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     Rahoitusesittelystämme  yleensä 

Olemme tähän esitykseen valinneet muutamia rahoitusmuotoja jotka soveltuvat pääkohderyhmiemme toiminnan tukemiseen ja 
mahdollistamiseen, eli yhdistysten, yleishyödyllisten järjestöjen ja  yrittäjien tukemiseen.  

 

Perinteisten säätiöiden ja rahastojen lisäksi esittelemme alla myös rahoitusvaihtoehtoina enkelirahoitustoimintaa ja muutamia 
joukkorahoitusalustoja – kummatkin vaihtoehtona perinteiselle lainarahoitukselle varsinkin aloitteleville ja innovatiivisille yrityksille 
ja yhteisöille. 

 

Säätiöiden ja rahastojen valinnassa olemme pyrkineet tuomaan esille toimijoita jotka ovat aktiivisia nimenomaan Pomoväst’in 
toiminta-alueella – mutta mukana on myös valtakunnallisia toimijoita. 

 

Esittelemme myös muutamia tietopankkeja koskien rahastoja ja säätiöitä – nämä tietopankit kattavat valtakunnallisen tarjonnan ja 
näiden avulla voi tarkemmin seuloa omaan toimintaansa sopivimmat toimijat. 

 

On syytä huomioida se että säätiöillä ja rahastoilla voi olla sääntöperusteisia, kielellisiä fokusointeja; eli koska toimimme 

kaksikielisellä alueella, kannattaa siis tarkistaa kummatkin esityksemme, ruotsin ja suomenkieliset, sillä niissä esitellään hiukan eri 
toimijat kielestä riippuen. Kuitenkin kun toimimme kaksikielisessä ympäristössä, niin tämä mahdollistaa joissakin tapauksissa sen 
että voi hakea tukea taikka rahoitusta ”yli kielirajojen”. 

 

Aivan esityksen lopussa on esitelty muutamia kansainvälisiä toimijoita – varsinkin Kickstarter on profiloitunut 

taiteellisten alojen rahoitusalustana.  
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Finansieringskarta – Rahoituskartta 1 
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Säätiöt ja Rahastot 

• Säätiö perustuu pääomalahjoitukseen jotakin tiettyä tarkoitusta varten. Säätiön 
omaisuutta hallinnoidaan tarkoitusperien täyttämiseksi ja tietty osa säätiön 
varallisuudesta maksetaan säännöllisesti sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin. 

 

• Rahasto koostuu tiettyä tarkoitusta varten varatusta pääomasta ja tietty osa 
näistä varoista voidaan maksaa säännöllisesti eri toimintojen tukemiseen 
rahaston tarkoitusperien puitteissa. Rahastoa hallinnoi esimerkiksi jokin järjestö. 

29-04-2022 J Rautalahti 



Säätiöt ja Rahastot 

Olemme tähän esitykseen seuloneet muutamia säätiöitä ja rahastoja, jotka ovat aktiivisia Pomovästin toimialueella ja varsinkin 
pääkohderyhmiemme – yhdistysten ja yleishyödyllisten järjestöjen tukemisessa. 

 

Säätiötuki lukuina 2020 

 

Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenet rahoittivat kansallisella tasolla vuonna 2020 tiedettä 279 miljoonalla eurolla, taidetta 72 miljoonalla 
eurolla ja muuta yhteiskunnan kehittämistä 150 miljoonalla eurolla, eli yhteensä noin 501 miljoonalla eurolla. 

 

Säätiöiden muulle yhteiskunnan kehittämiselle jakamasta tuesta -  noin 150 miljoonaa  euroa v. 2020 – kohdentui 22 miljoonaa euroa 
yhdistystoimintaan, 17 miljoonaa euroa kulttuurityöhön ja 14 miljoonaa euroa museo- ja kulttuuriperintötyöhön. 

 

Säätiöiden taloudellinen vaikutus on siis rivikansalaiselle tärkeämpi ja monipuolisempi kuin mitä yleisesti mielletään. 
Kansalaisyhteiskuntaa säätiöt tukivat kaikilla elämän alueilla perhekahviloista maanpuolustukseen, tiedekasvatuksesta lasten 
liikuntaan sekä yksittäisten toimialoken kehittämisestä yhdistystoimintaan. 

