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Joukkorahoitus on uusi rahoituksen muoto, joka hyödyntää yksittäisten sijoittajien 

sijaan joukkoja rahoituksen keräämisessä. Tässä kandidaatintutkielmassa perehdyttiin 

joukkorahoitukseen ja sen hyödyntämiseen pk-yrityksissä. Tarkastelun keskiöön on 

nostettu etenkin nuoret yritykset, jotka omaavat kasvuhaluja. Tavoitteena oli tutkia, 

millaisia mahdollisuuksia joukkorahoitus tarjoaa pk-yrityksille ja samalla kartoittaa 

myös tekijöitä, jotka ovat johtaneet joukkorahoituksen hakemiseen. Tutkielman 

teoriaosuudessa keskityttiin esittelemään pienten- ja keskisuurten yritysten rahoitusta, 

sekä siihen liittyviä haasteita. Tämän jälkeen siirryttiin tarkistelemaan joukkorahoitusta 

ja siihen liittyviä teorioita ja kerrottiin joukkorahoituksen eri kategorioista.  

Tutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena, johtuen ilmiön melko tuoreesta 

luonteesta. Aineisto kerättiin puolistrukturoitujen haastatteluiden avulla ja 

haastateltaviksi valittiin kaksi suomalaista pk-yritystä eri toimialoilta. Haastatteluiden 

kautta pyrittiin kartoittamaan mihin tarkoitukseen yritykset ovat hakeneet 

joukkorahoitusta, mitkä tekijät vaikuttavat kampanjan onnistumiseen ja millaisia muita 

kuin rahoituksellisia hyötyjä yritykset voivat saavuttaa joukkorahoituksen kautta.  

Lopputuloksena voidaan todeta, että joukkorahoitus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden 

rahoittaa toimintaansa uudella ja ketterällä tavalla. Lisäksi se tarjoaa yrityksille muita 

kampanjan kautta saavutettavia mahdollisia hyötyjä kuten näkyvyyden lisääntyminen. 

Haastatteluiden mukaan rahoituksen saanti oli kuitenkin yrityksille poikkeuksetta 

tärkeintä ja muut saatavat hyödyt miellettiin mukavaksi lisäksi itse rahoitukselle.  
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Crowdfunding is a new form of financing which uses a crowd instead of individual 

investors to raise capital. The main concern of this thesis is crowdfunding and the use 

of crowdfunding, particularly in young and growth-oriented SMEs. The goal of the 

thesis was to examine what kind of opportunities crowdfunding offers for SMEs and 

the reasons behind the decision of seeking capital via crowdfunding. In the theoretical 

part, we introduce financing from the SMEs point of view and some of the problems 

they might face regarding finance. After this we move our focus more into 

crowdfunding, its theories and introduce four different categories which crowdfunding 

can be divided into.  

Due to this phenomenon’s rather recent nature this paper was carried out using 

qualitive research methods. The material for the empirical part was collected through 

interviews of two Finnish SMEs from two different industries. The aim of the interviews 

was to examine why companies apply for crowdfunding, what are the factors that affect 

the success of the campaign and what kind of other, non-financial, benefits companies 

may gain through crowdfunding. 

In conclusion, we can state that crowdfunding provides companies the opportunity to 

finance their operations in new, agile ways. In addition, it also offers companies other 

potential benefits through campaigns, such as increased visibility. 
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1. Johdanto 

Vuonna 2008 alkanut finanssikriisi on ravistellut kaikkia liiketalouteen liittyviä osa-

alueita ympäri maailmaa. Myöskään Suomessa vaikutukset eivät ole jääneet 

vähäiseksi ja Suomen kansantalouden kehitys näyttikin pitkän aikaa synkältä, kun työn 

tuottavuutta ei enää kyetty pitämään samalla tasolla kuin aikaisemmin. (Pohjola 2011) 

Finanssikriisi kiristi luonnollisesti myös pääomamarkkinoita mikä vaikeutti rahoituksen 

saantia. Samaan aikaan hallituksen elvytyspolitiikka ja leikkaukset muun muassa 

tutkimuksesta ja kehityksestä kiristivät pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusta 

entisestään. Hallituksen leikkaukset osuivat muun muassa Tekesiin ja sitä kautta 

välillisesti myös pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. (Hyvärinen 2015)  

Verrattaessa Suomea muihin Euroopan maihin ja Yhdysvaltoihin huomataan, että 

Suomessa on yli 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä huomattavasti vähemmän. Suomen 

yritysrakenne koostuu pitkälti alle 10 henkilöä työllistävistä mikroyrityksistä, joista 

niistäkin suurin osa on yksinyrittäjiä. (VVM 2012) Pienten ja keskisuurten yritysten 

asema taloudessa on merkittävä, etenkin kun tarkastellaan uusien työpaikkojen 

luomista (Pylkkönen & Savolainen 2013, 55). Pieniksi ja keskisuuriksi yrityksiksi 

määritellään yritykset, jotka työllistävät vähemmän kuin 250 henkilöä ja joiden 

liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa vuodessa tai taseen loppusumma enintään 

43 miljoonaa. (Tilastokeskus, 2017) 

Muihin Euroopan maihin vertailtaessa voidaan sanoa, että Suomi on innovaatioiden 

saralla osa Euroopan ehdotonta kärkeä. Innovaatioissa Euroopan huippumaa on 

Ruotsi, mutta Suomi on mukana kärkijoukossa. (Euroopan komissio 2017) Uusien 

innovatiivisten yritysten tukemista voidaan pitää tärkeänä asiana niin Suomen, kuin 

koko Euroopan kannalta. Usein uusien yritysten, etenkin kasvuhakuisten toiminta 

vaatii paljon rahoitusta, jota aikaisemmin mainittu finanssikriisi on kiristänyt. (Belanova 

2015) 

Yllä mainittua kriisiä ja sen luomaa ilmapiiriä voidaankin pitää yhtenä syynä 

joukkorahoituksen suosiolle ja sen yleistymiselle. (Pichler & Tezza 2016, 5).  

Rahoituksen tarjonnan kiristyessä joukkorahoitus tarjoaa nopean ja ketterän 
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vaihtoehdon verrattuna esimerkiksi perinteiseen lainapohjaiseen rahoitukseen jota 

haetaan pankilta. (TEL 2014) Viime vuosia tarkastellessa joukkorahoituksen kautta 

kerätyt varat ovat olleet vaikuttavassa nousussa koko maailmassa. 

Joukkorahoituksesta on tullut yrittäjille tärkeä vaihtoehtoinen ulkoinen rahoituksen 

lähde. (Belleflamme, Lambert & Schwienbacher 2014) 

Joukkorahoitus on käsitteenä uusi asia, mutta itse asiassa sitä on osattu hyödyntää jo 

aikaisemmin historiassa. Jos katsotaan historiaa taaksepäin, niin itseasiassa jopa 

kaikkien tuntema vapaudenpatsas New Yorkissa on osittain joukkorahoitettu. Vuonna 

1885 rahaa patsaan jalustaa varten kerättiin aivan tavallisilta ihmisiltä laittamalla 

ilmoitus lehteen ja pyytämällä heitä auttamaan patsaan valmiiksi saattamisessa. 

(Allison, T.H., Ireland, R.D., Ketchen, D.J., McKenny, A.F. & Short J.C. 2017, 149-150) 

Hanke keräsi yli 160 000 lahjoittajaa ja yli 100 000 dollaria. Lahjoituksista jopa yli 

kolme neljäsosaa oli kooltaan alle dollarin. (BBC News 2013) Nykyään internet on 

helpottanut prosessia huomattavasti. Ei tarvitse olla lehden omistaja, jotta oman 

hankkeensa saa mahdollisten lahjoittajien tietoisuuteen vaan periaatteessa riittää, että 

omistaa tietokoneen ja internet yhteyden. 

Kyseessä on siis rahoituksen vaihtoehtoinen muoto, jota voivat periaatteessa 

hyödyntää niin yritykset kuin yksilötkin. Rahoittajina toimivat pankkien tai 

pääomasijoittajien sijaan tavalliset, yksittäiset ihmiset. (Belanova 2015) 

Joukkorahoituksella pyritään rahoittamaan yksittäisten ihmisten tai yritysten 

alullepanemia hankkeita. Rahoitus kerätään pieninä summina monilta eri henkilöiltä ja 

se tapahtuu usein internetin välityksellä tai internetiä hyödyntämällä. (De Buysere, 

Gajda, Kleverlaan & Marom 2012, 9) 

 

1.1 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Työn taustalla vaikuttaa joukkorahoituksen suosion nopea kasvu uutena 

vaihtoehtoisena rahoitustapana yrityksille. Aihetta on akateemisessa maailmassa 

alettu tutkia vasta viime vuosina rahoitustavan yleistyessä. Suomessakin on herätty 

rahoitustavan orastavaan potentiaaliin ja asiaan liittyen otettiin viime vuonna käyttöön 
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laki, jonka tarkoituksena oli selkeyttää sääntelyä, parantaa sijoittajan suojaa ja 

monipuolistaa rahoitusmarkkinoita. (VVM 2016)  

Tutkielman tavoitteena on etsiä vastauksia siihen, millaisia mahdollisuuksia 

joukkorahoitus tarjoaa yrityksille ja kuinka yritykset voivat siitä hyötyä. Tutkielmassa 

pyritään hakemaan vastauksia myös siihen millaisiin eri tarkoituksiin yritykset hakevat 

joukkorahoitusta ja minkä takia ne ovat kokeneet juuri joukkorahoituksen sopivaksi 

vaihtoehdoksi täydentämään omaa rahoituksentarvettaan. Lisäksi yritetään hahmottaa 

muita hyötyjä, joita joukkorahoitus mahdollisesti tarjoaa yrityksille. Tällaisia voivat olla 

kaikki muut kuin rahoitukselliset hyödyt, esimerkiksi kampanjan kautta saatu näkyvyys 

tai tuotteen testaus ennen varsinaista markkinoille menoa (De Buysere et al. 2012, 9). 

Tutkimuksessa haetaan vastausta seuraavaan päätutkimusongelmaan: 

Mitä mahdollisuuksia joukkorahoitus tarjoaa yrityksille? 

Päätutkimusongelmaan haetaan vastausta kolmen alatutkimusongelman avulla. 

Ensimmäisen avulla haetaan ymmärrystä siihen mihin tarkoitukseen yritykset hakevat 

joukkorahoitusta. Syitä voi olla monia aina toiminnan käynnistämisestä laajentumiseen 

asti. Toisella alaongelmalla pyritään selvittämään syitä minkä takia yritykset ovat 

päätyneet valitsemaan joukkorahoituksen muiden rahoitusvaihtoehtojen sijaan. Onko 

syynä se, että muut rahoitusvaihtoehdot ovat olleet saavuttamattomissa vai ovatko 

esimerkiksi kampanjan myötä saavutettavat hyödyt vaikuttaneet päätökseen? Kolmas 

kysymys liittyy nimenomaan muihin mahdollisiin hyötyihin, joita joukkorahoitus 

mahdollisesti tarjoaa yrityksille. Näiden alaongelmien on tarkoitus tukea 

päätutkimusongelmaa ja helpottaa siihen vastaamista.  

Mihin tarkoitukseen yritykset hakevat joukkorahoitusta? 

Minkälaisia syitä on joukkorahoituksen valinnan taustalla? 

Millaisia muita (ei-rahoituksellisia) hyötyjä joukkorahoitus tarjoaa yrityksille? 

 



4 
 

 

1.2 Kirjallisuuskatsaus 

Joukkorahoituksen viimeaikainen suosion kasvu näkyy myös kirjallisuuden 

lisääntymisenä. Scopuksessa tehdyn haun perusteella saa käsityksen siitä kuinka 

paljon aiheesta on kirjallisuutta ja miltä vuosilta julkaisut ovat. Termillä ”crowdfunding” 

tehdyn haun perusteella saatiin 872 osumaa. Tulosten perusteella huomataan, että 

aiheesta on alettu kirjoittaa yhä enemmän vuoden 2013 jälkeen, joka osoittaa sen, että 

aihe on ajankohtainen. Alla olevassa taulukossa on esitelty neljä artikkelia, jotka 

liittyvät läheisesti aiheeseen. Kyseiset artikkelit on valittu, koska niissä on tutkittu muun 

muassa joukkorahoituksen käyttöä pk-yrityksissä, joukkorahoitusprojektien 

onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä erilaisten rahoituskampanjoiden 

luonteenpiirteitä.  

Taulukko 1. Keskeiset artikkelit.  

Tekijät Vuosi Nimi Sisältö 

Belleflamme, 
Lambert & 
Schwienbacher 

2014 Crowdfunding: 
Tapping the 
Right Crowd 

Pääomapohjainen/ palkintopohjainen.  
Joukkorahoituksen teorian esille 
tuonti yrityksen näkökulmasta. 
Rahoituksen teorioiden 
hyödyntäminen ja 
hintadiskriminoinnin esille tuominen.  
Huomasivat  

Mollick  2013 The dynamics 
of 
crowdfunding: 
An exploratory 
study 

Projektin onnistumiseen tai 
epäonnistumiseen vaikuttavien 
tekijöiden tutkiminen. 
Joukkorahoituksen dynamiikka. 
Maantiedon vaikutus projektien 
onnistumiseen. Rahoituksen hakijan 
lupausten pitäminen(toimittaminen). 

Belanova 2015 Crowdfunding: 
An Innovative 
Financial 
Source of 
Small and 
Medium Sized 
- Enterprises 

Pienten ja keskisuurten yritysten 
rahoitusvaihtoehdot ja näiden 
ongelmat, sekä joukkorahoituksen 
asettuminen vaihtoehtoisen 
rahoituslähteenä Pk-yrityksille. 

Belleflamme, 
Lambert & 
Schwienbacher 

2013 Individual 
crowdfunding 
practices 

Yksittäisten joukkorahoitusprojektien 
luonteenpiirteiden tutkiminen. 
Keskiössä projektit jotka on toteutettu 
joukkorahoitusalustojen ulkopuolella. 
Rahoituksen onnistumiseen 
vaikuttavien tekijöiden tutkiminen.  
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Belleflamme et al. (2014) tuovat esille artikkelissaan pääoma – ja palkintopohjaista 

joukkorahoitusta koskevaa teoriaa yrityksen näkökulmasta katsottuna. He nostavat 

myös esille yhtälöitä rahoitusmuodon analysointiin ja esittelevät yhtenä elementtinä 

palkintopohjaiseen joukkorahoitukseen liittyvää hintadiskriminoinnin mahdollisuutta, 

jonka seurauksena tuotteen ennakkomyynnin aikana on kuluttajilta mahdollista pyytää 

korkeampaa hintaa kuin myöhemmin tuotteen myynnin aikana. He huomasivat myös, 

että projektin rahoituksentarpeen ja alkukulujen kasvaessa projektin tuotot laskevat ja 

myös hintadiskriminointi vaikeutuu. He ovatkin tuoneet esille, että pääomapohjainen 

muoto on sopivampi vaihtoehto kerättäessä suuria summia. Tätä kautta on mahdollista 

saada mukaan suuri joukko ihmisiä ilman, että tuotoista pitää jakaa suurta osaa. 

Mollick (2013) on tutkinut artikkelissan rahoituskampanjoiden onnistumiseen ja 

epäonnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Onnistumiseen vaikuttavana tekijänä hän 

mainitsee muun muassa projektin laadun ja sosiaalisten verkostojen laajuuden. Myös 

maantieteellisellä sijainnilla näytti olevan vaikutusta hankkeiden rahoittamisessa. 

Usein ihmiset tukevat hankkeita, jotka kuvastava oman alueen kulttuuria. Esimerkkinä 

on mainittu countrymusiikki Nashvillen alueella Yhdysvalloissa. Näiden lisäksi hän 

nostaa esille rahoituksen hakijan lupausten pitämisen, eli sen onko rahoitusta hakenut 

osapuoli kyennyt toimittamaan vastikkeen ja onko se kyennyt siihen sovitun ajan 

puitteissa. Useimmiten tämä onnistuu, mutta merkittävässä osassa hankkeita 

vastikkeen toimittaminen tapahtui myöhässä alkuperäisestä aikataulusta. 

Belanova (2015) puolestaan on nostanut esille pienten ja keskisuurten yritysten 

rahoituksen saannin ongelmia ja niiden syitä. Ongelmista hän on nostanut esille tiedon 

epäsymmetrisyyden, joka vallitsee pienempien yritysten ja rahoittajien välillä. Myös 

usein takuiden puute ja heikko neuvotteluvoima hankaloittavat pienten yritysten 

rahoituksen saantia. Hän on esitellyt perinteiset rahoitusvaihtoehdot, käynyt läpi 

ongelmia joita näihin liittyy ja pohtinut, kuinka joukkorahoitus voisi toimia 

vaihtoehtoisena rahoituksen lähteenä pk-yrityksille haastavissa rahoitustilanteessa. 

Belleflamme et al. (2013) ovat myöhäisemmässä artikkelissaan tutkineet yksittäisiä 

joukkorahoitusprojekteja ja niiden onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Yhtenä erittäin 

selvänä tuloksena he ovat saaneet, että useimmiten hyväntekeväisyyshankkeet 

onnistuvat keräämään rahaa paremmin kuin hankkeet joissa on taloudellinen motiivi. 

