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Suuren yleisön hyödyntäminen yrityksen rahoittamisessa on tuore, mutta nopeasti
kasvava ilmiö Suomen yritysrahoitusmarkkinoilla. Tässä kandidaatintutkielmassa
perehdyttiin joukkorahoitukseen, erityisesti nuorten kasvuyritysten vaihtoehtoisena
rahoitusmuotona. Työn tavoitteena oli selvittää yrityksen erilaisia motivaatiotekijöitä
joukkorahoituskampanjan tekemiselle. Tutkimuksessa pohdittiin myös osake- ja
lainamuotoisen joukkorahoituksen tuomia etuja yritykselle.
Vastauksia työn tutkimusongelmiin etsittiin aikaisempaa kirjallisuuskenttää sekä
laadullista tutkimusta hyödyntämällä. Työn ensimmäinen osa keskittyy vahvasti
joukkorahoituksen

teorioiden

esittelyyn

aikaisemman

kirjallisuuden

valossa.

Laadullinen tutkimus puolestaan toteutettiin yrityshaastattelujen muodossa. Kohteena
olivat suomalaiset kasvuyritykset, jotka ovat onnistuneesti hakeneet yritykselleen
joukkorahoitusta viimeisen vuoden aikana.
Startup-yritysten näkökulmasta perinteiset rahoitusmuodot voivat olla ongelmallisia.
Tähän joukkorahoitus tarjoaa ratkaisun. Joukkorahoittaminen on yhä useamman
nuoren ja riskisen yrityksen ulottuvilla ja se madaltaa rahoituksen saannin esteitä.
Yritysten

taustasyyt

joukkorahoituksen

hakemiselle

poikkeavat

toisistaan.

Osakemuotoista rahoitusta hakeneet yritykset ovat arvostaneet suuresti etenkin
näkyvyyden saamista markkinoilla sekä asiakkaiden sitouttamista yritykseen.
Lainapohjaista rahoitusta hakeneen yrityksen päämotiivi on sen sijaan ollut täysin
taloudellinen. Jokainen yritys on huomioinut joukkorahoituskampanjaa tehdessään
erityyppisiä etuja, joita joukkorahoituksen myötä on mahdollista saavuttaa. Nämä
ovat sellaisia etuja, joita ei ole mahdollista saada perinteisten rahoitusmuotojen
avulla. Joukkorahoitusta tulisikin miettiä laajemmin kuin vain taloudellisesti.
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Using crowd as a financial source of enterprises is quite new, but rapidly increasing
phenomenon in Finland. This Bachelor’s Thesis concentrates on crowdfunding
especially as an alternative source of financing of young startups. The aim of the
study was to find out which different factors motivate these enterprises to use
crowdfunding. Also, there was some discussion about benefits of equity- and loanbased crowdfunding.
Answers to the research problems were searched using existing literature on the
topic and a qualitative research. First part of the study focuses on theories of
crowdfunding, mainly based on existing literature. Qualitative research was executed
in terms of interviews. Interviewees were Finnish enterprises, which have
successfully applied crowdfunding in the past year.
In startups’ point of view there might be some problems with traditional forms of
financing. Crowdfunding provides a solution for that. Crowdfunding lowers the
barriers for access to the financial market. Crowdfunding is also available for young
and high-risk entrepreneurs. Factors of motivation depends on the firm and the form
of crowdfunding. Startups that have applied equity-based crowdfunding, appreciate
its non-financial benefits, such as visibility in the market and getting connected with
its clients. At the same time, startup that has used loan-based crowdfunding as a part
of its financial decisions, puts a huge value only on the financial capital. However,
every company has taken into consideration different benefits that are possible to
gain through crowdfunding. Some of these benefits are not available by using other
sources of finance. Crowdfunding should be considered in a larger scale than just a
way of financing company.
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1. JOHDANTO
Talouskasvu sekä talouden joustavuus perustuvat pitkälti nuorten kasvuyritysten
varaan (Belanova 2015, 137). Kasvuyritykset luovat Suomessa jopa yli puolet uusista
työpaikoista ja noin joka kymmenes startup-yritys menestyy toiminnassaan vahvasti
(FIBAN

2014).