 

Säätiötuki lukuina 2020 - Säätiöt ja rahastot (saatiotrahastot.fi)  
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Säätiöt ja Rahastot 
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Säätiöt ja Rahastot 

Muutama sana yleisesti rahastoista ja säätiöistä: 

 

Rahastot ja säätiöt voidaan siis jakaa aatteellisten päämäärien lisäksi maantieteellisesti: 

 

• Alueellisiin toimijoihin  

• Valtakunnallisiin toimijoihin 

• Kansainvälisiin toimijoihin 

 

 

Olemme listanneet tässä esityksessä myös eräitä tietopankkeja,  joista voi seuloa esiin eri hakukriteereillä vaihtoehtoja mahdollisiksi 
rahoittajiksi taikka avustusten myöntäjiksi. 

 

Tässä suomenkielisessä esityksessä on esitetty osittain eri säätiötä ja rahastoja kuin mitä ruotsinkielisessä versiossa on. Tämä johtuu 
siitä että  säätiöillä on joissain tapauksissa kielellinen linjavalinta avustusten myöntämisessä, kuten myös saattaa olla alueellisia 
rajauksia.  Eli, kun toimimme aluellamme pääsääntöisesti kaksikielisessä toimintaympäristössä, niin kannattaa kuitenkin tarkistaa 
sekä suomen että ruotsinkielinen avustustarjonta – kummaltakin taholta voi olla mahdollista hakea avustusta kaksikieliseen 
toimintaan. 

 

Seuraavalla sivulla on esimerkkinä yleiskatsaus lähinnä nuorisotoimintaan soveltuvista rahoituslähteistä: 
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Säätiöt ja Rahastot 

http://osuma.metropolia.fi/wp-content/uploads/2019/01/kartta_projektirahoitukseen_osuma.pdf  
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Säätiöt ja Rahastot 

 

 

 

 

 

 

Kotisivut:   

https://kansalaisyhteiskunta.fi/rahoitushakemisto/  

 

Kattava tietopankki eri rahastoista, säätiöistä ja 
organisaatiosta jotka tukevat ja rahoittavat sekä yhdistyksiä 
että yksittäisiä toimijoita.  

 

Sivustot ovat ainoastaan suomeksi.  

 

 

 

 

 

 

Kotisivut:  

https://saatiotrahastot.fi/   

 

Säätiöt ja rahastot ry’n jäsenet rahoittivat vuonna 2020 
tieteitä 279 miljoonalla eurolla, taidetta 72 miljoonalla eurolla 
ja muuta yhteiskunnallista kehittämistä, toisin sanoen 
kansalaisten hankkeita, 150 miljoonalla eurolla. 

Säätiöiden vaikutus rivikansalaiselle on tärkeämpi ja 
monipuolisempi kuin yleisesti mielletään. 
Kansalaisyhteiskuntaa säätiöt tukivat kaikilla elämän alueilla 
perhekahviloista maanpuolustukseen, tiedekasvatuksesta 
lasten liikuntaan sekä yksittäisen toimialan kehittämisestä 
yhdistystoimintaan. 

Katso myös:  https://saatiotrahastot.fi/saatiotuki-lukuina/ ja 
AURORA tietokanta:  https://tiedejatutkimus.fi/fi/funding-
calls?status=open  
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Säätiöt ja Rahastot 

Säästöpankkisäätiöt 

 

Kotisivut:   https://www.sparbanksstiftelserna.fi/fi     

 

Säätiöiden päämäärä: 

Säätiöiden päämäärä on edistää säästämistä sekä tukea kotiseutua ja huolehtia säästöpankkiliikkeen paikallisista perinteistä eri 
paikkakunnilla. Säätiöt toteuttavat päämääräänsä antamalla taloudellista tukea säästämistä edistävään työhön ja tutkimukseen. 
Säätiöt jakavat myös avustuksia sekä lahjoituksia niille, jotka toimivat säätiön toimialalla. Taloudellista tukea myönnetään myös työn 
ja tutkimuksen tuloksista tiedottamiseen. Säätiöt kokoavat ja arkistoivat lisäksi säästöpankkiliikkeen perinteitä, jotka liittyvät säätiön 
toimialaan. Jokaisella paikallissäätiöllä on hiukan toisistaan poikkeavat säännöt, jotenka kannattaa katsoa oman toiminta-alueen 
säätiön kotisivut: 

 

Yhteystiedot: 