Tarkastelun keskiöön he ovat nostaneet sellaiset projektit, jotka on toteutettu 
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rahoitusalustojen ulkopuolella ja ovat olleet tätä kautta hyvin muokattavissa sellaisiksi 

kuin rahoituksen hakijat haluavat ne muokata. He ovat myös tuoneet esille seikan, että 

usein tällaisilla ”räätälöidyillä” kampanjoilla kerätään melko pieniä summia rahaa. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Joukkorahoituksen ollessa uusi ilmiö jonka suosio on viimevuosina noussut roimasti, 

on siitä saatavilla verrattain vähän aikaisempaa tutkimusta ja aineistoa. Koska ilmiötä 

ei vielä laajalti tunneta tai siitä ei ole laajalti hyväksyttyjä teorioita sopii menetelmäksi 

laadullinen tutkimus. Laadullinen tutkimus tarjoaa myös mahdollisuuden hyvälle 

kuvaukselle ilmiöstä.  (Kananen 2014, 16) Laadullinen ote sopii erityisen hyvin myös 

silloin kun halutaan tietää tietyissä tapahtumissa mukana olleiden toimijoiden 

merkitysrakenteista (Metsämuuronen 2008, 14) 

Aineisto on kerätty kahdesta suomalaisesta pk-yrityksestä hyödyntäen 

puolistrukturoitua haastattelua. Molemmat haastattelut toteutettiin 

puhelinhaastatteluna ja molemmille yrityksille esitettiin sama kysymysrunko, jonka 

pohjalta haastattelua vietiin eteenpäin. Haastatteluiden etuna voidaan pitää niiden 

joustavuutta. Niissä on mahdollisuus toistaa kysymyksiä, oikaista väärinkäsityksiä ja 

käydä keskusteluita haastateltavan kanssa. Tärkeintä on saada mahdollisimman 

paljon tietoa halutusta asiasta. Etuna on myös se, että haastateltaviksi henkilöiksi 

voidaan valita sellaisia, joilla on kokemusta aiheesta ja he ovat toimineet sen piirissä 

aikaiseminkin. (Sarajärvi & Tuomi 2002, 75-76) Haastattelumuodoksi olen valinnut 

puolistrukturoidun, koska tämä on omiaan tarjoamaan syvällistä tietoa aiheesta. 

Toisinaan puolistrukturoidusta haastattelusta käytetään myös nimitystä 

teemahaastattelu. Tämänkaltainen haastattelu sopii etenkin tilanteisiin, joissa 

kyseessä oleva aihe on arka. Teemahaastattelun avulla kyetään myös selvittämään 

heikosti tiedostettuja asioita kuten arvostuksia ja perusteluja. (Metsämuuronen 2008, 

41) Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat kaikille samat, mutta 

vastausvaihtoehtoja ei ole ennalta määritelty verraten esimerkiksi strukturoituun 

haastatteluun. Tämä antaa vastaajalle laajemmat mahdollisuudet vastata esitettyyn 

kysymykseen. (Eskola & Suoranta 1998, 86). 
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1.4 Teoreettinen viitekehys ja rajaukset 

Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu aikaisemmista tutkimuksista ja aiheeseen 

liittyvistä teorioista. Kontekstina tutkimuksessa on nuoret kasvuhakuiset yritykset. 

Varsinaisia yleisesti hyväksyttyjä teorioita ei joukkorahoituksesta vielä varsinaisesti 

ole, mutta aikaisemmissa tutkimuksissa on hyödynnetty joitain rahoituksen teorioita. 

Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita pecking order – teoria. Eli tähän sovellettuna 

yritykset käyttäisivät mieluimmin joukkorahoitusta, joka on halvempaa ja mahdollisesti 

helpommin saatavilla kuin pankkirahoitus tai pääomasijoittajilta saatava rahoitus. Myös 

tiedon epäsymmetrisyys on yksi asia, joka vaikuttaa yritysten rahoitusten saantiin ja 

tätä kautta mahdollisesti niiden päätökseen valita joukkorahoitus. Aiheeseen liittyy 

myös läheisesti joukkoistaminen, joka on ikään kuin joukkorahoituksen yläkäsite ja 

monet joukkorahoituksen teoriat nojaavatkin joukkoistamisen teorioihin. 

Alla olevassa kuvassa on hieman avattu työn kontekstia. Tutkielman keskiössä ovat 

nuoret kasvuhakuiset yritykset ja joukkorahoitus. Yrityksen kannalta ajateltuna 

rahoituksen hakemiseen vaikuttavat tarve rahoitukselle ja mahdolliset rahoituksen 

saamiseen liittyvät haasteet. Eli siis se mihin yritykset tarvitsevat rahoitusta ja millaisia 

rahoituksen lähteitä niillä on ulottuvillaan. Jos ajatellaan rahoitusmarkkinoita, on 

joukkorahoitus yksi rahoitustapa muiden joukossa. Se mahdollisesti kuitenkin tarjoaa 

myös muutakin kuin pelkkää rahoituksellista hyötyä ja tämä saattaa vaikuttaa yrityksen 

päätökseen rahoituksenlähdettä valittaessa.  

Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys 
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Tutkimuksessa keskitytään ainoastaan pk-yrityksiin. Tarkemmin rajattuna 

alkuvaiheessa oleviin ja sellaisiin, joilla on kasvuhaluja. Isommat yritykset rajataan 

tutkimuksen ulkopuolelle, koska joukkorahoitus on perinteisesti ollut pienten 

kasvuhakuisten yritysten suosiossa. Luonnollisesti jatkona tälle rajataan ulkopuolelle 

myös muut rahoitusmuodot, jotka mahdollisesti sopisivat suuremmille yrityksille 

paremmin. Maantieteellisesti tutkimus rajataan pääasiallisesti Suomen markkinoille. 

Suomi pienempänä maana ja markkina-alueena asettaa omat haasteensa 

joukkorahoitukselle. Rajaamalla tutkimuksen Suomen markkinoille vältetään myös 

lainsäädännölliset erilaisuudet, sekä muut maakohtaiset käytäntö erot. Esimerkiksi 

Italia oli Euroopan ensimmäinen maa, joka otti käyttöön lainsäädännön liittyen 

joukkorahoitukseen. Tämä tapahtui vuonna 2013 ja se otettiin käyttöön sääntelemää 

nimenomaan pääomapohjaista joukkorahoitusta. (Siclar 2016, 140) Suomessa 

sääntelyn rakentaminen on ollut hitaampaa kuin muualla Euroopassa ja asiaan liittyvä 

laki otettiin voimaan syyskuussa 2016 joukkorahoituslain (734/2016) 5 luvun 22§:n 

mukaan. 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Ensimmäisen luvun aikana lukija johdatellaan aiheen pariin ja esitellään 

tutkimusongelmat sekä tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät.  Toisessa 

luvussa esitellään pääpiirteittäin pk-yritysten rahoitusta ja käydään myös läpi niin 

sanottuja perinteisiä rahoitusvaihtoehtoja. Kolmas luku omistetaan joukkorahoitukselle 

ja sen tarkemmalle esittelemiselle. Tässä luvussa määritellään joukkorahoitus ja 

esitellään siihen liittyvää teoriaa. Kolmannessa luvussa käydään myös läpi 

joukkorahoituksen eri muodot ja kerrotaan niiden ominaisuuksista hieman laajemmin. 

Neljännessä luvussa päästään käsiksi empiriaan ja siihen liittyviin haastatteluihin. 

Tässä luvussa käydään läpi haastatteluiden pohjalta kerättyä aineistoa ja 

analysoidaan sitä. Viimeinen luku on yhteenveto, jossa esitellään tärkeimmät tulokset 

ja kerätään saavutettu tieto tiivistetysti yhteen ja lyhyesti peilataan aikaisempia lukuja 

ja niissä kerrottua teoriaa ja tuloksia.  
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2. Pienen ja keskisuuren yrityksen rahoitus 

Tässä luvussa käydään ensin läpi pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusta, 

erityisesti sellaisten, jotka ovat toimintansa alkuvaiheessa tai joilla on suuria 

kasvuhaluja. Luvussa käydään myös lyhyesti läpi niin sanotut perinteiset 

rahoitusvaihtoehdot, joita pienemmille yrityksille on tarjolla. Tämän kautta pyritään 

rakentamaan ymmärrystä siitä millaiseen ”lokeroon” joukkorahoitus osuu 

rahoitusmarkkinoilla ja mitä sillä on tarjota pienille yrityksille, jotka ovat hakemassa 

rahoitusta esimerkiksi uuteen tai laajenevaan toimintaansa. 

 

2.1 Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus 

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen voidaan ajatella poikkeavan merkittävästi 

suurempien yrityksen rahoituksesta. Etenkin jos yritykset ovat elinkaarensa 

alkuvaiheessa tai niiltä löytyy runsaasti kasvuhaluja, voidaan rahoituksen saanti kokea 

haastavaksi. (Belleflamme et al. 2013) Suuret yritykset ovat vakiinnuttaneet asemansa 

ja niille rahoituksen saanti on huomattavasti helpompaa kuin pienemmille. Esimerkiksi 

jo tasaiset kassavirrat ja niistä saatava rahoitus helpottavat toimintaa verrattuna 

pienempien aloittavien yritysten tilanteeseen joiden tulevaisuus tai jopa nykytilanne 

saattaa olla hyvinkin epävarmalla pohjalla. Usein uudet yritykset joutuvat nojaamaan 

yrittäjän omien verkostojen kautta saatavaan rahoitukseen, yrittäjän omiin pääomiin 

sekä mahdollisiin pankkilainoihin, joilla yritystoiminta saadaan pyörimään. (Berger & 

Udell, 1998)  

Rahoituksen saantia yrityksen alku- ja kasvuvaiheessa voidaan pitää erittäin tärkeänä 

yrityksen tulevaisuuden kannalta. Yritykset, jotka ovat toimintansa alkuvaiheessa 

saaneet pääomasijoituksia kasvavat nopeammin kuin vastaavat yritykset, jotka eivät 

ole saaneet samankaltaisia pääomasijoituksia. Myös muun muassa työntekijöiden 

lukumäärä, innovatiivisuus ja patenttien lukumäärä pääomasijoituksia saaneissa 

yrityksissä kasvoi huomattavasti nopeammin kuin yrityksissä, jotka eivät olleet saaneet 

vastaavia pääomasijoituksia alku- tai kasvuvaiheessaan. (Alén 2012, 7-12) Työ- ja 

elinkeinoministeriön (2015) raportin mukaan etenkin kansainväliset, kasvuhakuiset ja 
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digitaalisesti suuntautuneet yritykset erottuvat ryhmänä joiden rahoitustarpeet 

korostuvat vieläkin enemmän kuin muilla. Nämä ilmoittivat hakevansa rahoitusta 

etenkin kansainvälistymiseen, jonka todennäköisyys olikin kolme kertaa suurempi kuin 

muilla pk-yrityksillä keskimäärin. Yleisestikin ottaen näiden investointihalukkuus oli 

suurempi kuin muilla yrityksillä. Yrittäjät kokevatkin yrityksen alkutaipaleen yhdeksi 

suurimmista ongelmista riittävän rahoituksen saannin. Vaikka esimerkiksi julkista 

tukea yrityksille onkin viime aikoina lisätty ei se ole poistanut ongelmaa. Selvityksen 

mukaan rahoitukseen liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet kasvuhakuisilla yrityksillä. 

(Valtioneuvoston kanslia 2016, 31-32) 

Rahoitusmarkkinat ovat ratkaisevassa asemassa rahoituksen välittämisessä. 

Rahoitusmarkkinoiden tehtävä kansantaloudessa on luoda markkinat, jotka allokoivat 

varoja ylijäämäsektorilta alijäämäiselle sektorille (Pohjola 2014, 102). Tämä ei 

suinkaan ole rahoitusmarkkinoiden ainoa tehtävä, vaan ne toimivat myös informaation 

välittäjänä ja kanavana yritysten eri rahoitusmuotojen hinnoittelulle. (Martikainen & 

Martikainen 2009, 20) Olemassa olevat rahoitusmarkkinat myös parantavat 

rahoitussopimusten likviditeettiä, jolla tarkoitettaan sitä, että sijoittajilla on 

mahdollisuus realisoida sijoituksensa. Myös riskin hajauttaminen on olennainen osa 

toimivia rahoitusmarkkinoita. Toimivat markkinat mahdollistavat riskin hajauttamisen 

niin ajallisesti, kuin määrällisestikin. (Puttonen 2010, 170-171)  

Vaikka edellä mainittu rahoitusmarkkinoiden tehtävä toteutuisikin tehokkaasti, ei se silti 

tarkoita sitä, että pienemmät yritykset pääsisivät nauttimaan rahoituksen helposta 

saatavuudesta. Pienemmät yritykset joutuvat usein tukeutumaan pääsääntöisesti 

pankkirahoitukseen, joka on heille kalliimpaa kuin isoille yrityksille. (Belanova 2015) 

Esimerkiksi korot ovat usein pienemmissä lainoissa korkeampia verrattuna isompiin, 

jolloin pk-yritykset maksavat yleensä korkeampia lainakorkoja kuin suuremmat 

yritykset. Tälle yksi selittävä tekijä on se, että pienemmistä yrityksistä on luonnollisesti 

saatavilla vähemmän tietoa. Usein myös varsinainen liiketoimintariski on suurempi, 

tämä koskee etenkin aloittavia yrityksiä. (Pylkkönen & Savolainen 2013, 58) 

Pienemmillä aloittavilla yrityksillä on harvoin esittää julkista tilinpäätöstä, joka voitaisiin 

jakaa mahdollisten ulkopuolisten rahoittajien kanssa. Tämä aiheuttaa sen, että 

pienempien yritysten on vaikeaa luotettavasti osoittaa pätevyytensä ulkopuolisille 

rahoittajille. Lisäksi pienten yritysten on vaikea rakentaa korkeaa laatua ja 



11 
 

 

luotettavuutta osoittavaa mainetta jolla kyseinen ”informaatio aukko” saataisiin 

täytettyä. (Berger & Udell, 1998, 616) Rahoittajien näkökulmasta katsottuna heidän on 

vaikeampi arvioida pk-yrityksiin liittyvää riskiä. Ne ovat kauempana vakiintuneista 

rahoitusmarkkinoista kuin suuret yritykset ja niihin liittyvä tieto on usein 

epäsymmetristä, eli yrittäjällä on merkittävästi enemmän tietoa kuin rahoittajalla. 

(Belanova 2015) 

Beck & Demirguck-Kunt (2006) kertovat artikkelissaan, että useat tutkimukset 

osoittavat, että pienempien yritysten ns. perinteisen rahoituksen saatavuus on 

huomattavasti rajoittuneempaa kuin isompien yritysten. Tämä huonompi pääsy 

rahoituksen pariin voidaan nähdä kasvua rajoittavana tekijänä. Kun yritysten kasvua 

haittaavia tekijöitä verrataan pienien ja suurten yritysten välillä, voidaan huomata, että 

rahoituksellisten esteiden merkitsevyys on lähes puolet suurempi pienillä yrityksillä.  

Kuvio 2. Rahoituksellisten esteiden vaikutus erikokoisissa yrityksissä.                               

(Beck & Demirguck-Kunt 2006)  

Yllä olevassa kuviossa 2 on kuvattu kasvua rajoittavia tekijöitä erikokoisissa 

yrityksissä. Kuviossa on esiteltynä rajoittavina tekijöinä rahoituksellisia esteitä, laillisia 

esteitä ja korruptiosta johtuvia esteitä. Kuviosta käy hyvin ilmi, että pienet yritykset 

kokevat rahoitukselliset esteet lähes puolet suuremmaksi kuin suuret yritykset.   

 

Rahoitukselliset Lailliset Korruptio 
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2.2 Perinteiset rahoitusvaihtoehdot 

Seuraavaksi tarkastellaan niin sanottuja perinteisiä rahoitusvaihtoehtoja, joita pk-

yrityksen rahoituksessa on mahdollista käyttää. Kappaleessa esitellään neljä 

vaihtoehtoa ja käydään tarkemmin läpi niihin liittyviä haasteita yrityksen näkökulmasta. 

Markkinoilla pankit toimivat rahoituksen välittäjinä välittäen rahaa ylijäämä sektorilta 

alijäämäsektorille. Tässä ylijäämäsektori on esimerkiksi yksityiset ihmiset jotka 

tallettavat rahaa pankkitililleen ja alijäämäsektoria voi edustaa pk-yritys joka hakee 

lainaa pankilta esimerkiksi toimintansa laajentamista varten. (Pohjola 2014, 104) 

Pankit ovat perinteisesti olleet yksi tärkeimmistä ja yleisimmistä rahoituksen lähteistä 

pk-yrityksille. Vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen mukaan 67% EU-alueen pk-yrityksistä 

piti pankkirahoitusta mieluisimpana vaihtoehtona (Belanova 2015). Vuonna 2015 noin 

kaksi kolmesta rahoitusta hakeneesta pk-yrityksestä haki rahoitusta pankilta. (TEM 

2015, 9) Suomessa pankkirahoitus on pääsääntöisesti hyvällä pohjalla, sillä pk-

yritykset saivat vuosina 2013-2014 toteutetun kyselyn mukaan pankilta hakemansa 

lainan kokonaisuudessaan useammin kuin yhdessäkään muussa euromaassa. 

