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Kunta ja suuri yleisö voivat yhdessä rahoittaa tärkeitä projekteja

Eri sektorit tuovat resurssinsa ja rahoituksensa yhteen joukkorahoitusalustalla

 
 
 
 
 



MIKSI?  
 

On hyvä mennä mukaan sinne missä ihmiset jo toimivat ja osallistuvat. 
 
Joukkorahoituspalvelut ovat keskeinen osa uutta osallistumisen yhteiskuntaa.  

Ne tarjoavat alustan jolla kunta voi kohdata eri toiminnan kentät yhteisen 
tekemisen äärellä ja osallistua sen tukemiseen mikä on alalla toimiville ja 
yleisöille itselleen tärkeää. 

Instituutioiden osallistumisen on havaittu lisäävän joukkorahoittajien ja 
joukkorahoituksen määrää. Rahoitukseen tulee kerrannaisvaikutus.  



 
Match Funding on yhteisrahoitusta, jossa instituutio antaa osan rahoituksesta 
niihin hankkeisiin joita myös ihmiset itse rahoittavat. Hankkeet esitellään 
joukkorahoitusalustalla läpinäkyvästi, ja ihmiset itse omalla rahoituksellaan 
ohjaavat sitä mihin yhteiset rahat käytetään. 

Kun kunnan rahoitukseen yhdistetään yksityistä rahoitusta, kasvaa hankkeiden 
rahoituspotti isommaksi mitä kunta yksin voisi tarjota. Saamme enemmän hyvää 
aikaan.  

Tämä rahoitusmuoto innostaa ja sitouttaa, ja lisää osallisuutta varojen käytössä. 
Se tarjoaa myös uudenlaisen tavan hakea julkista rahoitusta ja voi sopia niille 
joille perinteinen avustustenhaku on hankalaa. Se voi toimia nopeasti eteen 
tulevissa tilanteissa, ja tehdä pienempien projektien tekemisestä kevyempää. 
Sen ei ole tarkoitus poistaa muunlaisia rahoituksia kuten perinteistä 
avustustenjakoa, vaan se täydentää niitä. 

MITEN
?



 
se osallistaa 

se on läpinäkyvää 
se on ketterää 

se sitouttaa  
se lisää tarjolla olevan rahoituksen määrää 

 
 
 
 

HYÖTYJÄ



Useita eri malleja



Kunta voi sitoa oman rahoitusosuutensa ihmisten omaan 
rahoitusosuuteen, esimerkiksi niin että se tuplaa ihmisten 

itse joukkorahoituksella keräämän rahoituksen.  
 
 
 
 

1)



Ihmiset hakevat joukkorahoitusta ja kunta valitsee vapaasti 
mitä niistä tukee ja millä summalla 

 
 
 
 

2)



Kunta pohjarahoittaa hankkeita itse, ja hakee sitten mukaan 
yksityisten ihmisten, yritysten ja muiden organisaatioiden rahoitusta 

 
 
 
 

3)





Mesenaatti.me on vuonna 2013 avattu Suomen suurin 
joukkorahoituspalvelu.  

Jo yli 800 suomalaista hanketta on hakenut sen avulla 
rahoitusta uudelle suomalaiselle kulttuurille ja taloudelle. 





 

Mesenaatti.PRO on kokoelma kunnille, säätiöille, 
yrityksille ja muille instituutioille tarjottavia 
joukkorahoitustyökaluja.  

Mesenaatti räätälöi instituutioille omia 
joukkurahoitussivujaan, jossa esitellään useampia 
joukkorahoituskampanjoita.  
 



 
Mesenaatin Match Funding -työkalujen avulla voidaan 
toteuttaa osallistavia joukkorahoituskampanjoita joissa 
osa rahoituksesta tulee instituutiolta, osa yleisöltä. 







mesenaatti.PRO