Bromarv:  https://bromarf.sparbanksstiftelserna.fi/sv/  

Tammisaari:  https://ekenas.aktiastiftelserna.fi/sv/  

Hanko:  https://hango.sparbanksstiftelserna.fi/fi/    

Inkoo:  https://inga.sparbanksstiftelserna.fi/fi/  

Karjaa – Pohja: https://karispojo.sparbanksstiftelserna.fi/sv/  

Kirkkonummi:  https://kyrkslatt.sparbanksstiftelserna.fi/fi/  

Siuntio:   https://www.sparbanksstiftelsenisjundea.fi/  

Tenhola:   https://tenala.sparbanksstiftelserna.fi/sv/  

 

29-04-2022 J Rautalahti 

https://www.sparbanksstiftelserna.fi/fi
https://bromarf.sparbanksstiftelserna.fi/sv/
https://ekenas.aktiastiftelserna.fi/sv/
https://hango.sparbanksstiftelserna.fi/fi/
https://inga.sparbanksstiftelserna.fi/fi/
https://karispojo.sparbanksstiftelserna.fi/sv/
https://kyrkslatt.sparbanksstiftelserna.fi/fi/
https://www.sparbanksstiftelsenisjundea.fi/
https://tenala.sparbanksstiftelserna.fi/sv/


Säätiöt ja Rahastot 

Alli Paasikiven Säätiö 

 

Kotisivut: https://allinsaatio.fi/  

  

Kulttuuriapurahat 

Kulttuurihankkeet ovat pienimuotoisia hankkeita, jotka on toteutettava vuoden kuluessa avustuksen myöntämisestä. 
Kulttuuriapurahoissa katsotaan eduksi verkostoituminen ja yhteistyö usean toimijan kanssa. Kulttuurihankkeena ei pidetä oman 
tuotannon julkaisemista tai painamista. Hakijoina voivat olla henkilöt tai yhteisöt. Apurahan suuruus kulttuurihankkeissa on 
enintään 4000 euroa. 

 

Kehittämisapuraha yhteisöille 

Kehittämisapuraha myönnetään yhteisöille uuden toimintamallin kehittämiseen tai kokeiluun sekä tutkimustiedon soveltamiseen 
käytäntöön. Hankkeet on toteutettava vuoden kuluessa avustuksen myöntämisestä. Kehittämishankkeissa apurahat ovat 
korkeintaan 8 000 euroa. 

 

Hakuajat: 

Kehittämis- ja kulttuuriapurahojen haku tapahtuu syksyisin. Hakuajat ilmoitetaan säätiön verkkosivulla: www.allinsaatio.fi.  

 

Yhteystiedot: Petra Kouvonen, säätiön asiamies, sähköposti: petra.kouvonen@allinsaatio.fi , puh: 041 455 2280 
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Säätiöt ja Rahastot 
 

Kotisivut:   https://fi.ottomalm.fi/  

 

Säätiö edistää korkeampaa opetusta, kansansivistystä, yleishyödyllisiä laitoksia sekä tutkimusta jakamalla apurahoja 
yksityishenkilöille, työryhmille tai organisaatioille. 

 

Apurahat jaetaan joka toinen vuosi tieteelliseen tutkimukseen (parillisina vuosina, esim. 2022, 2024, 2026 jne.), joka toinen vuosi 
kansansivistystä edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin (parittomina vuosina, esim. 2023, 2025, 2027 jne.). 

 

Hakuaika: 

 01.04.–30.04.  

 

Säätiö jakaa apurahoja vuorovuosin seuraavan jaottelun mukaisesti: 

parittomat vuodet (2023, 2025, 2027 jne.): kansansivistystä edistävät tai yleishyödylliset tarkoitukset 

parilliset vuodet (2022, 2024, 2026 jne.): tieteellinen tutkimus 

 

Yhteystiedot: 

Riitta Heinämaa, sähköposti: riittaheinamaa@gmail.com  
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Säätiöt ja Rahastot 
URLUS-Säätiö 

 

Kotisivut:  http://urlus.fi/   

 

Säätiö keskittyy tulevaisuuteen ja sen rakentamiseen. Painopistealueita ovat nuoriso, urheilu- ja liikuntakasvatus sekä 
vapaaehtoinen maanpuolustus. 