(Hyytinen, 2013, 487) Toisaalta jos ajatellaan aloittavaa yritystä, pankit eivät juurikaan 

rahoita näitä vakuuksien puuteen takia (Suomen Pankki 2016) Tällaisessa 

tapauksessa voisi ajatella, että yrittäjä hakee itse lainaa, takaa sen ja tätä kautta 

yritystoiminta saadaan liikkeelle. Belanova on nostanut artikkelissaan esille riittävien 

takuiden puutteen ja seikan, että Pk-yrityksillä on tavallisesti vain vähän taloudellista 

vaikutusvaltaa. (Belanova 2015) 

Toisena perinteisenä vaihtoehtona voidaan pitää julkisen vallan myöntämiä tukia 

yrityksille. Julkisen sektorin myöntämiä tukia perustellaan usein myönteisillä 

ulkoisvaikutuksilla. Eli julkisen vallan tukiessa esimerkiksi yritysten tutkimus ja 

kehitystoimintaa leviää uusi teknologia myöhemmin myös koko yhteiskunnan 

käytettäväksi ja tätä kautta edistää talouden kasvua. (Ali-Yrkkö & Pajarinen 2003) 

Toisaalta yritystukia on myös kritisoitu muun muassa siitä, että ne vääristävät kilpailua, 

hidastavat yritysten sopeutumista markkinoiden muutoksiin ja vähentävät yritysten 

joustavuutta. Taloustieteen osa-alueella yritystuet ovatkin olleet jo pitkän aikaa kiistelty 

aihe, josta löytyy mielipiteitä niin puolesta, kuin vastaankin. (Muotio 1998, 7)  
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Yritystuilla pyritään kannustamaan uusien yritysten perustamiseen, vahvistaa yritysten 

kasvua sekä yhteiskunnallisesti ja kokonaistaloudellisesti tärkeitä hankkeita, jotka 

jäisivät toteuttamatta ilman taloudellista tukea julkiselta sektorilta (Louhivuori 2014, 3). 

Tukien myöntämiseen on monia syitä kuten esimerkiksi epäsymmetrinen informaatio 

jolloin ulkopuolinen rahoittaja ei ole saanut tarpeeksi tietoa rahoitettavan hankkeen 

kannattavuudesta. Myös yhteiskunnalliset positiiviset ulkoisvaikutukset voivat toimia 

yhtenä syynä. Tämä onkin usein syynä esimerkiksi tutkimukseen ja kehitykseen 

suunnatuille tuille. (Louhivuori 2014, 4) Markkinoiden epäonnistuminen on yksi syistä, 

jolloin julkinen valta haluaa puuttua markkinoiden toimintaan. Toisaalta epätäydelliset 

markkinatkin voivat olla parempi vaihtoehto kuin epäonnistuneet julkisen vallan 

toimenpiteet, jotka ovat omiaan vääristämään markkinoita. (Ilmakunnas 1994, 469) 

Muita syitä voivat olla esimerkiksi vaikuttaminen elinkeinorakenteeseen ja 

työpaikkojen määrään.   

Tukia on toisaalta myös kritisoitu ja niiden onnistumista epäilty. Usein tukien 

perusteluna käytetty positiivisten ulkoisvaikutusten saavuttaminen on toki hyvä 

peruste, mutta toisaalta tukia on vaikea kohdistaa sellaisiin hankkeisiin, joilla on suuret 

ulkoisvaikutukset. (Ilmakangas 1994, 471) yhtenä kritiikkinä on ollut myös se, että 

usein tukia myöntävät organisaatiot näyttäisivät suosivan suurehkoja yrityksiä ja 

vaikuttaisi myös siltä, että näillä on taipumus tulevaisuudessakin pysyä tukien piirissä. 

(Rauhanen, Grönberg, Harju & Matikka 2015, 19)  

Erilaisia tukia myöntävät innovaatiorahoituskeskus Tekes, elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukset eli ELY-keskukset, Finnvera ja Euroopan Unioni. Lisäksi vuonna 

2016 otettiin käyttöön kaksi itsenäistä innovaatioseteliä, joita jakavat Tekes ja Tredea 

eli Tampereen seudun elinkeino- ja kehitysyhtiö. Nämä setelit ovat pääasiassa 

suunnattu innovaatiotoimintaa tukevan asiantuntijapalvelun hankintaan. (Excedea 

2017) 

Vuonna 2016 Tekes myönsi rahoitusta yrityksille 369 miljoonaa euroa josta 77%:a 

meni pienille ja keskisuurille yrityksille. Rahoitusta myönnetään muun muassa 

innovaatiotoimintaan, tuotekehitykseen, kasvua ja kansainvälistymistä varten. (Tekes 

2017) Myös Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset tarjoavat tukia erilaisissa 

muodoissa. Tukea myönnetään kehittämistoimenpiteisiin, investointeihin, tuotteiden 

kuljetukseen, toiminnan aloittamiseen, uudistumiseen ja kasvuun. ELY- keskuksien 
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myöntämissä tuissa painopisteenä on yritysten kansainvälistymisen auttaminen. 

(Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2017) Finnvera tarjoaa tukea yritystoiminnan 

alkuun saattamiseen, kasvuun, kansainvälistymiseen, sekä viennin riskeiltä 

suojautumiseen. Tukimuotoihin kuuluvat lainat, takaukset ja vientitakuut. (Finnvera 

2017)   

Erilaisia tukia voidaankin pitää monen aloittavan ja kasvavan yrityksen näkökulmasta 

tärkeänä tekijänä. Näiden kautta rahaa saadaan erilaisiin hankkeisiin ja yritystoiminnan 

laajentamiseen. Nykypäivänä kilpailu on kovaa ja etenkin esimerkiksi 

informaatiohyödykkeiden saralla on tärkeää, että oma markkinaosuus saadaan 

vakiinnutettua nopeasti ja tämä vaatii luonnollisesti pääomaa. Monien tukien osalta 

tulee ottaa huomioon myös se, että yritykselle ei anneta koko summaa suoraan haltuun 

vaan tukija sitoutuu rahoittamaan esimerkiksi 50% jostakin hankkeesta ja yritys kerää 

itse loput vaadittavasta pääomasta valitsemallaan tavalla.  

Kolmas varmastikin perinteisin tapa rahoittaa vasta perustettavan yrityksen toimintaa 

on yrittäjän omat henkilökohtaiset varat ja yrittäjän välittömältä lähipiiriltä kuten 

perheenjäseniltä lainatut tai saadut varat. Tällä pienellä alkupääomalla on mahdollista 

saada yritystoiminta liikkeelle aloittaa päivittäinen toiminta. (Belanova 2015) 

Perustajalta vaaditaan pääomaa etenkin aivan yrityksen alkuvaiheessa, kun tuotetta 

tai liikeideaa vielä kehitellään ja yrityksen varat ovat pääsääntöisesti aineettomia. 

Tämän jälkeen yrityksen voi olla mahdollista saada ulkoisilta sijoittajilta pääomaa. 

(Berger & Udell 1998) 

Tulorahoitus taas on yrityksen sisäistä rahoitusta, joka syntyy yrityksen liiketoiminnan 

kautta muodostuvista kassavirroista. (Niskanen & Niskanen 2016, 448) Tulorahoitus 

on usein yrityksen sisällä suosituin rahoitusmuoto investoinneille, koska se on 

turvallisin. Usein yritykset suosivatkin tulorahoitusta mieluisimpana rahoituksen 

muotona. Tästä ilmiöstä on käytetty nimeä pecking-order theory. (Myers 1984) 

Neljäntenä ja viimeisenä niin sanottuna perinteisenä vaihtoehtona voidaan mainita 

pääomasijoittaminen. Pääomasijoittaminen on sijoittamista listaamattomiin yrityksiin, 

joilla on hyvät kehittymismahdollisuudet. Usein pääomasijoittajat pyrkivät irtautumaan 

yrityksestä ennalta määritetyn aikataulun mukaisesti. Sijoittaja pyrkii edistämään 

yrityksen arvonnousua tarjotun lisäarvon myötä. Arvonnousu realisoidaan 
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irtautumisvaiheessa, jolloin omistusosuudesta kohdeyrityksessä luovutaan. (FVCA 

2017) 

Varsinaisen sijoituksen lisäksi pääomasijoittavat tuovat usein yritykseen myös oman 

verkostonsa ja osaamisensa. He auttavat yritystä eteenpäin omalla osaamisellaan ja 

voivat auttaa yritystä toimimalla esimerkiksi hallituksen jäseninä sekä auttamalla 

verkostojen ja yhteistyösuhteiden luomisessa. (Suomen Bisnesenkelit ry 2017) Alén 

(2012) on tutkimuksessaan tuonut esille, että pääomasijoituksen saaneet yritykset ovat 

selkeästi kasvaneet nopeammin kuin verrokkiryhmän yritykset, jotka eivät ole saaneet 

vastaavaa sijoitusta. Tavallaan pääomasijoittaminen muistuttaakin joukkorahoitusta, 

joka esitellään seuraavassa kappaleessa tarkemmin. Erona vain on se, että 

joukkorahoituksessa sijoitettavat summat ovat pieniä ja sijoittajia on useita, kun taas 

pääomasijoittamisessa yksittäiset henkilöt sijoittavat suurempia summia.  
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3. Joukkorahoitus 

Käsitteenä joukkorahoitus on varsin uusi vaikka, sitä onkin hyödynnetty jo suhteellisen 

kauan rahan keräämisessä eri projekteihin. Kyseessä on vaihtoehtoinen 

rahoitusmuoto, jossa rahoittajina toimivat yksittäiset ihmiset ja joka tarjoaa 

hyödyntämismahdollisuuden niin yrityksille kuin yksilöillekin. (Belanova 2015) 

Joukkorahoitus on siitä kiehtova rahoituksen muoto, että se taipuu helposti moneen eri 

tarkoitukseen. Oli kyse sitten katastrofiavusta, kirjojen julkaisusta tai yritysten 

rahoittamisesta, niin joukkorahoitusta voidaan pitää varteenotettavana muotona kerätä 

rahaa. (Dresner 2014) 

Periaatteessa joukkorahoitusta on ollut olemassa jo pitkään, mutta siitä on alettu vasta 

viimevuosina keskustella yhä enemmän. Tässä internetin laajalle leviäminen ja 

sosiaalisten verkostojen yleistyminen on näytellyt tärkeää roolia. (Golić 2014) 

Joukkorahoitus on viime aikoina ollut tapetilla uutena rahoitusmuotona ja se onkin 

osoittanut vakuuttavaa kasvua ympäri maailman. Siitä on tullut uusi, arvokas 

vaihtoehtoinen rahoitusmuoto yrittäjille, jotka etsivät ulkoista rahoituksen lähdettä. 

(Belleflame et al. 2014) 

 

3.1 Määritelmä 

Joukkorahoitus on saanut inspiraatiota joukkoistamisesta, joka onkin ikään kuin 

yläkäsite joukkorahoitukselle. Se edustaa kuitenkin omaa kategoriaansa uniikkina 

tapana hakea rahoitusta ja sen suosio on nousussa, minkä huomaa rahoituksen 

välittämiseen tarkoitettujen internetsivustojen kasvavasta määrästä. (Mollick 2013) 

Joukkoistamisen (crowdsourcing) teorioista on haettu apua joukkorahoituksen 

ymmärtämiseen. Shepherd (2012) kertoo artikkelissaan, että joukkoistamista 

hyödyntävät monet erityyppiset organisaatiot. Ne käyttävät internetiä kerätäkseen 

aikaa, energiaa ja osaamista yksilöiltä, jotka eivät muuten ole kytköksissä 

organisaatioon. Joukkoistamisella tarkoitetaan liiketoiminnan kehittämistä hakemalla 

ideoita, palautetta ja ratkaisuja joukolta ihmisiä. (Belleflamme et al. 2013) Eräässä alan 

julkaisussa joukkoistamisen on tiivistetty olevan yrityksen sisällä tai liiketoiminnassa 
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suoritettavan tehtävän ulkoistamista määrittelemättömän suurelle, heterogeeniselle 

joukolle potentiaalisia toimijoita. Tämä tapahtuu internetin välityksellä jaettavalla 

avoimella kutsulla ja tarkoituksena on luoda ilmaista lisäarvoa luovaa tietoa. Kannustin 

osallistumiseen voi olla luonteeltaan joko rahallinen tai ei-rahallinen. (Hammon & 

Hippner 2012, 163-166) Joukkoistamisen avulla yritykset voivat hyödyntää yksittäisten 

osaavien henkilöiden luovaa työtä osana arvonluontia ja samalla tehdä sen erittäin 

kustannustehokkaasti. (Kleeman, Voß & Rieder 2008)    

Joukkorahoituksen puolestaan voidaan määritellä olevan pääoman keräämistä 

internetin välityksellä suurelta ihmisjoukolta jotain tiettyä hanketta varten (Brüntje & 

Gajda 2016, 7). Pichler ja Tezza (2016, 5) määrittelevät joukkorahoituksen suhteellisen 

uudeksi rahoituksen muodoksi, jossa usein eri maantieteellisiltä alueilta tulevat ihmiset 

antavat pieniä summia rahaa projektille joka on herättänyt heidän kiinnostuksensa. 

Summat kerätään joko suoraan internetissä olevien alustojen kautta tai niiden 

avustuksella. 

Kirjallisuudesta löytyy toki monia muitakin määritelmiä joukkorahoitukselle. De 

Buysere, Gajda, Kleverlaan & Marom (2012, 9) määrittelevät joukkorahoituksen 

monien verkottuneiden ihmisten kollektiiviseksi ponnistukseksi, jossa he keräävät 

resurssinsa yhteen tukeakseen hanketta, joka on toisen yksilön tai yrityksen alulle 

panema. Tämä tapahtuu usein internetin välityksellä tai sen avulla. Yksittäisiä 

projekteja tai yrityksiä rahoitetaan pienillä summilla, jotka on kerätty suurelta joukolta 

ihmisiä. Myös Belleflamme, Lambert & Schwienbacher (2014) ovat esittäneet oman 

määritelmänsä. Joukkorahoitukseen liittyy avoin, usein internetin välityksellä jaettava 

kutsu, jolla kerätään taloudellisia resursseja jotakin tiettyä hanketta varten joko 

lahjoituksena tai vaihdossa tulevaisuudessa valmistettaviin tuotteisiin tai jonkinlaista 

palkkiota vastaan. Yhteistä näillä kaikilla määritelmillä on se, että niissä tuodaan ilmi 

lähes samat asiat, eli pienet rahasummat, suuret ihmisjoukot, internet ja projekti johon 

rahoitusta haetaan. 
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3.2 Joukkorahoituksen kategoriat 

Joukkorahoitusta voidaan käyttää hyvin moneen tarkoitukseen, joten onkin luontaista, 

että se on omaksunut monia eri muotoja. Yleensä joukkorahoitus kuitenkin luokitellaan 

sen mukaan minkälaisen palkkion sijoittaja saa. (Schwienbacher & Larralde 2010, 13) 

Palkinto voi olla luonteeltaan rahallinen tai ei-rahallinen. De Buysere et al. (2012) ovat 

jakaneet joukkorahoituksen neljään eri tyyppiin, jotka ovat lahjoituspohjainen, 

palkintopohjainen, lainapohjainen ja pääomapohjainen.  

 

Kuvio 3. Joukkorahoituksen eri kategoriat. 

Yllä olevassa kuvassa on esitetty joukkorahoituksen yleinen jaottelu neljään eri 

kategoriaan, jotka ovat lahjoituspohjainen, palkintopohjainen, lainapohjainen ja 

pääomapohjainen. Näiden alapuolelle on vielä kuvattu jokaisen kategorian tyypilliset 

vastikkeet. Kahdessa vasemmanpuoleisessa, rahoittajan motiivin voidaan ajatella 

olevan enemmän sosiaalinen, kun taas oikeanpuoleisissa kategorioissa rahoittajan 

motiivi on rahallinen. Näistä oikeanpuoleisista kategorioista käytetään myös nimeä 

sijoitusmuotoinen joukkorahoitus. 

 

3.2.1 Lahjoituspohjainen 

Lahjoitusmuotoiseen joukkorahoitukseen ei varsinaisesti liity palkintoa, vaan 

lahjoittamisen syyt ovat enemmän sosiaalisia. Se onkin enimmäkseen käytössä 
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projekteissa, joihin liittyy sosiaalinen aspekti ja rahoituksen hakijana toimii jokin 

yhdistys tai hyväntekeväisyysjärjestö. (Brüntje & Gajda 2016, 101) Lahjoittaja ei 

varsinaisesti saa mitään konkreettista vastinetta lahjoitukselleen, mutta lahjoittaa 

rahaa, koska se menee hyvään tarkoitukseen. De buysere et al. (2012) ovatkin 

todenneet, että erilaiset järjestöt ovat käyttäneet lahjoitusmuotoista joukkorahoitusta jo 

useiden vuosien ajan. Tässä on etuna se, että kun lahjoittaja tietää mihin tiettyyn 

projektiin lahjoitus menee, on hän todennäköisesti halukkaampi lahjoittamaan 

suurempia summia kerralla. Myös se, että lahjoitukseen liittyy sisäinen sosiaalinen 

motivaatio, toimii usein hyvää pohjana pitkälle lahjoitussuhteelle. (De Buysere et al. 

