulttuurilaitokset

• tuotekehityshankkeet

• uudet yritykset

• innovaatiot ja keksinnöt





• Kampanjakuva-1.JPGKampanjakuva-1.JPG



RAHOITUSSOPIMUS

• on aina rahoittajan ja rahoituksen hakijan välinen

• mesenaatin rooli on MEDIA

• jos minimi täyttyy, niin rahoituksen voi nostaa

• mikäli minimi ei täyty, rahoitushaku raukeaa 

• varat tulee palauttaa rahoittajille



HALPAA KUIN SAIPPUA

• kampanjan käynnistäminen on maksutonta

• Mesenaatti.me -palvelu veloittaa 7% rahoituksesta

• Holvi veloittaa 3% luottokorttimaksuista 

• 0.90 € verkkopankkimaksusta



joukkorahoitus ei ole raha-automaatti



JOUKKORAHOITUS ON ENEMMÄN

• paikka ideoiden testaukselle
• foorumi vuorovaikutukselle
• mainio markkinointityökalu
• mahdollisuus löytää yleisö
• tapa sitouttaa
• väline osallistaa



• 40% rahoituksesta tulee hakijan lähipiiristä

• tavoita 10.000 todellista fania ja heistä 500 rahoittaa

• markkinoinnista on kuintenkin paljon muuta hyötyä



JOUKKORAHOITUS MUUTTAA MAAILMAA
 

se mahdollistaa uudenlaista kulttuuria ja taloutta
 
• nopeaa ja ketterää taloudellista toimintaa

• kulttuurin ja talouden moninaisuutta

• uudenlaista talouden ja rahoitustoiminnan läpinäkyvyyttä

• uusia yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia toimintamalleja 
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