Nuorisoa koskevan avustustoiminnan erityisiä kohteita ovat Helsingin seudun partiolaiset, urheiluseurat sekä lasten ja nuorten 
syrjäytymisen ennalta ehkäisy. 

Urheilussa ja liikuntakasvatuksessa Säätiön tuki painottuu suunnistuksen, ampumaurheilun, hiihdon ja ampumahiihdon tukemiseen 
muitakaan lajeja unohtamatta. Tavoitteena on lasten ja nuorten mahdollisimman laajamittainen ja pitkäaikainen harrastustoiminta. 
Säätiö ei tue edustusurheilua millään tasolla lajista riippumatta. 

Vapaaehtoinen, etenkin Helsingin seutua koskeva, maanpuolustus on avustustoiminnan erityinen kohde. Säätiö arvostaa 
veteraanien hyvinvointia. 

Säätiö myöntää apurahoja tai avustuksia yksittäisille henkilöille tai henkilöryhmille vain poikkeustapauksissa. Hakijan tulee 
pääsääntöisesti olla rekisteröity, vastuullinen yhteisö. 

Avustussumma kohosi vuonna 2022 kahteen ja puoleen miljoonaan euroon. Säätiön avustussummat vaihtelivat alle kahdesta 
tuhannesta yli kahteensataan tuhanteen euroon. Suuri osa tuesta suuntautui yhdistysten kehittämishankkeisiin, selvästi pienempi 
osa perustoimintaan.  

 

Hakuaika vuosittain 01.10 – 31.12.  Asiamies Jukka Pennanen, Puhelin 040 555 8033, Sähköposti: asiamies@urlus.fi 
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Säätiöt ja Rahastot 

Varuboden-Osla 

 

Kotisivut: https://vbo.fi/paikallisesti-hyvaa/   

 

Paikallisesti hyvää -kampanja järjestetään jälleen syksyllä 2022. Paikalliset järjestöt ja yhteisöt voivat hakea avustusta toimintaan, 
joka edistää lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia ja ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja kiusaamista. 

Lista järjestöistä ja yhteisöistä, joille myönnettiin lahjoitus vuonna 2021, on nähtävissä Varuboden-Oslan kotisivuilla.  

 

Hakuaika: 15.8-18.9.2022.  Huomioi että tämä on kampanja ja että sitä ei järjestetä välttämättä joka vuosi. 

 

Yhteystiedot: 

 

Lisätietoja saa puhelimitse, numero 010 762 6627, arkisin klo. 9-15 (0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min) tai sähköpostitse: 
vbo.tapahtumat@sok.fi  
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Business Angels - Enkelirahoitus 

• Enkelirahoittajat ovat yksityishenkilöitä jotka sijoittavat 
pääomia ja tieto-taitoa vastaperustettuihin kasvuyrityksiin.  

 

• Yrittäjänä voit enkelirahoittajan kautta saada lisää pääomia, 
osaamista ja hyödyllisiä kontakteja ja laajentaa verkostoasi 
toiminnan kehittämistä varten. 
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Business Angels - Enkelirahoitus 
Enkelirahoittajalla on usein omakohtaista kokemusta yrittäjyydestä. Hänellä on myös aikaa, mielenkiintoa ja pääomia uusien, 
lupaavien liikeideoiden ja nopeakasvuisten toimialojen tukemiseen. Enkelirahoittaja  tavoittelee hyvää tuottoa investioinnilleen  

ja on myös siksi valmis vaikuttamaan yrityksen menestykseen omalla osaamisellaan ja työpanoksellaan. 

 

Hyvä lisä riskipääoman oheen 

Enkelirahoittajat toimivat usein riskipääomasijoittajien ohessa ja sijoittavat usein pienempiä summia kuin riskisijoittajat, mutta sen 
sijaan enkelisijoittajat osallistuvat  useimmiten yrityksen elinkaariprossessin varhaiseen toiminnan käynnistämisvaiheeseen – katso 
seuraava kuva – ja auttavat näin aloittelevaa yritystä selviytymään niin sanotun ”kuoleman laakson” yli. Tämä johtuu osin siitä että 
enkelisijoittajat  pystyvät useimmiten tekemään nopeampia sijoituspäätöksiä ja kytkevät niihin henkilökohtaiset intressinsä ja 
osaamisensa. Enkelisijoittajat voivat toki kytkeytyä yritykseen sen elinkaaren myöhäisemmissä vaiheissa myös – ja silloin usein 
yhdessä varsinaisten riskipääomasijoittajien kanssa. 