2012) Toisinaan lahjoitusmuotoiseen joukkorahoitukseen voidaan laskea kuuluvan 

myös muoto jossa lahjoittaja saa jotakin pientä tai aineetonta vastineeksi 

lahjoituksestaan. Tällaisia palkkioita voivat olla esimerkiksi maininta siitä, että on ollut 

mukana rahoittamassa projektia tai pieni rooli elokuvassa jota on ollut mukana 

rahoittamassa. (Hemer 2011, 13)  

 

3.2.2 Palkintopohjainen 

Palkintomuotoisessa joukkorahoituksessa rahoittaja saa antamansa rahasumman 

vastineena jonkin palkkion. Yleensä tämän palkkion arvo on pienempi kuin itse 

varsinainen lahjoitus ja näin varmistetaan, että projektin toteuttamiseen jää tarpeeksi 

rahaa (De Buysere et al. 2012). 

Suosituin palkintomuotoisen joukkorahoituksen muoto on tuotteen ennakkomyynti. 

Tämä tarkoittaa sitä, että yritys kerää yleisöltä rahaa myymällä valmistettavaa tuotetta 

ennakkoon. Tuote ei siis välttämättä ole vielä valmis vaan yrityksellä on liikeidea, jota 

se haluaa lähteä toteuttamaan ja se kerää varat liiketoimintaansa varten myymällä 

tuotetta ennakkoon. Lahjoittajan motivaationa toimii se, että hän haluaa tuotteen 

valmistettavan ja palkkiona hän saa tuotteen tai siitä valmistettavan version 

ensimmäisten joukossa (Hemer 2011, 14). Yhtenä palkintomuotoisen 

joukkorahoituksen vahvuutena onkin pidetty juuri sitä, että rahoittajalla itsellään on 

”sisäinen” motivaatio rahoittaa projektia. Tämä tuo rahoittamiseen mukaan myös 

sosiaalisen aspektin, joka vahvistaa osaltaan rahoittajan halua auttaa projektia 

eteenpäin. (Pierrakis & Collins 2014) Hyötynä tässä on se, että yrityksen on 
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mahdollista saada rahoituksen lisäksi muuta tärkeää informaatiota markkinoilta. He 

saavat tietoa esimerkiksi siitä, onko tuotteelle kysyntää ja samalla perinteinen 

markkinatutkimuskin ikään kuin hoituu siinä sivussa. (De Buysere et al. 2012) 

Belleflamme et al. (2014) kirjoittavat, että tuotteen ennakkomyyntiin liittyy yleensä 

kaksi tyypillistä piirrettä. Nämä ovat rahoittajien korkea maksuhalukkuus ja yhteisölliset 

hyödyt. Korkean maksuhalukkuuden voidaan olettaa johtuvan siitä, että rahoittajat 

ennakkotilaavat tuotteen ja pääsevät näin harvojen joukossa ensimmäisenä 

nauttimaan siitä. Yhteisöllisillä hyödyillä tarkoitetaan sitä, että rahoittaja tunnistaa 

itsensä osaksi joukkoa ja tuntee olevansa osa erityistä tai etuoikeutettua joukkoa. 

Vuonna 2012 tehdyn tutkimuksen mukaan suosituin joukkorahoituksen muoto oli 

nimenomaan palkintopohjainen joukkorahoitus ja tuona ajankohtana se osoitti myös 

mukavaa kasvua. Raportin mukaan lahjoitus ja palkintopohjainen joukkorahoitusmuoto 

suoriutui hyvin etenkin sellaisissa projekteissa, jotka vetosivat rahoittajan omiin 

henkilökohtaisiin uskomuksiin ja intohimoihin. (Crowdsourcing.org 2012, 17)  

Alla olevassa kuvassa on kuvattu erityyppisten joukkorahoitusalustojen määrä ja kasvu 

kategorioittain. Kuvassa on näkyvillä tiedot viideltä vuodelta ja oikean laidan 

prosenttiluku kuvaa kategorian kasvuprosenttia. Kuvasta voidaan nähdä, että 

palkintopohjainen kategoria on selvästi suurin kuvan neljästä kategoriasta. 

 

Kuvio 4. Joukkorahoitusalustojen määrä ja kasvu kategorioittain. (Crowdsourcing.org 

2012, 17) 
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Palkintomuotoista joukkorahoitusta on käytetty etenkin pienemmissä kampanjoissa ja 

sellaisissa, jotka ovat liittyneet sosiaalisiin, terveydellisiin ja ympäristöllisiin asioihin. 

Näiden lisäksi palkintomuotoista lähestymistapaa on toki käytetty myös tuotteen 

rahoittamiseen ja luoviin projekteihin etenkin elokuva- ja musiikkialalla, mutta myös 

teknologisten tuotteiden rahoittamiseen.  (De Buysere et al. 2012, 22) Yllä käydyn 

keskustelun perusteella vaikuttaisikin siltä, että palkintopohjainen joukkorahoitus ja 

etenkin tuotteiden ennakkomyynti toimii parhaiten yrityksen elinkaarenvaiheessa, 

jossa toimintaa ja tuotantoa ollaan käynnistämässä. 

 

3.2.3 Lainapohjainen 

Lainamuotoisessa joukkorahoituksessa yritys kerää varoja ihmisryhmältä pankin 

sijaan. Alustat, joiden kautta lainaus tapahtuu internetissä voivat vaihdella muodoltaan 

paljonkin. Osa saattaa hoitaa rahaliikenteen lainaajan ja yrityksen välillä, kun taas osa 

saattaa toimia ikään kuin vain kohtaamispaikkana lainan antajalle ja hakijalle. (De 

Buysere et al. 2014, 10) Sosiaalinen lainaaminen on yksi lainamuotoisen 

joukkorahoituksen muoto. Siinä lainaaminen tapahtuu alustoiden kautta, jotka ovat 

erikoistuneet vain sosiaaliseen lainaamiseen. (Pichler et al. 2016, 10) Näihin lainoihin 

ei liity rahallista korvausta kuten korkoa tai muuta sen kaltaista palkkiota. Esimerkkinä 

tällaisista voidaan mainita kehittyviin maihin suuntautuva mikrorahoitus. (De Buysere 

et al. 2012, 10) 

Toinen muoto on P2P- (Peer-to-Peer) lainaaminen. Tällä tarkoitetaan lainaamista 

jossa lainaajana toimiva yksityishenkilö lainaa rahaa yritykselle tai projektille ja saa 

korvauksena lainasta jaksottaisen koron ja lainapääoman takaisin lainaperiodin 

lopussa. (Pichler et al. 2016, 11) Vaihtoehtoisesti lainaaminen voi olla myös 

pitkäaikaista lainaamista pääomien jakamisen periaatteella. Useiden korkomaksujen 

sijasta lainaaja saa vastineeksi ennalta määritellyn summan ja sovitun osuuden 

yritysten tuloista. Tällaisessa tapauksessa lainaajan saama korvaus voi vaihdella aina 

kaiken menettämisestä alkuperäisen lainasumman moninkertaistumiseen. (Danmayr 

2014, 23) Kuten kuviosta neljä näkyy niin lainapohjainen joukkorahoitus ei ole yhtä 

laajalti käytetty muoto kuin esimerkiksi palkintopohjainen muoto. Lainapohjainen 
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joukkorahoitus muoto on monimutkikkaampi kuin esimerkiksi palkintopohjainen. Se 

sopiikin hyvin kaupallisten hankkeiden rahoitusmuodoksi (Danmayr 2014, 24). 

 

3.2.4 Pääomapohjainen 

Pääomamuotoista joukkorahoitusta voidaan kuvata seuraavalla tavalla. Se on 

yksityisomisteisen yhtiön arvopapereiden tarjoamista yleisölle. Tämä tapahtuu usein 

internetin välityksellä. (Pierrakis & Collins 2014, 3) Rahoittaja saa sijoitustaan vastaan 

yrityksen osakkeita tai muita sen luontoisia vastineita kuten esimerkiksi osuuden 

tuloista tai voitosta (Belleflamme, Lambert & Schwienbacher 2013, 5). Samalla se on 

myös joukkorahoitusmuodoista monimutkikkain, joka onkin luontevaa koska siihen 

liittyy yritysten omistusosuuden siirtyminen. Siihen on vaikuttanut maakohtaisesti 

monet eri lainsäädännölliset asiat, ja tämä onkin rajoittanut sen käyttöä ja leviämistä. 

(Ahlers, Cumming, Günther & Schweizer 2015, 955-980) 

Pääomapohjainen joukkorahoitus muistuttaa hyvin paljon pääomasijoittamista. Tässä 

tapauksessa pääomat kerätään vain suuremmalta joukolta ihmisiä sen sijaan, että ne 

kerättäisiin muutamalta pääomasijoittajalta. Tämän vaihtoehto tulee kyseeseen, 

etenkin silloin kun yritys haluaa hakea pääomaa joukolta ihmisiä, mutta ei halua 

tukeutua pääomasijoittajiin. (De Buysere et al. 2012, 11) Pääomapohjainen 

joukkorahoitus sopiikin pääsääntöisesti aloittaville yrityksille tai jo olemassa oleville 

yrityksille, jota hakevat lisää pääomaa (Pichler & Tezza 2016, 11) 

Ahlers et al. (2015) ovat korostaneet tutkimuksessaan pääomapohjaiseen 

joukkorahoitukseen liittyvää informaation epäsymmetrisyyttä. He ovat tuoneet esille 

sen, että yleensä voidaan odottaa yrityksen omistajan tietävän yrityksen arvon 

paremmin kuin sijoittaja. Tämä korostuu joukkorahoituksessa jossa sijoittavat ovat 

yksityishenkilöitä ja heillä ei välttämättä ole edellytyksiä tai riittävästi kokemusta 

punnitakseen sijoitusten tuottomahdollisuuksia. Ääripään argumenttina on sanottu, 

että tämä voi pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että edes 

tuottomahdollisuuksiltaan parhaat projektit eivät välttämättä onnistu saamaan 

rahoitusta. Toisaalta, etenkin jos ajatellaan aloittavaa tai kasvuhakuista yritystä on 

pääomaehtoinen muoto hyvä valinta pääoman hankkimiseen. Belleflamme et al. 
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(2013, 15-16) ovat todenneet, että pääomapohjaiset joukkorahoitus projektit keräävät 

yleensä enemmän rahaa verrattuna esimerkiksi palkintomuotoiseen.  

Pääomapohjainen joukkorahoitus malli on hyvä vaihtoehto myös silloin kun yrittäjä 

haluaa jakaa kantamaansa riskiä muiden sijoittajien kesken. Verrattuna esimerkiksi 

lainapohjaiseen jossa riski kohdistuisi vain omistajaan, pääomapohjaisessa riski 

saadaan jaettua jokaisen omistajan kesken, jotka päättävät lähteä mukaan 

sijoittamaan. (Danmayr 2104, 35) Tämä on myös oiva keino, mikäli yrittäjä haluaa 

laajentaa omistajapohjaa esimerkiksi kilpailuympäristön paineiden takia.  

Viimevuosien trendinä on ollut että, pääomasijoittajat ja enkelisijoittajat ovat alkaneet 

sijoittaa enemmän yrityksiin, jotka ovat jo saaneet toimintansa hyvään vaiheeseen. 

(BVCA 2015, 5; Mason & Harrison 2011, 7) Tämä siirtymä on osaltaan aiheuttanut 

markkinoille tilan johon pääomanpohjainen joukkorahoitus voisi sopia vaihtoehdoksi 

yrityksille. (Pierrakis et al. 2014, 6) 

Alla olevassa kuvassa 5. Käy ilmi, kuinka joukkorahoitus voisi toimia vaihtoehtona 

aloittavalle nuorelle yrityksille. Kuvassa Alku Po kuvaa alkupääomaa jolla yritystoiminta 

saadaan liikkeelle. Tämä koostuu yrittäjän omista varoista ja lisäksi mahdollisesti 

lähipiiriltä kerätyiltä varoista. Toiminnan alkuun saattamisen jälkeen yritys voi tukeutua 

niin sanottuihin enkelisijoittajiin, mikäli se saa houkuteltua niitä mukaan toimintaan. 

Tämän jälkeen yritystoiminnan pitää kasvaa riittävästi, jotta pääomasijoittajat 

kiinnostuisivat yrityksestä ja olisivat halukkaita sijoittamaan. 

 

Kuvio 5. Joukkorahoituksen sopivuus yrityksen rahoitusvaihtoehtona. (Pierrakis & 

Collins 2014) 
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Pääomapohjainen joukkorahoitus sopii erittäin hyvin yrityksille, jotka keskittyvät 

saamaan sosiaalista näkyvyyttä ja voittoja. Sijoittajien ei-rahalliset motivaatiot ovat 

tällöin pienemmässä roolissa jolloin he eivät todennäköisesti vaadi suuria palautuksia 

pääomalleen. Samalla he toimivat yrityksen ”lähettiläinä” ja voivat osallistaa muitakin 

henkilöitä yrityksen toimintaan. (Pierrakis et al. 2014, 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

4. Joukkorahoituksen hyödyntäminen yrityksissä 

Seuraavaksi esitellään haastatteluaineiston kerääminen, joka tapahtui hyödyntäen 

puolistrukturoitua haastattelumuotoa. Lisäksi esitellään yritykset, jotka valikoituivat 

haastateltavaksi tätä tutkielmaa varten. Lisäksi varsinainen haastatteluaineiston 

analysointi ja sen pohjalta löydetyt havainnot esitellään tässä kappaleessa. 

 

4.1 Aineisto ja tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa käytettiin laadullista tutkimusotetta, joka koettiin 

aiheeseen sopivaksi erityisesti siksi, että kyseessä on aihe josta ei vielä ole olemassa 

yleisesti hyväksyttyjä teorioita ja aiempi tutkimuskin on melko vähäistä. Laadullisessa 

tutkimuksessa pyritään ilmiön ymmärtämiseen, selittämiseen, tulkitsemiseen ja usein 

myös mallintamiseen, sekä soveltamiseen (Pitkäranta 2011, 33). Laadullisen 

tutkimusote voidaan nähdä sopivaksi myös erityisesti silloin kun halutaan tietää 

tietyissä tapahtumissa mukana olleiden toimijoiden merkitysrakenteista 

(Metsämuuronen 2008, 14) Laadullisen tutkimuksen voidaan ajatella olevan 

päättelyprosessi, jossa teorian ja käytännön näkökulmat vuorottelevat johtopäätösten 

muodostamisessa (Pitkäranta 2011, 33) 

Tutkimuksessa hyödynnettiin puolistrukturoituja haastatteluita, jotka toteutettiin 

puhelinhaastatteluna. Haastateltavien toiveesta lähetettiin heille kysymykset 

etukäteen sähköpostilla, jotta heillä oli hieman aikaa miettiä vastauksiaan ja 

mahdollisesti kerätä tarvittavia tietoja liittyen esimerkiksi aikaisempiin 

joukkorahoituskampanjoihinsa. Haastattelut suoritettiin puhelinhaastatteluina 

käytännöllisyytensä takia. Haastateltaviksi valikoitui kaksi suomalaista pk-yritystä, 

joista haastateltiin toisesta toimitusjohtajaa ja toisesta markkinointipäällikköä. Yksi 

haastattelutilanne kesti noin 40 minuuttia, jonka aikana käytiin haastattelurungon 

kysymykset ja mahdolliset tarkentavat kysymykset läpi. Kummallakin yrityksellä on 

ollut omanlaisensa tilanteensa ja syynsä joukkorahoituksen hakemiseen. Näiden 

kautta pyritään hakemaan vastauksia tutkimusongelmiin ja tuomaan esille yritysten 

näkemyksiä joukkorahoituksesta.  
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Valintakriteereinä yrityksiä valittaessa oli seuraavat. Niiden tulisi olla suomalaisia pk-

yrityksiä, jotka ovat jossain muodossa hyödyntäneet joukkorahoitusta liiketoimintansa 

rahoittamisessa. Lisäksi joukosta pyrittiin valitsemaan sellaisia joiden 

rahoituskampanjat ovat olleet onnistuneita. Haastattelun runko oli molemmille 

yrityksille samanlainen ja se koostui avoimista kysymyksistä, joihin haastateltava sai 

vastata niin laajasti kuin näki tarpeelliseksi. Kysytyt asiat liittyivät läheisesti 

tutkimusongelmiin ja esille nousseita teemoja haastattelussa olivatkin syyt 

hakemiselle, mihin tarkoitukseen on haettu, kampanjan onnistumiseen vaikuttavat 

tekijät ja joukkorahoituksen kautta saavutetut hyödyt.  