 

Toimialan merkitys  

Perinteisillä toimialoilla, kuten valmistavassa teollisuudessa, on pankkilainoilla pääomittaminen vielä tavallisinta. Mutta uudemmilla 
toimialoilla, kuten IT-sektorilla, on varsin tavallista että enkelirahoittajat ja riskipääomittajat tulevat mukaan jo yrityksen varhaisessa 
kehitysvaiheessa. Enkelirahoittajat ovat – toisin kuin pankit – aktiivisia sijoittajia ja pitäytyvät useimmiten toimialoilla jotka ovat 
heille entudestaan tuttuja.  

 

Miten tavoittaa enkelirahoittajia? 

Viime vuosina on muodostettu useampia enkelisijoittajayhteisöjä. Yhteisöjen tehtävänä on yhdistää yrittäjät ja enkelirahoittajat. 
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Business Angels - Enkelirahoitus 
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Business Angels - Enkelirahoitus 
 

 

 

 

 

https://fiban.org/  

 

FIBAN - Finnish Business Angels Network on suomalainen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää yksityishenkilöiden 
sijoitustoimintaa listaamattomiin kasvuyrityksiin. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on kasvattaa ja kehittää yksityisten 
sijoittajien ammattikuntaa. FiBAN on yksi maailman suurimmista ja aktiivisimmista bisnesenkeliverkostoista ja siihen kuuluu yli 650 
hyväksyttyä sijoittajajäsentä. 

 

BAF - Business Angels Finland Oy 

 

BAF’in missio on löytää innovatiivisille start-up ja kasvuyrityksille sijoittajia eli businessenkeleitä viemään kohdeyrityksen toiminta 
seuraavalle kehitystasolle yrityksen elinkaarikäyrällä. BAF pyrkii omalta osaltaan olemaan vahvasti vauhdittamassa suomalaisten 
start-up yritysten kehitystä niiden perustamisesta aina kansainvälistymiseen asti.  BAF’in verkosto tavoittaa yli 6.000 sijoittajaa, 
rahoittajaa ja businessenkeliä sekä Suomessa että ulkomailla. 

 

http://businessangels.fi/  
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Business Angels - Enkelirahoitus 
 

 

 

https://www.tesi.fi/  

 

TESI– koko nimeltään Suomen Teollisuussijoitus Oy – on vuonna 1995 perustettu valtion pääomasijoitusyhtiö. TESI sijoittaa 
pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin markkinaehtoisesti, samoin ehdoin ja tuotto-odotuksin, yhdessä yksityisten 
sijoittajien kanssa. TESI pyrkii kehittämään pääomasijoitusmarkkinoita niin että suomalaisilla kasvuyrityksillä olisi riittävästi 
rahoitusta ja osaamista nousta elinkaarikäyrällään uuteen kokoluokkaan. 

 

 

 

 

http://www.ledi.fi/  

 

Ledi Oy on yksityinen, riippumaton asiantuntijayritys, jonka toiminnan lähtökohtana on kanssayrittäjyys. Tavoitteena on 
asiakasyritysten nopea kehittyminen ja usein myös kansainvälistyminen. Palvelut sisältävät mm. seuraavat alueet: 

 

• Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen 

• Yritysten toiminnan kehittäminen kanssayrittäjyys-periaatteella 

• Rahoituksen järjestäminen 

• Yritysjärjestelyt ja yrityskaupat 

• Business enkeli ja business manageri –toiminta 

 

 

29-04-2022 J Rautalahti 

https://www.tesi.fi/
https://www.tesi.fi/
https://www.tesi.fi/
https://www.tesi.fi/
http://www.ledi.fi/
http://www.ledi.fi/


Business Angels - Enkelirahoitus 
 

 

 

 

 

https://www.whitecoach.fi/  

 

Vuonna 2015 perustettu suomalainen kehitys- ja rahoitusyhtiö. Whitecoach haluaa olla start up-yrityksen ensimmäinen rahoittaja. 
Rahoituksen lisäksi Whitecoach tarjoaa monipuolista osaamista ja suhteita muihin rahoittajiin. Whitecoach on kiinnostunut myös 
liikeideoista, joiden ympärille ei vielä ole syntynyt yritystä. 

 

Sijoituskohteita valittaessa painoitetaan liikeidean ainutlaatuisuutta, kasvumahdollisuuksia sekä osaavaa ja sitoutunutta tiimiä. 
Sijoituspäätökset pyritään tekemään hyvin nopeasti ilman turhaa byrokratiaa. 

 

Tavoitteena  on hankkia sijoituskohteesta 10-50% osuus. Pääsääntöisesti halutaan myös hallituksen puheenjohtajan paikka. 
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Crowdfunding - Joukkorahoitus 
• Joukkorahoitus on tapa kerätä rahoitusta yksittäisten 

henkilöiden, eri organisaatioiden hankkeille ja yritysten 
toimintaan. Rahoitus kerätään yleensä laajalta joukolta pieninä 
summina halutun kokonaisrahoitusmäärän saavuttamiseksi. 

 

• Joukkorahoituskampanja toteutetaan useimmiten internetissä, 
josta on löydettävissä lukematon määrä erilaisia 
joukkorahoitusalustoja ja eri varainhankintamuotoihin 
erikoistuneita sivustoja.  

 

• Joukkorahoituksessa voidaan hyödyntää monenlaisia, toisistaan 
poikkeavia varainhankintamalleja, joiden avulla on mahdollista 
hankkia rahoitusta mitä erilaisimpiin projekteihin, hankkeisiin ja 
muihin tarkoituksiin. 
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Crowdfunding - Joukkorahoitus 
 

 

Joukkorahoitus kuvaa tapaa tehdä yhteistyötä ja saada huomiota henkilöiden tai organisaatioiden hankkeille, joiden rahoittaminen 
tapahtuu keskenään verkostoituvien ihmisten avulla, yleensä internetin välityksellä. Joukkorahoitusta on käytetty monissa 
yhteyksissä aina katastrofirahoituksesta kansalaisjournalismiin, poliittisiin kampanjoihin, kulttuurihankkeiden ja start up-yritysten 
rahoittamiseen, elokuvien ja vapaan lähdekoodin tietokoneohjelmien tuottamiseen. 

 

Joukkorahoituksen idea on yksinkertainen. Hyväksi pitämäänsä hanketta voi tukea vaikka yhdellä eurolla. Kun näin tekee iso joukko 
ihmisiä, voidaan kerätä rahoitus valtavaankin hankkeeseen. Yleisö pääsee suoraan vaikuttamaan siihen, miten ja minkälaisia 
tuotteista tulee ja liiat välikädet putoavat pois tuottajan ja asiakkaan väliltä, kuten monilla muilla aloilla on käynytkin.  

Joukkorahoitus edellyttää rahankeräyslupaa silloin, kun tarkoituksena on toteuttaa rahankeräys eli pyytää vastikkeettomia 
rahalahjoituksia. Jos joukkorahoituksella sen sijaan halutaan harjoittaa vaikkapa tuotemyyntiä tai sijoitustoimintaa, ei kyse ole 
rahankeräyksestä eikä lupaakaan tarvita.  

Aidossa kaupankäynnissä kaikille osapuolille on myös selvää, että kyse on kaupankäynnistä: ostaja siis mieltää nimenomaan 
ostavansa tuotteen taikka omistusosuuden, eikä lahjoittavansa rahaa tai muutoin ainoastaan tukevansa toimintaa ja myyjä 
vastaavasti mieltää myyvänsä tuotetta taikka osakkuutta, eikä pyytävänsä lahjoitusta. 

 

Rahankeräysten järjestäminen on yleishyödyllisten yhdistysten, järjestöjen ja säätiöiden varainhankintamuoto, jonka toteuttaminen 
edellyttää lähtökohtaisesti rahankeräyslupaa. Esimerkiksi yksityishenkilö tai yritys ei voi lupaa saada eikä siten myöskään 
toimeenpanna rahankeräystä. Katso: 

 

https://poliisi.fi/joukkorahoitus-ja-rahankeraykset  
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Crowdfunding - Joukkorahoitus 
Joukkorahoituspalvelut Suomessa 

 

Monet pankit ja joukkorahoitusalustat tarjoavat valmiita ratkaisuja joukkorahoituksen aloittamiseen. 