 

4.2 Haastateltavien esittely 

Seuraavaksi esitellään kaksi suomalaista pk-yritystä, jotka valittiin haastateltaviksi 

tutkimusta varten. Yritykset ovat molemmat melko nuoria, toinen on perustettu neljä 

vuotta ja toinen on ollut toiminnassa kolme ja puoli vuotta. Yritykset valittiin hyvin 

erilaisilta toimialoilta, millä haluttiin tuoda esille sitä, että joukkorahoitus on 

universaalisti hyödynnettävissä toimialasta riippumatta. Toisaalta tämän kautta myös 

toivottiin saavutettavan erilaisia näkökulmia liittyen joukkorahoitukseen, sen 

hyödyntämiseen sekä sen tarjoamiin mahdollisuuksiin.  

 

4.2.1 Runteq Oy 

Ensimmäisenä haastateltavana oli Runteq Oy:n toimitusjohtaja, joka on ollut mukana 

yrityksen toiminnassa aivan yritystoiminnan alusta asti. Runteq on tamperelainen 

ohjelmistojen suunnitteluun ja valmistamiseen keskittynyt yritys, joka voidaan 

määritellä mikroyritykseksi. Yrityksen ydintuotteita ovat laite ja sovellus, jotka on 

kehitetty mittaamaan juoksijan juoksutekniikkaa ja askellusta, sekä antamaan siihen 

liittyviä neuvoja ja ohjeita käyttäjälle älypuhelimen välityksellä. He ovat rakentaneet 

puettavan anturituotteen käytännössä alusta asti itse ja ”Zoi” nimellä kulkeva tuote on 

tuotu kuluttajamarkkinoille vuoden 2016 keväällä. (Runteq 2017) 
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Joukkorahoituksen hyödyntämisestä Runteqilla on kokemusta useammalta kuin 

yhdeltä kerralta. He ovat hyödyntäneet niin palkintopohjaista, kuin pääomapohjaistakin 

joukkorahoitusta yrityksen eri vaiheissa. He ovat hakeneet yhteensä kolme kertaa 

joukkorahoitusta erilaisten joukkorahoitusalustojen kautta ja tämän lisäksi he ovat 

tehneet omat kampanjansa, jotka on toteutettu yrityksen omilla sivuilla hyvin 

joukkorahoitusmaisesti. Itse toteutetut kampanjat ovat olleet osakeanti muotoisia jossa 

rahoittaja on saanut sijoittamalleen summalle vastineena yrityksen osakkeita. 

Alustojen kautta toteutetuista kampanjoista kaksi on toteutettu Invesdor nimisen 

alustan kautta pääomapohjaisena vuosina 2013 ja 2015. Kolmas kampanja, joka 

perustui tuotteen ennakkomyyntiin, toteutettiin Indiegogon kautta vuonna 2014. 

Joukkorahoituksen lisäksi Runteq on rahoittanut toimintaansa perinteisimmillä 

vaihtoehdoilla, joita ovat olleet muun muassa yrittäjien omat pääomat ja TEKES:iltä 

saatu rahoitus.  

Joukkorahoitushankkeet ovat Runteqilla onnistuneet vaihtelevasti ja he näkivätkin, että 

tähän on varmasti monta syytä, mutta yhtenä vaikuttavana tekijänä he mainitsivat 

yrityksen valuaation, joka saattaa merkittävästi vaikuttaa sijoittajien intoon. He olivatkin 

kokeneet, että itse toteutetut, joukkorahoituksen periaatetta hyödyntävät osakeannit 

yrityksen omilla verkkosivuilla ovat olleet heille kaikista onnistunein vaihtoehto.  

 

4.2.2 Suomisen Maito Oy 

Toisena haastateltavana oli Suomisen Maito Oy:n markkinointijohtaja ja hallituksen 

puheenjohtaja, joka lukeutuu samalla myös yrityksen perustajajäseniin. Hänen 

päivittäisiin toimiinsa kuuluu muun muassa Suomisen Maidon markkinoinnin sekä 

brändin johtamista ja hän vastasi myös Suomisen Maidon joukkorahoituskampanjan 

läpiviennistä. Suomisen Maito perustettiin vuonna 2014 ja sen toimintaa on jäätelön 

valmistus ja jäätelötehtaan toiminnan ylläpitäminen. Yritys pyrkii hakemaan 

kilpailuetua eettisten toimintatapojen kautta. He valmistavat korkealaatuista 

luomujäätelöä, jolla he uskovat olevan merkittävä lisäarvo liiketoiminnalle. Toiminnan 

kulmakiviä ovat jäljitettävyys ja läpinäkyvyys, jotka ovat olleet yritykselle alusta asti 

merkittäviä seikkoja. (Suomisen Maito 2017) 
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Yrityksen aikaisempi rahoitus perustui omiin varoihin, pankkilainoihin ja Finnveralta 

saatuun rahoitukseen. Joukkorahoitusta yritys haki kasvunsa rahoittamiseen ja etenkin 

kasvun vauhdittamiseen, koska heidän pyrkimyksenään on kasvaa nopeasti ja he 

kokivat, että pelkkä tulorahoitus ei tähän välttämättä riitä. Yhtenä syynä 

rahoituslähteen valintaan mainitsivat he sen, että joukkorahoitus koettiin sopivimmaksi 

heidän tilanteeseensa. He olivat pohtineet muitakin vaihtoehtoja, mutta toisaalta eivät 

halunneet henkilökohtaisesti liikaa vastuuta kannettavaksi eivätkä he myöskään 

välttämättä halunneet luovuttaa liikaa valtaa pääomasijoittajille.  

Suomisen Maito toteutti kampanjansa Osuuspankin joukkorahoitusalustan kautta 

pääomapohjaisena, eli sijoittajat saivat vastineena yrityksen osakkeita. Erityistä 

kampanjassa oli se, että se oli niin Suomisen Maidon kuin Osuuspankinkin 

ensimmäinen joukkorahoituskampanja, joten onnistuminen oli tärkeää. Kyseessä oli 

melko tuore projekti, joka oli toteutettu nyt vuoden 2017 syksyllä. Projektia oltiinkin 

parhaillaan viimeistelemässä samaan aikaan kun tätä tutkielmaa kirjoitettiin. Kaiken 

kaikkiaan Suomisen Maito sai kerättyä hieman yli 400 000€, joka oli 200% yli 

minimitavoitteen. Kampanjan myötä he keräsivät 438 uutta omistajaa, jotka sijoittivat 

yrityksen osakkeisiin. 

 

4.3 Tutkimustulokset 

Haastatteluissa pyrittiin kartoittamaan yritysten motiiveja ja syitä, jotka ovat 

vaikuttaneet joukkorahoituksen hakemiseen. Lisäksi pyrittiin etsimään tekijöitä, jotka 

yritysten mielestä vaikuttavat kampanjan onnistumiseen tai epäonnistumiseen sekä 

mahdollisia muita ei-rahoituksellisia hyötyjä joita yritykset ovat saaneet 

joukkorahoituskampanjansa myötä.  

 

4.3.1 Syyt joukkorahoituksen hakemiselle 

Yksi haastattelujen teemoista oli kartoittaa syitä, miksi yritykset ovat hakeneet 

joukkorahoitusta. Tämän teeman ympäriltä kysyttyjä kysymyksiä olivat muun muassa 
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mihin tarkoitukseen yritykset ovat hakeneet rahoitusta, kuinka suuri rahoituksen tarve 

on ollut, miksi joukkorahoitus koettiin sopivaksi juuri tähän ja koettiinko muut 

rahoitusvaihtoehdot ongelmallisiksi. 

Molemmilla yrityksillä oli omat tarpeensa, johon rahoitus pääasiassa käytettiin. Runteq 

Oy on hakenut rahoitusta pääasiallisesti tuotteensa kaupallistamiseen, mutta osittain 

myös tuotekehitykseen ja myöhemmässä vaiheessa markkinointiin, jotta pääsy 

markkinoille onnistuisi. Suomisen Maito Oy puolestaan mainitsi rahoituksen tarpeeksi 

selkeästi kasvun rahoittamisen, joka johtuu vientipyrkimyksistä, jotka ovat nyt alkaneet 

toteutua isossa mittakaavassa. Tärkeänä tekijänä nousi esille käyttöpääoma, jota tulee 

sitoutumaan kasvavissa määrin liiketoiminnan laajentuessa. He kertoivat 

lisärahoituksen myötä pyrkivän nimenomaan nopeaan kasvuun, jota ei olisi 

mahdollista saavuttaa pelkän tulorahoituksen kautta.  

Kumpikaan yrityksistä ei nostanut haastattelun aikana joukkorahoitusta ratkaisevaksi 

tekijäksi yrityksen kehityspolulla, mutta etenkin Suomisen Maito on nähnyt sen 

merkittävänä apuna nimenomaan nopean kasvun tiellä. Haastateltavan omien sanojen 

mukaan  

”On tämä yhtenä elementtinä tietenkin siinä meidän etenemisessä, onko 

ratkaiseva, niin ei välttämättä, mutta merkittävä apu joka tapauksessa. Mitä 

tällaisella lisärahoituksella saa aikaan on se, että yrityksen kasvu- ja 

muutosnopeus voidaan pitää hyvänä ja sillä on nykymaailmassa merkitystä, että 

yrityksen kehitys on reipastahtista.” (Suomisen Maito Oy 2017) 

Kysyttäessä, minkä takia juuri joukkorahoitus koettiin sopivaksi vaihtoehdoksi, olivat 

vastaukset kummallakin yrityksellä hieman erilaiset. Runteq oli nähnyt 

joukkorahoituksen sopivana vaihtoehtona sen takia, koska kyseessä on kuluttaja tuote 

joka mahdollisesti herättäisi mielenkiintoa kuluttaja sektorilla ja tätä kautta ihmiset 

kiinnostuisivat lähtemään mukaan myös joukkorahoitukseen. 

 ”Me nähtiin se sillain, että kuitenkin kyseessä on kuluttajatuote, jolloin saattoi 

nähdä, että joku siitä kiinnostuisi.” (Runteq 2017)  

Toisena syynä mainittiin, että kun asiaa pyrittiin myymään teollisille partnereille, niin 

mielenkiinto yhteistyöhön oli matalaa ja vastauksena saatiin kehotus palata asiaan 
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sitten kun tuote on valmis. Myös enkelisijoittajat ja muut sen kaltaiset tuntuivat 

Runteqin mukaan suhtautuvan kuluttajatuotteisiin melko nyrpeästi. Tällöin ainoaksi 

vaihtoehdoksi jäi löytää yksittäisiä ihmisiä, jotka uskovat tuotteeseen ja ovat valmiita 

lähtemään sen rahoittamiseen mukaan.  

Suomisen Maito puolestaan oli kokenut joukkorahoituksen sopivaksi vaihtoehdoksi, 

koska kyseessä on melko nopeasti läpivietävä prosessi ja yrityksen kannalta helppo 

vaihtoehto. He kertoivat myös tutkineensa muita vaihtoehtoja ja että ennestään on 

pankin ja Finnveran rahoitusta, mutta vertailun jälkeen olivat todenneet 

joukkorahoituksen fiksuksi vaihtoehdoksi omalla kohdallaan ja olivat päättäneet 

kokeilla tätä uutta rahoitusmuotoa. He kertoivat myös keskustelleensa 

pääomasijoittajien kanssa, mutta näiden kohdalla nousi esiin muun muassa 

vallankäyttö yhtiössä sekä pääomasijoittajien omat intohimot ja näkemykset liittyen 

kaupankäyntiin osakkeen arvolla, jotka osaltaan vaikuttivat valintaan. Joukkorahoitus 

koettiin sopivaksi myös siksi, että tykätystä brändistä kiinnostuneet ihmiset pääsevät 

sen kautta mukaan toimintaan, mutta eivät välttämättä halua vaikuttaa yrityksen 

toimintaan samalla tavalla kuin esimerkiksi pääomasijoittajat. Varsinaisesti vaikeaksi 

rahoituksen saamista muista lähteistä ei oltu koettu Suomisen Maidossa vaikeaksi, 

mutta muut seikat olivat karsineet nämä pois. Aikaisemmin mainitut pääomasijoittajien 

erilaiset motiivit ja toisaalta pankkirahoituksen kohdalla yrittäjän oman 

henkilökohtaisen vastuun kasvaminen.   

 

4.3.2 Kampanjan onnistumiseen tai epäonnistumiseen vaikuttavat tekijät 

Haastatteluiden aikana saatiin selville myös kampanjoiden onnistumiseen tai 

epäonnistumiseen vaikuttavia erilaisia tekijöitä. Kummatkin yritykset olivat kokeilleet 

pääomapohjaista joukkorahoitusta, jossa sijoittaja saa vastineena yrityksen osakkeita. 

Runteqin kokemukset joukkorahoitusalustojen kautta toteutettujen kampanjoiden 

onnistumisesta olivat vaihtelevia ja he kokivatkin, että ovat parhaiten kyenneet 

tavoittamaan sijoittajia omilla verkkosivuillaan toteutettujen osakeantien kautta, jotka 

ovat noudattaneet hyvin joukkorahoitusmaista tapaa. 
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Syitä, jotka ovat saattaneet vaikuttaneet kampanjoiden heikkoon menestykseen 

valmiilla joukkorahoitusalustoilla, Runteq mainitsi yrityksen liian korkean 

arvostustason, alkusumman puuttumisen ja materiaalin muokkaamisen tarpeeksi 

houkuttelevaksi. Liian korkealla arvostustasolla he tarkoittavat sitä, että yritys oli 

arvostettu liian korkeaan arvoon, jolloin se ei todennäköisesti näyttäytynyt mahdollisille 

sijoittajille tarpeeksi mielenkiintoisena ja varteenotettavana vaihtoehtona. 

”Se mikä siellä ehkä on ollut se missä on menty pieleen, meillä on ollut 

korkeammat arvostustasot siellä Invesdorissa silloin aikoinaan. Eihän ne ole 

olleet käytännössä houkuttelevat ne ehdot, että siinä pikkuisen iski ehkä 

vauhtisokeus silloin alussa.” (Runteq 2017) 

Tällä on viitattu nimenomaan vuoden 2013 kampanjaan joka toteutettiin Invesdorin 

joukkorahoitusalustalla. Kyseiseen kampanjaan liittyen nousi myös haastattelun 

aikana esille se, että kyseessä oli tuohon aikaan melko tuore asia Suomessa ja 

yrityksille ei tehty samankaltaisia tarkastuksia ennen kampanjaa kuin nykypäivänä. 

Myöhemmässä, vuonna 2015 toteutetussa kampanjassa oli kuulemma saatu jo 

paremmin tukea kampanjan tekemiseen ja yritykselle tehtiin paremmin reittauksia.  

Alkusumman puuttumisella Runteq tarkoittaa sitä, että ennen 

joukkorahoituskampanjan toteuttamista, olisi hyvä olla ”pohjasumma” jo valmiina 

täyttämässä rahoituksentarvetta. Tämä voisi toimia hyvänä työkaluna sijoittajien 

mielenkiinnon herättämisessä. Tämä tuli ilmi kysyttäessä, olisivatko he valmiita 

hyödyntämään joukkorahoitusta uudestaan tulevaisuudessa. 

”Ainakin vaatisi sen, että oltaisiin pystytty varmistaman vähintään 40% siitä 

summasta, jota haetaan, jotain muuta kautta, jonka jälkeen voitaisiin tukea sitä 

rahoituskierrosta tällaisen joukkorahoituksen kautta. Ei se poissuljettu ole, mutta 

siltä kannalta en enää lähde, että lähdetään suurin piirtein nollasta hakemaan sitä 

rahoitusta joukkojen kautta. Pohjalla pitää olla hyvä potti joka laukaisee 

innostuksen heti alkumetreistä.” (Runteq 2017) 

Kolmantena vaikuttavana tekijänä ja yhtenä kampanjan haastavimpana osa-alueena 

Runteq mainitsi materiaalin valmistelun tarpeeksi kiinnostavaksi sijoittajille, jotta se saa 

sijoittajat lähtemään mukaan projektiin. Runteqista sanottiinkin, että heidän kohdallaan 

tässä oli ehkä hieman epäonnistuttu osittain kokemuksen puutteen vuoksi.  
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”Haasteellisin osa on siinä, että miten teet siitä materiaalista sellaisen, että se 

saa ihmiset sijoittamaan. Siinä ei sitten varmaan onnistuttu parhaalla tavalla eli, 

siinä olisi varmaan tarvittu paljon sellaista kokemusta aikaisemmista 

kampanjoista ja ihmisiltä kommentteja, että miten parantaa sitä 

kampanjasivustoa ja kampanjamateriaalia. Aika paljon joutui yksin tekemään sitä 

pienellä ja biasoituneella porukalla, että ehkä väärät asiat sitten painottuivat 

siellä.” (Runteq 2017) 

Parhaiten onnistuneeksi Runteq oli kokenut omien sivustojensa kautta toteutetut 

kampanjat, joissa sijoittajat saivat vastineeksi yrityksen osakkeita. 