Pankit aloittivat varsin myöhään joukkorahoituspalvelujen tarjonnan. Nordea oli yksi ensimmäisistä perinteisistä pankkitoimijoista, 
jotka laajensivat toimintansa joukkorahoitukseen. Nordean joukkorahoitusalusta lanseerattiin vuonna 2016. Se on nyttemmin 
ulkoistettu partneriyritys Invesdor’ille, mistä enemmän alempana. Perinteisistä pankkitoimijoista joukkorahoituspalveluja tarjoavat 
myös Danske Bank. Joukkorahoitus Suomessa on Finanssivalvonnan alaista. Finanssivalvonta säännöstelee joukkorahoitusta ja sen 
toimintaa. Raamit toiminnalle antaa joukkorahoituslaki. 

 

Joukkorahoitus yrityksille 

Joukkorahoitus on yritykselle vaihtoehto kerätä rahoitusta investointeja, tuotekehitystä tai liiketoiminnan laajentamista varten. 

Monille yrityksille joukkorahoitus voi myös jäädä ainoaksi vaihtoehdoksi, jos muuta rahoitusta tai yrityslainaa ei ole tarjolla. 

 

Yrityksille joukkorahoitus voi tarjota mm. seuraavia etuja: 

 

• Nopeaa ja joustavaa rahoitusta monenlaisiin tarpeisiin 

• Joukkorahoitus voi tuoda näkyvyyttä yritykselle 

• Joukkorahoitus voi olla hyvä vaihtoehto, jos muuta rahoitusta ei ole tarjolla ja yritykselle ei voida myöntää yrityslainaa 

• Start up -yrityksille joukkorahoitus on houkutteleva rahoitusvaihtoehto, koska sen toteuttaminen melko kevyttä ja rahoitusta 
saa yleensä nopeasti. Rahoitustavoitteet ovat usein yritysmaailman kontekstissa varsin pieniä. 
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Joukkorahoitus yksityisille ja yhteisöille 

 

Joukkorahoitusta voi hakea myös yhteisöt, ja periaatteessa myös yksityishenkilöt,  mutta Suomen lain mukaan yksityinen henkilö ei 
voi saada rahankeräyslupaa. 

 

Esimerkiksi kotimaisen Mesenaatti.me -palvelun – katso alempana - kautta rahoitusta ovat löytäneet museot, 
hyväntekeväisyysjärjestöt, eläinten- ja luonnonsuojelujärjestöt ja teatterit. Mesenaatti on vastikepohjainen joukkorahoitusalusta. 

 

Yksityisille ja yhteisöille suunnatut palvelut ovat yleensä enemmän lahjoituksiin tai vastikkeisiin pohjautuvia alustoja. 
Vastikepohjainen rahoitus tarkoittaa sitä, että rahoittaja saa vastikkeeksi esimerkiksi elämyksen, pääsylipun tai muun 
rahoitusmäärää vastaavan vastikkeen. 

 

Yhteisöjen tulee ilmoittaa saadut rahoitukset kirjanpidossa. 

 

Yksityisille suunnattu joukkorahoituskampanja on yleensä vastikepohjaista eli joukkorahoitukseen osallistuva saa tuotteen tai 
palvelun vastineeksi lahjoituksesta. Tällöin joukkorahoituksessa kerätty summa on veronalaista tuloa, joka pitää ilmoittaa tulona 
veroilmoituksessa eikä summaa makseta takaisin sijoittajille. 
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Crowdfunding - Joukkorahoitus 
Yleistä tietoa joukkorahoituksesta 

 

Joukkorahoitusta käyttävät pääsääntöisesti pienet tai aloittelevat yritykset. Perinteisesti tarkoitus on kerätä rahoitusta 
yritystoiminnan aloittamiseen tai mahdollistaa yrityksen kehittäminen ja kasvu. 

 

Joukkorahoitus on Suomessa vielä melko pieni toimiala, vaikka joukkorahoitus on viime vuosina yleistynyt. 
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https://www.nordea.fi/sv/foretag/ditt-foretag/utveckla-ditt-foretag/grasrotsfinansiering.html 

 

”Joukkorahoituskampanjan avulla voit lähestyä laajaa joukkoa mahdollisia rahoittajia samanaikaisesti. Monet nykypäivän sijoittajat 
haluavat sijoittaa yrityksiin myös arvopohjaisista syistä tai olla mukana omaa kotiseutuansa elävöittävissä tarinoissa. Nordean 
rahoituksen asiantuntijuuden ja Invesdorin järjestämän joukkorahoituksen avulla tuomme yhteen rahoitusta hakevat yritykset juuri 
oikeanlaisten sijoittajien kanssa.” 