”Omilla verkkosivuilla oli materiaalit ja muuten markkinointiin tietyille ihmisille, 

jotka markkinoivat eteenpäin, että kyllä se hyvin joukkorahoitusmaista on ollut 

tämä tekeminen käytännössä, että ainoastaan ei olla käytetty valmiita alustoja. – 

Yksityishenkilöitä tavallisia palkansaajia lääkäreistä fysioterapeutteihin ja 

eläkeläisiin.” (Runteq 2017)  

Tämä onkin mielenkiintoinen havainto, jota voidaan pohjata aikaisempaan 

tutkimukseen joukkorahoituksesta. Belleflamme et al. (2013) ovat tutkineet 

kampanjoiden luonteenpiirteitä ja nostaneet keskiöön nimenomaan sellaiset 

kampanjat, jotka on toteutettu valmiiden alustojen ulkopuolella. Myös he ovat 

päätyneet samankaltaiseen tulokseen, että usein tämän kaltaiset kampanjat, jotka 

ovat hyvin muokattavissa menestyvät verrattain paremmin kuin valmiiden pohjien 

kautta toteutetut.  

Suomisen Maito puolestaan näki kampanjansa onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä 

olevan etenkin onnistuneen markkinointiviestinnän, asian esittämisen oikein ja 

perustellusti, sekä oikean joukkorahoitusalustan valinnan. Samalla he mainitsivat 

kampanjan olleen tietynlainen brändivetovoiman ja liiketoiminnan uskottavuuden testi. 

Suomisen Maito toteutti kampanjansa Osuuspankin joukkorahoitusalustan, joka on 

uusi toimija joukkorahoituksen saralla Suomessa. Suomisen Maidon kampanja olikin 

ensimmäinen OP:n kautta toteutettu joukkorahoitushanke. Tämän he mainitsevat 

olleen tärkeä seikka, sillä luonnollisesti hankkeen onnistuminen oli tärkeää myös 

OP:lle. Ehkä osittain tämän ansiosta he saivat hyvin tukea ja markkinoinnin näkyvyys 

ja tuottavuus oli ollut erittäin hyvää.  
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”Onnistunut markkinointiviestintä ja sellainen paneutuminen siihen asian 

esittämiseen oikein ja perustellusti ja tietenkin meidän toimiala ja tuote koetaan 

kiinnostavana, että kyllä tämä oli samalla sellainen brändivetovoiman ja 

liiketoiminnan uskottavuuden testi. Me oltiin OP pankin ensimmäinen 

joukkorahoituskohde, niin heille oli myös yhtä tavalla tärkeää, että tämä onnistuu 

hyvin ja sinällään saatiin myös ”ensimmäisen kohteen” etua siinä ehkä sitten. Se 

markkinoinnin näkyvyys ja tuki ja tavoittavuus olivat erittäin hyviä. Enemmän 

tavallaan mitä me oltaisiin yksin pystytty omin päin tekemään.” (Suomisen Maito 

Oy 2017) 

Kampanjan onnistumisen kannalta oli myös hyötyä siitä, että haastateltavalla henkilöllä 

on pitkä kokemus markkinointiviestinnän alueelta ja hän oli pääasiassa vastuussa 

kampanjan toteuttamisesta. Tämän ansiosta kampanjatekemisen osaamista ei ollut 

tarvetta hankkia yrityksen ulkopuolelta vaan kampanja voitiin viedä läpi yrityksen omilla 

voimavaroilla. Lisäksi kampanjan aikana järjestettiin road-show tilaisuuksia, joihin 

kutsuttiin sijoittaja-asiakkaita. Näissä tapahtumissa Suomisen Maito pääsi 

puhuttelemaan suoraan noin paria tuhatta potentiaalista sijoittajaa, joilla oli myös 

mahdollisuus esittää omat kysymyksensä yrityksen edustajille. Myös nämä tilaisuudet 

oli nähty asiaksi, joka edesauttoi kampanjan onnistumista.  

 

4.3.3 Muut hyödyt 

Haastatteluiden aikana pyrittiin myös kartoittamaan mahdollisia muita ei-

rahoituksellisia hyötyjä, joita yritysten on mahdollista saavuttaa joukkorahoituksen 

kautta. Kysyttäessä tärkeimpiä hyötyjä oli yhdistävä tekijä se, että aina ensisijaisesti 

rahan saanti ja rahoituksentarpeen täyttyminen nähtiin tärkeimmiksi asioiksi. Esiin 

nousi kuitenkin myös muita, ei-rahoituksellisia hyötyjä, joita ei välttämättä olisi 

mahdollista saavuttaa muiden perinteisempien rahoituksenlähteiden kautta. Tällaisia 

olivat muun muassa näkyvyys, omistuspohjan laajentuminen, kontaktit, rahoituksen 

nopeus ja vallan säilyminen yrittäjillä. 
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Runteq listasi saavutettavina hyötyinä nimenomaan näkyvyyden ja ihmisten 

osallistamisen yrityksen toimintaan. Eli sen, että saadaan asiasta kiinnostuneita 

ihmisiä mukaan sijoituksen kautta.  

”- Saadaan näkyvyyttä ja mukaan ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita tuotteesta. Eli 

periaatteessa saataisiin osakkeenomistajia, joilta ehkä voitaisiin jatkossakin 

kerätä rahaa. Raha, näkyvyys, kontaktit ja osakkeenomistajat.” (Runteq 2017) 

Tähän liittyen Runteq oli tosin listannut yhtenä ongelmana myös sen, että 

piensijoittajien intressi sijoituksen kasvuun on yleensä sangen pieni ja tätä kautta 

kiinnostus olla mukana tulevalla rahoituskierroksella on myös matala. Tällöin he ovat 

enemmänkin vain ”avustavia” sijoittajia verrattuna esimerkiksi enkelisijoittajiin, jotka 

pyrkivät saamaan sijoitukselleen arvoa ja omaavat paremmat kontaktit.  

Suomisen Maito puolestaan kertoi saavutettuina hyötyinä etenkin brändin näkyvyyden 

ja tunnettuuden kasvun sekä omistuspohjan laajentumisen kautta saavutetut uudet 

brändin edustajat. Muita asioita olivat rahoituksen nopea järjestyminen ja vallan 

säilyminen yrittäjillä,  

”Rahoituksen melko nopea järjestyminen, sitten tietysti tällainen vallansäilyminen 

yrittäjillä itsellään ja tietenkin tällainen laaja omistuspohja eli kun on paljon 

osakkaita, niin silloin on ikään kuin paljon tällaisia brändin edunvalvojia olemassa 

–” (Suomisen Maito Oy 2017) 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

5. Yhteenveto 

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli perehtyä joukkorahoitukseen ja etenkin 

siihen millaisia mahdollisuuksia joukkorahoitus tarjoaa pk-yrityksille. Lisäksi 

tarkoituksena oli hakea ymmärrystä siihen mihin tarkoitukseen pk-yritykset ovat 

hakeneet joukkorahoitusta ja millaisia muita, ei-rahoituksellisia hyötyjä joukkorahoitus 

mahdollisesti tarjoaa yrityksille. Päätutkimusongelmaksi muodostui, mitä 

mahdollisuuksia joukkorahoitus tarjoaa yrityksille? Tämän lisäksi muodostettiin kolme 

alatutkimusongelmaa jotka tukevat vastaamista päätutkimusongelmaan. Näiden 

alatutkimusongelmien kautta tarkasteltiin, minkä takia yritykset ovat päätyneet 

valitsemaan joukkorahoituksen rahoituskeinona, mihin tarkoitukseen yritykset hakevat 

joukkorahoitusta ja millaisia muita, ei-rahoituksellisia hyötyjä joukkorahoitus 

mahdollisesti tarjoaa yrityksille.  

Aikaisemman tutkimuksen mukaan joukkorahoitus voi tuoda mukanaan monia 

positiivisia asioita. Belanova (2015) on listannut esimerkiksi rahoituksen saannin ja sen 

nopeuden, brändin näkyvyyden lisääntymisen ja palauteen markkinoilta eli sen onko 

markkinoilla kiinnostusta tuotetta kohtaan. Hän on myös todennut, että joukkorahoitus 

voi toimia pienemmille yrityksille pankkilainan tai pääomasijoittajien vaihtoehtona. 

Myös Bottiglia ja Pichler (2016, 1) ovat samoilla linjoilla. He nostavat esille 

agenttiteoriaan nojaavan väitteen jossa rahoittajien ja yritysten välillä vallitsee 

epäsymmetrinen informaatio. Tämä vaivaa erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja 

joukkorahoitus voi rahoitusmuotona sopia sellaisille yrityksille, jotka eivät perinteisin 

keinoin onnistu saamaan rahoitusta. Myös Belleflamme et al. (2013) ovat nostaneet 

tutkimuksessaan esille mahdollisuuden näkyvyyden lisäämiseen 

joukkorahoituskampanjan myötä. Nämä yllä mainitut seikat ovatkin sellaisia asioita 

joita voidaan odottaa myös tämän tutkimuksen tuloksilta.  

Tutkimusmenetelmänä tässä tutkielmassa oli laadullinen tutkimus ja aineiston 

keruussa hyödynnettiin puolistrukturoitua haastattelumuotoa. Aineisto kerättiin 

haastattelemalla kahta suomalaista pk-yritystä, jotka olivat hyödyntäneet 

joukkorahoitusta toimintansa kehittämiseen. Seuraavaksi käydään läpi tutkielman 

alaongelmat ja esitellään niihin vastaukset, jotka auttavat tutkielman varsinaiseen 

päätutkimusongelmaan vastaamisessa. 
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5.1 Tutkimuksen keskeisimmät tulokset 

Mihin tarkoitukseen yritykset hakevat joukkorahoitusta? 

Yritysten tarve rahoitukselle voi vaihdella suuresti, mutta useimmiten rahoitusta 

haetaan liiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen. Haastatteluiden perusteella 

saatiin selville, että kyseiset yritykset olivat hakeneet rahoitusta suoraan kasvua ja sen 

sitomaa käyttöpääomaa ajatellen sekä tuotteen kaupallistamiseen, kehittämiseen ja 

markkinointiin. Ulkopuolisen lisärahoituksen avulla pyritään saavuttamaan nopeampi 

kasvutahti, kuin mitä olisi mahdollista saavuttaa, jos nojattaisiin vain tulorahoituksen 

tarjoamiin mahdollisuuksiin. Joukkorahoituksen kautta saatu rahoitus oli käytetty 

kasvun vaatimaan käyttöpääomaan kuten tuotannon kasvattamiseen, varastojen 

kasvuun, sekä myyntiin ja markkinointiin. Aikaisemmissa tutkimuksissa on löydetty 

samankaltaisia asioita. Esimerkiksi Belanova (2015) on tutkimuksessaan katsonut, 

että joukkorahoitusta käytetään useimmiten yritystoiminnan liikkeelle saattamiseen tai 

liiketoiminnan kasvattamiseen. Perinteisesti joukkorahoitus onkin ollut pienempien 

yritysten käytössä, joten voidaankin ajatella, että tällaisten yritysten tapauksessa 

toiminnan laajentaminen on hyvin yleinen syy rahoituksen hakemiselle.  

Minkälaisia syitä on joukkorahoituksen valinnan taustalla? 

Joukkorahoitus on yksi rahoitusmuoto muiden joukossa ja yritykset voisivat päätyä 

hakemaan rahaa myös esimerkiksi pääomasijoittajilta, mutta silti haastatellut yritykset 

olivat päätyneet valitsemaan joukkorahoituksen. Joukkorahoitus oli nähty sopivaksi 

vaihtoehdoksi, koska muut rahoituksen lähteet olivat olleet saavuttamattomissa tai ne 

eivät olleet yhtä mielekkäitä verratessa joukkorahoitukseen. Muut rahoituksen lähteet 

eivät olleet mielekkäitä esimerkiksi pääomasijoittajien erilaisten tavoitteiden takia. 

Tämän lisäksi joukkorahoitus oli nähty sopivaksi osittain myös sen takia, että se on 

melko nopeasti läpivietävä prosessi. Molemmat yritykset myös mainitsivat, että oli 

luontevaa hakea rahoitusta asiasta kiinnostuneilta ihmisiltä, jotka haluavat olla mukana 

brändin toiminnassa, mutta eivät ehkä niinkään paljon halua vaikuttaa yrityksen 

päivittäiseen toimintaan. Aikaisemmissa tutkimuksissa on nostettu esille samanlaisia 

asioita. Etenkin tiedon epäsymmetrisyys, joka vallitsee rahoittajien ja yritysten välillä. 
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Tämä hankaloittaa pk-yritysten rahoituksen saantia pankeilta ja pääomasijoittajilta, 

jolloin joukkorahoitus tarjoaa uuden mahdollisuuden hakea rahoitusta. (Bottiglia et al. 

2016, 1; Belanova 2015) 

Millaisia muita (ei-rahoituksellisia) hyötyjä joukkorahoitus tarjoaa yrityksille? 

Aikaisempaan kirjallisuuteen pohjautuen on turvallista sanoa, että joukkorahoituksen 

kautta yritykset voivat saavuttaa monia ei-rahoituksellisia hyötyjä joita voivat olla 

esimerkiksi näkyvyys, kysynnän kartoittaminen tai tuotteen testaus ennen varsinaista 

markkinoille menoa. (De Buysere et al. 2012) Haastatteluiden perusteella esiin nousi 

etenkin näkyvyys mikä oli nähty yhtenä tärkeänä hyötynä, joka 

joukkorahoituskampanjan myötä oli saatu. Lisäksi esille nousi myös omistuspohjan 

laajentuminen ja tätä kautta saavutettava parempi brändin edunvalvonta ja se, että 

joukkorahoituskampanja oli toiminut ikään kuin brändivetovoiman ja liiketoiminnan 

uskottavuuden testinä. Myös uudet kontaktit ja osakkeenomistajat, jotka ovat 

mahdollisesti myös tulevaisuudessa halukkaita rahoittamaan yritystä nousivat esille 

haastatteluissa. Mitenkään ratkaisevaksi hyötyjä ei kuitenkaan oltu nähty vaan 

tärkeintä oli molemman yrityksen kohdalla rahoituksentarpeen täyttyminen. Nämä 

hyödyt oli kuitenkin nähty hyvänä lisänä, jotka tulevat ikään kuin väistämättä 

kampanjan myötä ja sellaisina asioina joiden arvoa ei myöskään sovi vähätellä. Nämä 

muut mahdolliset hyödyt eivät kuitenkaan olleet oikeastaan vaikuttaneet 

rahoituskanavan valintaan, vaan tärkeämmäksi oli nähty esimerkiksi se, millä 

joukkorahoitusalustalla kampanja toteutetaan. Saadut tulokset olivatkin hyvin linjassa 

aikaisemman tutkimuksen kanssa. Etenkin näkyvyys nousi esille tärkeimpänä tekijänä 

ja saman asian ovat nostaneet esille myös De buysere et. al. (2012) ja Belanova (2015) 

artikkeleissaan. Markkinoiden kiinnostuneisuuden testaaminen on toinen asia, joka oli 

hyvin odotettavissa oleva tulos. 

Edellä läpikäytyjen kysymysten ja niihin saatujen tulosten kautta on mahdollista 

muodostaa vastaus tutkimuksen päätutkimusongelmaan: 

Mitä mahdollisuuksia joukkorahoitus tarjoaa yrityksille? 

Joukkorahoitus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden hakea rahoitusta uudella tavalla, 

joka on ketterä ja melko helppo vaihtoehto. Pelkän rahoituksen lisäksi se tarjoaa 

yrityksille muitakin etuja, joita hyvin läpiviedyn joukkorahoituskampanjan avulla on 
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mahdollista saavuttaa.  Joukkorahoituksen kautta on mahdollista kerätä rahoitusta 

yrityksen rahoituksentarpeen täyttämiseen, joka tässä tutkielmassa haastatelluilla 

yrityksillä oli kasvun rahoittaminen tai tuotteen markkinoille vienti ja sen markkinointi. 

Haastatteluiden aikana nousi myös esille se, että joukkorahoituskampanjan 

läpivieminen on melko nopea ja suhteellisen helppo prosessi yrityksille, joka osaltaan 

lisää joukkorahoituksen houkuttelevuutta. Samalla joukkorahoitusta on mahdollista 

hyödyntää yrityksen eri kasvuvaiheissa ja kun mahdolliset muut rahoituksen lähteet 

eivät ole saavutettavissa tai eivät muuten ole mielekkäitä vaihtoehtoja rahoituksen 

hankkimiselle.  

Joukkorahoituksen kautta on myös mahdollista saavuttaa muita etuja, joista 

merkittävimpänä esille nousi näkyvyys joka omalta osaltaan voi lisätä yrityksen 

kilpailukykyä kilpailijoihin nähden. Muita esille nousseita hyötyjä olivat omistuspohjan 

laajentuminen ja asiasta kiinnostuneiden ihmisten osallistaminen brändiin sekä uudet 

kontaktit, jota kampanjoiden kautta oli saavutettu. Näiden lisäksi oli vielä mainittu, että 

kampanja oli toiminut ikään kuin brändivetovoiman ja liiketoiminnan testinä. Nämä 

kaikki asiat olivat tulleet kampanjan myötä ikään kuin automaattisesti ja osa niistä on 

sellaisia, joita ei välttämättä perinteisten rahoituslähteiden kautta olisi mahdollista 

saavuttaa. 

 

5.2 Johtopäätökset 

Joukkorahoitus tarjoaa pk-yrityksille uuden rahoitusmuodon, joka on ketterä ja 

sopeutuu moniin tilanteisiin. Rahoituksentarpeen täyttämisen lisäksi se tarjoaa monia 

muita etuja, jotka voivat toimia yrityksen kilpailuedun lisääjinä. Myös Suomessa on 

alettu hyödyntämään joukkorahoitusta yhä enenevissä määrin. Sen asema Suomessa 

yhtenä rahoitusvälineenä onkin alkanut pikkuhiljaa vakiintua, kun asiaa koskien 

säädettiin oma lakikin syyskuussa 2016. Uutena rahoitusvaihtoehtona se voi olla 

mukana täyttämässä rahoituksellista kuilua, joka on vaivannut pk-yrityksiä 

viimeisimmän finanssikriisin jälkeisinä aikoina. 

Yritysten pohtiessa rahoituksen lähdettä on joukkorahoitus noussut varteenotettavien 

vaihtoehtojen joukkoon ja sen suosion kasvaminen tulee todennäköisesti 
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tulevaisuudessa jatkumaan. Se voidaan nähdä etenkin pienempien kasvuhaluisten 

yritysten vaihtoehtona, koska sen hakeminen on helppoa ja melko vaivatonta. Yritysten 

on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota siihen, minkälainen joukkorahoituksen muoto 

sopii sen omaan tilanteeseen parhaiten. Kummatkin haastateltavat yritykset olivat 

päätyneet pääomapohjaiseen joukkorahoitukseen, jossa annettiin vastineeksi 

yrityksen osakkeita. Tämän voisi nähdä olevan hyvä vaihtoehto etenkin yrityksille, jotka 

hakevat rahoitusta esimerkiksi kasvuun ja ovat jo ylläpitäneet toimintaansa jonkin 

aikaa. Toinen haastateltavista yrityksistä oli myös kokeillut palkintopohjaista 

joukkorahoitusta, tarkemmin sanottuna he olivat myyneet valmistamaansa tuotettaan 

ennakkoon ennen varsinaista markkinoille menoa. Tämä vaihtoehto taas voidaan 

nähdä enemmän toimintaansa aloittavien yritysten vaihtoehtona, jota kautta he saavat 

pääomaa tuotannon aloittamista varten ja samalla testattua markkinoiden 

kiinnostuksen tuotetta kohtaan.  

Sijoittajan kannalta ajateltuna joukkorahoitus tarjoaa mahdollisuuden tukea 

yritystoimintaa jo pienillä summilla. Samalla uusiin, kasvuhakuisiin yrityksiin 

sijoittaminen voi palkita sijoittajan suurellakin sijoituksen arvonnousulla. Tähän 

luonnollisesti liittyy myös suurempi riski, koska uusista yrityksistä ei välttämättä ole 

saatavilla tietoa kovinkaan laajalti. Sijoittajan on siis luotettava yrityksen johtoon ja sen 

kykyyn tehdä oikeita päätöksiä sekä siihen, että yritys tulee pidemmän päälle olemaan 

kannattava sijoitus. Sijoittavat pääomat ovat kuitenkin yleisesti melko maltillisia, joka 

omalta osaltaan hillitsee riskiä. 

Saadut tulokset olivat hyvin samankaltaisia aikaisempien tutkimusten tulosten kanssa. 

Esimerkiksi muista ei-rahoituksellisista hyödyistä nousi tässä esille tärkeimpänä 

näkyvyys ja tämä on linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa (Belleflamme et al. 

2013). Muissa tutkimuksissa on myös nostettu esille markkinoiden kysynnän 

testaaminen (Belleflamme et al. 2014; Belanova 2015) joka ei tässä tutkielmassa 

suoraan noussut esille, mutta mainittu brändivetovoiman testaaminen on käytännössä 

samankaltainen hyöty. Myös rahoituksen hakemisen syyt olivat samankaltaisia 

aikaisempien tutkimusten tulosten kanssa. Joko muut rahan lähteet ovat olleet 

ulottumattomissa tai sitten joukkorahoitus on vain yksinkertaisesti koettu 

sopivammaksi vaihtoehdoksi muista syistä. 

.  
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5.3 Luotettavuuden arviointi ja jatkotutkimusehdotukset 

Tämän tutkielman suhteen on otettava huomioon muutamia seikkoja. On otettava 

huomioon, että tämä tutkielma on ollut vain eräänlainen pintaraapaisu 

joukkorahoituksen maailmaan ja monia asioita, kuten lainsäädäntö, on jätetty 

tutkimuksen ulkopuolelle. Samalla on myös tärkeää pitää mielessä, että 

haastateltavien yritysten joukko oli hyvin pieni, joten saatuja tuloksia ei voi pitää 

yleistettävinä olevissa. Jokainen yritys on oma yksityiskohtainen tapauksensa, jonka 

johdosta niiden näkemykset joukkorahoituksesta, sen hyödyntämisestä ja 

hyödyllisyydestä ovat yksilökohtaisia. Niillä on ollut omat tilanteensa ja syynsä, minkä 

takia joukkorahoitus on koettu oikeaksi vaihtoehdoksi.  

Mahdollinen jatkotutkimusaihe voisi olla esimerkiksi joukkorahoituksen tutkiminen 

sijoittajan näkökulmasta. Sijoittajan motiiveja lähteä mukaan joukkorahoitukseen ei 

vielä ole kovinkaan kattavasti tutkittu Suomessa ja tämä olisikin yksi mahdollinen 

tutkimuksen kohde. Myös virallisten jälkimarkkinoiden puuttuminen ja sen aiheuttama 

erikoisluonne ovat kiinnostavia asioita. Sijoittajilla ei ole samanlaista mahdollisuutta 

irtautua sijoituksestaan kuin pörssisijoituksessa, joten sijoittajan suojaan liittyvä 

tutkimus olisi myös yksi mahdollinen aihealue jatkotutkimusta ajatellen. Viimeisenä 

aiheena voi mainita sääntely-ympäristön vaikutukset etenkin rahoituksen välittäjien 

toimintaan Suomessa. Kuten jo ylempänä mainittu Suomessa joukkorahoituslaki astui 

voimaan syyskuussa 2016. Yhtenä mahdollisena jatkotutkimusaiheena voisikin olla 

tuon uuden lain vaikutus alan toimijoiden, etenkin rahoituksen välittäjien, toimintaan ja 

se, onko lain käyttöönotto nähty alalla positiivisena vai negatiivisena asiana. 

 

 

 

 

 



41 
 

 

Lähdeluettelo 

Ahlers, G.K.C., Cumming, D, Günther, C. & Schweizer, C. (2015) Signaling In Equity 

Crowdfunding. Entrepreneurship Theory and Practice. 39, 4.  

Alén, T. (2012) Venture Capital- ja Buyout-sijoitusten vaikuttavuus Suomessa. Aalto-

yliopisto. Tuotantotalouden laitos. 

Ali-Yrkkö, J. & Pajarinen, M. (2003) Julkinen T&K- rahoitus ja sen vaikutus yrityksiin: 

Analyysi metalli- ja elektroniikka teollisuudesta. ETLA Discussion Papers. No. 846. 

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos. [verkkoartikkeli]. [Viitattu 16.11.2017] Saatavilla: 

https://www.econstor.eu/handle/10419/63961 

BBC News (2013) The Statue of Liberty and America’s Crowdfunding Pioneer. BBC 

News. [verkkojulkaisu]. [Viitattu 27.10.2017] Saatavilla 

http://www.bbc.com/news/magazine-21932675 

Beck, T. & Demirguc-Kunt, A. (2006) Small and medium-size enterprises: Access to 

finance as a growth constraint. Journal of Banking & Finance. 30, 11, 2931-2943. 

Belanova, K. (2015) Crowdfunding: An Innovative Financial Source of Small and 

Medium Sized – Enterprises. Young Economists Journal. 12, 24, 137-146. 

Belleflamme, P., Lambert, T. & Schwienbacher A. (2013) Individual crowdfunding 

practices. Venture Capital. 15, 4, 313-333. 

Belleflamme, P., Lambert, T. & Schwienbacher, A. (2014) Crowdfunding: Tapping the 

right crowd. Journal of Business Venturing. 29, 5, 585-609. 

Berger, A. & Udell, F. (1998) The economics of small business finance: The roles of 

private equity and debt markets in the financial growth cycle. journal of Banking and 

Finance.  

Brüntje, D. & Gajda, O. (2016) Crowdfunding in Europe: State of the Art in Memory 

and Practice. Springer International Publishing Swizerland. 

BVCA. (2015) BVCA Private Equity and Venture Capital Report on Investment Activity 

2015. [Verkkoartikkeli]. [Viitattu 3.11.2017]. Saatavilla 

https://www.econstor.eu/handle/10419/63961
http://www.bbc.com/news/magazine-21932675


42 
 

 

https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj

65Yvb2qLXAhXldpoKHTPXDLUQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bvca.co.uk

%2FPortals%2F0%2Flibrary%2Fdocuments%2FBVCA%2520RIA%25202015.pdf&u

sg=AOvVaw0vCsDrmnsShDo9f3rUls0k 

Pierrakis, Y. & Collins, L. (2014) Crowdfunding: a new innovative model of providing 

funding to projects and businesses. [Verkkoartikkeli]. [Viitattu 1.11.2017]. Saatavilla 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2395226 

Crowdsourcing.org (2012) Crowdfunding Industry Report. [Verkkoartikkeli]. [Viitattu 

1.11.2017]. Saatavilla 

http://reports.crowdsourcing.org/index.php?route=product/category&path=0_20 

Danmayr, F. (2014) Archtypes of crowdfunding platforms a Multidimensional 

Comparison. Springer Gabler. 

De Buysere, K., Gajda, O., Kleverlaan, R. & Marom D. (2012) A Framework for 

Europeam Crowdfunding. European Crowdfunding Network.  

Dresner, S. (2014) Crowdfunding: A Guide to Raising Capital on the Internet. Hoboken, 

New Jersey, John Wiley & Sons. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. (2017) Rahoitus ja avustukset. 

[Verkkojulkaisu]. [Viitattu 26.10.2017]. Saatavilla https://www.ely-

keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset#.WfHpNXZx3IU 

Eskola, J. & Suoranta, J. (1998) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 6.p. Tampere, 

Vastapaino. 

European Innovation Scoreboard. (2017) Euroopan komissio. [Verkkoartikkeli]. 

[Viitattu 19.10.2017]. Saatavilla http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-

figures/scoreboards_fi 

Excedea (2016) Yritystuet Pk-yrityksille. [Verkkojulkaisu]. [Viitattu 26.10.2017]. 

Saatavilla https://tukiviidakko.com/?gclid=EAIaIQobChMIqpDApq-

O1wIVBmQZCh3R5QL_EAAYASAAEgJVAfD_BwE 

https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj65Yvb2qLXAhXldpoKHTPXDLUQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bvca.co.uk%2FPortals%2F0%2Flibrary%2Fdocuments%2FBVCA%2520RIA%25202015.pdf&usg=AOvVaw0vCsDrmnsShDo9f3rUls0k
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj65Yvb2qLXAhXldpoKHTPXDLUQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bvca.co.uk%2FPortals%2F0%2Flibrary%2Fdocuments%2FBVCA%2520RIA%25202015.pdf&usg=AOvVaw0vCsDrmnsShDo9f3rUls0k
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj65Yvb2qLXAhXldpoKHTPXDLUQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bvca.co.uk%2FPortals%2F0%2Flibrary%2Fdocuments%2FBVCA%2520RIA%25202015.pdf&usg=AOvVaw0vCsDrmnsShDo9f3rUls0k
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj65Yvb2qLXAhXldpoKHTPXDLUQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bvca.co.uk%2FPortals%2F0%2Flibrary%2Fdocuments%2FBVCA%2520RIA%25202015.pdf&usg=AOvVaw0vCsDrmnsShDo9f3rUls0k
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2395226
http://reports.crowdsourcing.org/index.php?route=product/category&path=0_20
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset#.WfHpNXZx3IU
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset#.WfHpNXZx3IU
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_fi
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_fi
https://tukiviidakko.com/?gclid=EAIaIQobChMIqpDApq-O1wIVBmQZCh3R5QL_EAAYASAAEgJVAfD_BwE
https://tukiviidakko.com/?gclid=EAIaIQobChMIqpDApq-O1wIVBmQZCh3R5QL_EAAYASAAEgJVAfD_BwE


43 
 

 

Finnvera (2017) Finnvera lyhyesti. [Verkkojulkaisu]. [Viitattu 26.10.2017]. Saatavilla 

https://www.finnvera.fi/finnvera/finnvera-lyhyesti/finnvera-esittely 

Golić, Z. (2014) Advantages of Crowdfunding As an Alternative Source of Financing of 

Small and Medium – Sized Enterprises. Proceedings of the Faculty of Economics in 

East Sarajevo. 2014, 8, 39-48. 

Grönberg, S., Harju, J., Matikka, T. & Rauhanen, T. (2015) Yritystukien arviointi ja 

vaikuttavuus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 8/2015. 

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta.  

Hammon, L. & Hippner, H. (2012) Crowdsourcing. Business and Information Systems 

Engineerig. 4, 3, 163-166. 

Harrison, R.T. & Mason C.M. (2011) Annual Report on The Business Angel market in 

The United Kindom: 2009/10. [Verkkoartikkeli] [Viitattu 3.11.2017] Saatavilla 

https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj

Nosf33qLXAhWmDpoKHXkWAnUQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bvca.co.

uk%2FPortals%2F0%2Flibrary%2FFiles%2FNews%2F2011%2F2011_0041_busines

s_angel_report.pdf%3Fver%3D2012-05-02-162122-

000&usg=AOvVaw3SzmdallikcCEkeQ9AjM3D 

Hemer, J. (2011) A snapshot on crowdfunding. Working papers firms and region. 

R2/2011.   

Hyvärinen, J. (2015) Ajavatko leikkaukset yritysten innovaatiotoiminnan pois 

Suomesta? [Verkkodokumentti]. [Viitattu 21.10.2017]. Saatavilla 

https://www.tekes.fi/nyt/blogit-2015/jari-hyvarinen/ 

Hyytinen, A. (2013) Pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen saatavuus. 

Kansantaloudellinen aikakauskirja – 109. vsk. – 4/2013. 

Ilmakunnas, P. (1994) Yritystuki taloustieteen näkökulmasta. Kansantaloudellinen 

aikakauskirja – 90. vsk. – 4/1994.  

https://www.finnvera.fi/finnvera/finnvera-lyhyesti/finnvera-esittely
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjNosf33qLXAhWmDpoKHXkWAnUQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bvca.co.uk%2FPortals%2F0%2Flibrary%2FFiles%2FNews%2F2011%2F2011_0041_business_angel_report.pdf%3Fver%3D2012-05-02-162122-000&usg=AOvVaw3SzmdallikcCEkeQ9AjM3D
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjNosf33qLXAhWmDpoKHXkWAnUQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bvca.co.uk%2FPortals%2F0%2Flibrary%2FFiles%2FNews%2F2011%2F2011_0041_business_angel_report.pdf%3Fver%3D2012-05-02-162122-000&usg=AOvVaw3SzmdallikcCEkeQ9AjM3D
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjNosf33qLXAhWmDpoKHXkWAnUQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bvca.co.uk%2FPortals%2F0%2Flibrary%2FFiles%2FNews%2F2011%2F2011_0041_business_angel_report.pdf%3Fver%3D2012-05-02-162122-000&usg=AOvVaw3SzmdallikcCEkeQ9AjM3D
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjNosf33qLXAhWmDpoKHXkWAnUQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bvca.co.uk%2FPortals%2F0%2Flibrary%2FFiles%2FNews%2F2011%2F2011_0041_business_angel_report.pdf%3Fver%3D2012-05-02-162122-000&usg=AOvVaw3SzmdallikcCEkeQ9AjM3D
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjNosf33qLXAhWmDpoKHXkWAnUQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bvca.co.uk%2FPortals%2F0%2Flibrary%2FFiles%2FNews%2F2011%2F2011_0041_business_angel_report.pdf%3Fver%3D2012-05-02-162122-000&usg=AOvVaw3SzmdallikcCEkeQ9AjM3D
https://www.tekes.fi/nyt/blogit-2015/jari-hyvarinen/


44 
 

 

Kananen, J. (2014) Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä. 1. p. Jyväskylä, Jyväskylän 

ammattikorkeakoulu. 

Kinnunen J., Laitinen E.K., Laitinen T., Leppiniemi J. & Puttonen V. (2010) Avain 

laskentatoimeen ja rahoitukseen. 4. p. Helsinki, AYY-Palvelu Oy. 

Kleeman, F., Voß, G.G. & Rieder, K. (2008) Un(der)paid Innovators: The Commercial 

Utilization of Consumer Work through Crowdsourcing. Science, Tehcnology & 

Innovation Studies. 4, 1. 