 

Invesdor lyhyesti: 

 

Invesdor on Helsingissä vuonna 2012 perustettu finanssiteknologiayritys (fintech), joka tekee kasvurahoitukseen osallistumisesta 
helppoa ja reilua kaikille. Se ylläpitää verkossa toimivaa sijoitusalustaa, jolla kunnianhimoiset eurooppalaiset kasvuyritykset ja 
kansainväliset sijoittajat kohtaavat. Alustalla on järjestetty yli 130 onnistunutta rahoituskierrosta ja sitä käyttää yli 40 000 sijoittajaa 
yli 80 maasta.  

Invesdorin asiakkaisiin lukeutuu sekä pörssilistaamattomia että -listattuja yhtiöitä Suomesta, Ruotsista, Isosta-Britanniasta, Norjasta 
ja Tanskasta. Invesdorilla on toimistot Helsingissä ja Tukholmassa. 

 

https://www.invesdor.fi/#/  
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https://mesenaatti.me/  

 

Mesenaatti.me on perustettu vuonna 2012. Se on Suomen ensimmäinen ja suurin, ja myös Pohjoismaiden suurin, vastikepohjaiseen 
(myynti) ja lahjoituspohjaiseen joukkorahoitukseen tarkoitettu palvelu. Mesenaatissa on tähän asti ollut noin 2000 kampanjaa, ja yli 
1000 onnistunutta kampanjaa. Yhteensä onnistuneet kampanjat ovat saaneet rahoitusta yli 6 miljoonaa euroa: kulttuurille, 
muodille, eläimille, urheilijoille, hyväntekeväisyydelle ja hyville yrityksille. Keskimääräinen kampanjasumma on 3.500 euroa, ja tällä 
hetkellä keräysennätystä pitää muotiyritys Samuji yli 200.000 euron summalla. 

 

Mesenaatti.me -palvelussa yksittäiset ihmiset, työryhmät, yhteisöt, yhdistykset, järjestöt ja yritykset, niin vakiintuneet toimijat kuin 
ensikertalaisetkin, voivat esitellä projektejaan ja hakea niille tukea. Rahoittaakseen projekteja ei tarvitse olla äveriäs, mukaan 
tukemaan pääsee usein jo pienelläkin summalla. Rahoittaja voi olla yksityishenkilö tai yhteisö (yritys, yhdistys, säätiö tai julkisyhteisö 
tms.) 

 

Mesenaatti.me -palvelun kautta voi hakea rahoitusta sekä pienille että suurille, paikallisille, valtakunnallisille tai jopa kansainvälisille 
projekteille.  
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Crowdfunding - Joukkorahoitus 

Kansainvälisiä toimijoita 

Kotisivut ja informaatio englannin kielellä 
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The Hub is active in: 

• Denmark 

• Finland 

• Norway 

• Sweden 

 

Showcase your startup to attract the right talent 

 

Join 8.000+ Nordic startups at the Hub. Post your jobs, attract talent and manage all your applications in one place and completely 
free: 

https://thehub.io/startups/join  

 

Connect to leading investors 

 

Unsure which funding opportunity is right for you? Use our investor matching tool to help you on to your next step: 

https://thehub.io/funding  
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https://www.kickstarter.com/  

 

 

Kickstarter is specifically for creative projects in the following categories: Art, Comics, Crafts, Dance, Design, Fashion, Film & Video, 
Food, Games, Journalism, Music, Photography, Publishing, Technology, and Theater. Make an album, write a book, create an 
immersive theater experience, score a film — you name it.  

 

Read more about our project guidelines:  

 

https://www.kickstarter.com/rules?ref=learn_faq   
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https://www.indiegogo.com/  

 

The Indiegogo Community 

 

Powered by curiosity, the Indiegogo community has helped bring more than 800,000 innovative ideas to life since 2008. Today, our 
group of backers is more than 9 million strong, representing 235 countries and territories. Always on the lookout for new solutions 
to everyday problems, our community thrives on making clever discoveries before everyone else. From live campaigns to ready-to-
ship tech, curious humans rely on Indiegogo to find the latest innovations in tech and design. 
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