Lahtinen H., Pekkala H., Halme K., Salminen V., Härmälä V., Wiikeri J., Lamminkoski 

H., Lähde K., Mikkelä K., Rouvinen P., Kotiranta A., Pajarinen M., Dalziel M., Barge B, 

Meade C. & Zhao X. (2016) Startup-yritysten kasvun ajurit ja pullonkaulat. 

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 30/2016. Valtioneuvoston 

kanslia.  

Larralde, B. & Schwienbacher, A. (2010) Crowdfunding of Small Entrepreneurial 

Ventures in Handbook of Entrepreneurial Finance. Oxford University Press.  

Louhivuori V. (2014) Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa. VATT 

Muistiot 37. Helsinki, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.  

Martikainen M. & Martikainen T. (2009) Rahoituksen perusteet. 7. p. Helsinki, 

WSOYpro OY. 

Metsämuuronen, J. (2008) Laadullisen tutkimuksen perusteet. Metodologia- sarja 4. 

3.p. Helsinki, International Methelp.  

Mollick, E. (2014) The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. Journal of 

Business Venturing. 29, 1-16. 

Muotio, M. (1998) Pk- yritykset ja julkinen tuki. Tutkimus yritystukilain 

vaikuttavuudesta, toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Vaasa, Vaasan yliopiston 

tutkimuslaitos. 

Myers S.C. (1984) The Capital Structure Puzzle. The Journal of Finance. 39, 4, 575-

592. Wiley. 



45 
 

 

Niskanen, J. & Niskanen, M. (2016) Yritysrahoitus. 7. p. Helsinki, Edita Publishing. 

Pichler, F. & Tezza, I. (2016) Crowdfunding for SMEs A European Perspective. 

Springer Nature. 

Pohjola M. (2014) Taloustieteen oppikirja. 11. p. Helsinki, Sanoma Pro Oy.  

Pohjola, M. (2011) Kasvukauden tilinpäätös. Kansantaloudellinen aikakauskirja – 107. 

vsk. – 3/2011 

Pylkkönen, P. & Savolainen, E. (2013) PK-yritysten rahoituksen tila Suomessa. Euro 

& Talous. Rahoitusjärjestelmän vakaus. 21, 2. Suomen Pankki [verkkojulkaisu]. 

[Viitattu 23.10.2017]. Saatavilla https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/13049 

Runteq (2017) [Verkkojulkaisu]. [Viitattu 26.11.2017]. Saatavilla 

http://www.runteq.com/#products 

Sarajärvi, A. & Tuomi J. (2002) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki, 

Tammi.  

Scopus (2017) Scopus tietokanta. [Verkkotietokanta] [Viitattu 20.11.2017]. Saatavilla 

https://www-scopus-

com.ezproxy.cc.lut.fi/results/results.uri?numberOfFields=0&src=s&clickedLink=&edit

=&editSaveSearch=&origin=searchbasic&authorTab=&affiliationTab=&advancedTab

=&scint=1&menu=search&tablin=&searchterm1=%22crowdfunding%22&field1=TITL

E_ABS_KEY&dateType=Publication_Date_Type&yearFrom=Before+1960&yearTo=

Present&loadDate=7&documenttype=All&resetFormLink=&st1=%22crowdfunding%2

2&st2=&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-

KEY%28%22crowdfunding%22%29&sid=c078ed53aca9cad1796106f6ce1e6fa8&sea

rchId=c078ed53aca9cad1796106f6ce1e6fa8&txGid=c9f2ab029d3bcad5e7d7cd612e

dfee70&sort=plf-f&originationType=b&rr= 

Shepherd, H. (2012) Crowdsourcing. Contexts. 11, 2, 10-11. 

Short, J.C., Ketchen, Jr., D.J., McKenny, A F., Allison, T H. & Ireland, R.D. (2017) 

Research on Crowdfunding: Reviewing the (Very Recent) Past and Celebrating the 

Present. Entrepreneurship Theory and Practice. 41, 2, 149-160. [Verkkoartikkeli]. 

https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/13049
http://www.runteq.com/#products
https://www-scopus-com.ezproxy.cc.lut.fi/results/results.uri?numberOfFields=0&src=s&clickedLink=&edit=&editSaveSearch=&origin=searchbasic&authorTab=&affiliationTab=&advancedTab=&scint=1&menu=search&tablin=&searchterm1=%22crowdfunding%22&field1=TITLE_ABS_KEY&dateType=Publication_Date_Type&yearFrom=Before+1960&yearTo=Present&loadDate=7&documenttype=All&resetFormLink=&st1=%22crowdfunding%22&st2=&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28%22crowdfunding%22%29&sid=c078ed53aca9cad1796106f6ce1e6fa8&searchId=c078ed53aca9cad1796106f6ce1e6fa8&txGid=c9f2ab029d3bcad5e7d7cd612edfee70&sort=plf-f&originationType=b&rr
https://www-scopus-com.ezproxy.cc.lut.fi/results/results.uri?numberOfFields=0&src=s&clickedLink=&edit=&editSaveSearch=&origin=searchbasic&authorTab=&affiliationTab=&advancedTab=&scint=1&menu=search&tablin=&searchterm1=%22crowdfunding%22&field1=TITLE_ABS_KEY&dateType=Publication_Date_Type&yearFrom=Before+1960&yearTo=Present&loadDate=7&documenttype=All&resetFormLink=&st1=%22crowdfunding%22&st2=&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28%22crowdfunding%22%29&sid=c078ed53aca9cad1796106f6ce1e6fa8&searchId=c078ed53aca9cad1796106f6ce1e6fa8&txGid=c9f2ab029d3bcad5e7d7cd612edfee70&sort=plf-f&originationType=b&rr
https://www-scopus-com.ezproxy.cc.lut.fi/results/results.uri?numberOfFields=0&src=s&clickedLink=&edit=&editSaveSearch=&origin=searchbasic&authorTab=&affiliationTab=&advancedTab=&scint=1&menu=search&tablin=&searchterm1=%22crowdfunding%22&field1=TITLE_ABS_KEY&dateType=Publication_Date_Type&yearFrom=Before+1960&yearTo=Present&loadDate=7&documenttype=All&resetFormLink=&st1=%22crowdfunding%22&st2=&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28%22crowdfunding%22%29&sid=c078ed53aca9cad1796106f6ce1e6fa8&searchId=c078ed53aca9cad1796106f6ce1e6fa8&txGid=c9f2ab029d3bcad5e7d7cd612edfee70&sort=plf-f&originationType=b&rr
https://www-scopus-com.ezproxy.cc.lut.fi/results/results.uri?numberOfFields=0&src=s&clickedLink=&edit=&editSaveSearch=&origin=searchbasic&authorTab=&affiliationTab=&advancedTab=&scint=1&menu=search&tablin=&searchterm1=%22crowdfunding%22&field1=TITLE_ABS_KEY&dateType=Publication_Date_Type&yearFrom=Before+1960&yearTo=Present&loadDate=7&documenttype=All&resetFormLink=&st1=%22crowdfunding%22&st2=&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28%22crowdfunding%22%29&sid=c078ed53aca9cad1796106f6ce1e6fa8&searchId=c078ed53aca9cad1796106f6ce1e6fa8&txGid=c9f2ab029d3bcad5e7d7cd612edfee70&sort=plf-f&originationType=b&rr
https://www-scopus-com.ezproxy.cc.lut.fi/results/results.uri?numberOfFields=0&src=s&clickedLink=&edit=&editSaveSearch=&origin=searchbasic&authorTab=&affiliationTab=&advancedTab=&scint=1&menu=search&tablin=&searchterm1=%22crowdfunding%22&field1=TITLE_ABS_KEY&dateType=Publication_Date_Type&yearFrom=Before+1960&yearTo=Present&loadDate=7&documenttype=All&resetFormLink=&st1=%22crowdfunding%22&st2=&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28%22crowdfunding%22%29&sid=c078ed53aca9cad1796106f6ce1e6fa8&searchId=c078ed53aca9cad1796106f6ce1e6fa8&txGid=c9f2ab029d3bcad5e7d7cd612edfee70&sort=plf-f&originationType=b&rr
https://www-scopus-com.ezproxy.cc.lut.fi/results/results.uri?numberOfFields=0&src=s&clickedLink=&edit=&editSaveSearch=&origin=searchbasic&authorTab=&affiliationTab=&advancedTab=&scint=1&menu=search&tablin=&searchterm1=%22crowdfunding%22&field1=TITLE_ABS_KEY&dateType=Publication_Date_Type&yearFrom=Before+1960&yearTo=Present&loadDate=7&documenttype=All&resetFormLink=&st1=%22crowdfunding%22&st2=&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28%22crowdfunding%22%29&sid=c078ed53aca9cad1796106f6ce1e6fa8&searchId=c078ed53aca9cad1796106f6ce1e6fa8&txGid=c9f2ab029d3bcad5e7d7cd612edfee70&sort=plf-f&originationType=b&rr
https://www-scopus-com.ezproxy.cc.lut.fi/results/results.uri?numberOfFields=0&src=s&clickedLink=&edit=&editSaveSearch=&origin=searchbasic&authorTab=&affiliationTab=&advancedTab=&scint=1&menu=search&tablin=&searchterm1=%22crowdfunding%22&field1=TITLE_ABS_KEY&dateType=Publication_Date_Type&yearFrom=Before+1960&yearTo=Present&loadDate=7&documenttype=All&resetFormLink=&st1=%22crowdfunding%22&st2=&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28%22crowdfunding%22%29&sid=c078ed53aca9cad1796106f6ce1e6fa8&searchId=c078ed53aca9cad1796106f6ce1e6fa8&txGid=c9f2ab029d3bcad5e7d7cd612edfee70&sort=plf-f&originationType=b&rr
https://www-scopus-com.ezproxy.cc.lut.fi/results/results.uri?numberOfFields=0&src=s&clickedLink=&edit=&editSaveSearch=&origin=searchbasic&authorTab=&affiliationTab=&advancedTab=&scint=1&menu=search&tablin=&searchterm1=%22crowdfunding%22&field1=TITLE_ABS_KEY&dateType=Publication_Date_Type&yearFrom=Before+1960&yearTo=Present&loadDate=7&documenttype=All&resetFormLink=&st1=%22crowdfunding%22&st2=&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28%22crowdfunding%22%29&sid=c078ed53aca9cad1796106f6ce1e6fa8&searchId=c078ed53aca9cad1796106f6ce1e6fa8&txGid=c9f2ab029d3bcad5e7d7cd612edfee70&sort=plf-f&originationType=b&rr
https://www-scopus-com.ezproxy.cc.lut.fi/results/results.uri?numberOfFields=0&src=s&clickedLink=&edit=&editSaveSearch=&origin=searchbasic&authorTab=&affiliationTab=&advancedTab=&scint=1&menu=search&tablin=&searchterm1=%22crowdfunding%22&field1=TITLE_ABS_KEY&dateType=Publication_Date_Type&yearFrom=Before+1960&yearTo=Present&loadDate=7&documenttype=All&resetFormLink=&st1=%22crowdfunding%22&st2=&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28%22crowdfunding%22%29&sid=c078ed53aca9cad1796106f6ce1e6fa8&searchId=c078ed53aca9cad1796106f6ce1e6fa8&txGid=c9f2ab029d3bcad5e7d7cd612edfee70&sort=plf-f&originationType=b&rr
https://www-scopus-com.ezproxy.cc.lut.fi/results/results.uri?numberOfFields=0&src=s&clickedLink=&edit=&editSaveSearch=&origin=searchbasic&authorTab=&affiliationTab=&advancedTab=&scint=1&menu=search&tablin=&searchterm1=%22crowdfunding%22&field1=TITLE_ABS_KEY&dateType=Publication_Date_Type&yearFrom=Before+1960&yearTo=Present&loadDate=7&documenttype=All&resetFormLink=&st1=%22crowdfunding%22&st2=&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28%22crowdfunding%22%29&sid=c078ed53aca9cad1796106f6ce1e6fa8&searchId=c078ed53aca9cad1796106f6ce1e6fa8&txGid=c9f2ab029d3bcad5e7d7cd612edfee70&sort=plf-f&originationType=b&rr


46 
 

 

[Viitattu 27.10.2017] Saatavilla 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/etap.12270/full 

Siclari, D. (2016) Italian Banking and Financial Law: Regulating Activities. Springer. 

Suomen Bisnesenkelit ry (2017) Mitä ovat bisnesenkelit? [Verkkojulkaisu]. [Viitattu 

27.10.2017] Saatavilla http://www.bisnesenkelit.fi/bisnesenkelit.html 

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry (2017) Mitä pääomasijoittaminen on? 

[Verkkojulkaisu]. [Viitattu 26.10.2017]. Saatavilla http://www.fvca.fi/yrittajalle 

Suomisen Maito Oy. (2017) Pieni jäätelötehdas. [Verkkojulkaisu]. [Viitattu 26.11.2017]. 

Saatavilla http://www.jymy.fi/#jaatelo 

Tekes (2016) Tekesin rahoitus pk-yrityksille. [Verkkojulkaisu]. [Viitattu 26.10.2017]. 

Saatavilla https://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/ 

Tilastokeskus (2017) Käsitteet. [Verkkosivu]. [Viitattu 30.12.2017]. Saatavilla 

https://www.stat.fi/meta/kas/pk_yritys.html 

Työ- ja Elinkeinoministeriö (2014) Yrityskatsaus 2014 – Murroksia ja uudistumista. 

Työ- ja Elinkeinoministeriön julkaisuja 39/2014. Edita Publishing Oy.  

Työ- ja Elinkeinoministeriö (2015) Pk-yritysten rahoitus. Työ- ja Elinkeinoministeriö 

oppaat ja muut julkaisut 18/2015. Työ- ja Elinkeinoministeriö.  

Saatavilla 

julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74966/18_2015_pk_yritysten_rahoi

tus_syksy2015_07092015.pdf?sequence=1 

VVM (2016) Joukkorahoituslailla uusia mahdollisuuksia yritysten kasvuun. 

[Verkkoartikkeli]. [Viitattu 8.11.2017]. Saatavilla http://vm.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/joukkorahoituslaki-tuo-toimialalle-kevytta-saantelya 

VVM. (2012) Pääomamarkkinat ja kasvu. Valtionvarainministeriön julkaisuja 10/2012. 

Valtiovarainministeriö, Helsinki.  

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/etap.12270/full
http://www.fvca.fi/yrittajalle
http://www.jymy.fi/#jaatelo
https://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/
http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/joukkorahoituslaki-tuo-toimialalle-kevytta-saantelya
http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/joukkorahoituslaki-tuo-toimialalle-kevytta-saantelya


47 
 

 

Liite 1. Haastattelurunko yrityksille 

 

1. Omat taustatiedot 

a. Oma asemanne yrityksessä, tehtävänne lyhyesti? 

b. Kertoisitteko myös lyhyesti omasta työkokemuksestanne yrityksessä? 

 

2. Yrityksen tiedot 

a.  Lyhyt esittely 

 

3. Oliko joukkorahoitus teille ennestään tuttu rahoitusmuoto? 

 

4. Mihin tarkoitukseen yrityksenne haki joukkorahoitusta? 

a. Miksi koitte joukkorahoituksen sopivan juuri tähän tarkoitukseen? 

b. Näin jälkeenpäin ajatellen, oletteko olleet tyytyväisiä valintaanne?  

c. Hyödyntäisittekö joukkorahoitusta uudestaan? 

 

5. Kuinka suuri rahoituksentarpeenne oli? 

a. Saitteko tarpeellisen määrän kokonaisuudessaan kasaan? 

 

 

6. Monta sijoittajaa tavoititte kampanjallanne? 

 

 

7. Koitteko rahoituksen saannin ns. perinteisistä lähteistä olevan hankalaa? 

 

8. Mikä oli rahoituskampanjan pääasiallinen motiivi?  

a. Oliko pääasiallinen syy pääoman tarve? Joku muu, mikä? 

 

9. Koetteko, että saavutitte joukkorahoituskampanjan avulla muitakin, ei-

rahoituksellisia hyötyjä? 

a. Millaisia nämä hyödyt ovat olleet? 

b. Vaikuttivatko nämä muut hyödyt rahoituslähteen valintaan? 

c. Minkä koette olleen kaikista merkittävin hyöty? 

 

10. Sanoisitteko, että onnistuneella joukkorahoituskampanjalla on ollut 

merkitsevä tai ratkaiseva rooli yrityksenne kehityksessä? 

a. Millä tavoin se on ollut vaikuttavassa roolissa? 

 

11. Mitkä olivat merkittävimmät syyt, että koitte joukkorahoituksen 

sopivammaksi kuin esim. perinteiset rahoituslähteet? 

 

12.  Oliko rahoituskampanjan toteuttaminen mielestänne helppoa? 

a. Mitkä asiat ovat mielestänne tärkeitä onnistuneelle kampanjalle? 
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13.  Onnistuiko rahoituskampanja odotustenne mukaisesti? 

 

14.  Mitkä kolme merkittävintä hyötyä listaisitte verrattuna perinteisiin 

rahoitusvaihtoehtoihin? 

 

 

 

 

 

 

 