Osaksi

maailmalla

vallinneen

finanssikriisin

sekä

Suomen

talousongelmien takia sijoitukset kasvaviin yrityksiin ovat kuitenkin vähentyneet.
Lisäksi pankeista on tullut varovaisempia riskilainaamisen suhteen, erityisesti kun
kyseessä on alkava ja epävarma liiketoiminta (Lasardo & Lugmayr 2013, 198).
Tärkeiksi kasvun tukijoiksi ovat nousseet yksityiset sijoittajat ja heitä tulisi rohkaista
toimimaan entistä aktiivisemmin (FIBAN 2014). Ratkaisua yritysten rahoitusongelmiin
on lähdetty etsimään suurelta yleisöltä.
Eritysiesti nuorten ja kasvuhakuisten yritysten rahoituslähteeksi on viime vuosina
muotoutunut

internetin

välityksellä

toimiva

joukkorahoitus

(crowdfunding).

Joukkorahoitus ilmiönä on Suomen yritysmarkkinoilla suhteellisen tuore, mikä luo
mielenkiintoisen pohjan tälle tutkimukselle. Yritysrahoitusmarkkinat ovat olleet
perinteisesti hyvin pankkikeskeisiä ja uutena rahoitusmuotona joukkorahoitus on
markkinoille tervetullut. Rahallinen apu yritykselle on tullut mahdolliseksi suoraan
suurelta joukolta, edullisesti ja ilman turhia välikäsiä. Joukkorahoitus voi tarjota
ratkaisun niin yrityksen uusiin tuoteinvestointeihin kuin kasvupyrkimyksiinkin. Pienet
yritykset ovatkin omaksuneet joukkorahoituksen nopeasti osaksi rahoitusratkaisuaan
(Belleflamme, Omrani & Peitz 2015, 11).
Belleflamme, Lamber ja Schwienbacher (2013, 1-2) määrittelevät tutkimuksessaan
joukkorahoituksen

yrityksen

ulkoiseksi

rahoitukseksi

suurelta

yleisöltä.

Joukkorahoituksen myötä yrityksille on tullut mahdolliseksi hakea rahaa avoimesti
internetin välityksellä alhaisin kustannuksin. (Belleflamme et al. 2013, 1-2)
Joukkorahoituksen voidaan nähdä laajentavan, täydentävän tai jopa korvaavan
perinteisiä yrityksen rahoitusmuotoja markkinoilla (Vissak 2016, 138). Joukkorahoitus
on tapa kerätä rahoitusta erilaisille hankkeille tai yrityksen toimintaan (HE 46/2016
vp, 5).
Gleasure ja Feller (2016, 103) puolestaan määrittelevät joukkorahoituksen
käyttäytymiseksi, jossa ”yksilöt käyttävät teknologiaa rahoittaakseen ihmisiä,

2
projekteja tai liiketoimintoja”. Joukkorahoittamisessa yhdistyykin ajatus joukon
hyödyntämisestä

sekä

mikrorahoittamisesta

(micro-finance).

Tässä

apuna

hyödynnetään internet-sivustoja (Mollick 2013, 2). Sijoituksen kohteena on usein
yritys, mutta se voi olla myös esimerkiksi hanke tai projekti. Joukkorahoituksen
voidaan käsittää olevan viime vuosina kovassa nosteessa ollut innovatiivinen
rahoitusmuoto, joka parhaimmillaan tarjoaa sekä yritykselle että sijoittajalle monia
etuja

sekä

kasvupotentiaalia.

riskisijoittaminen

ja

sijoitetun

Sijoittajan
pääoman

kannalta
takaisin

kyseessä
saannista

on
ei

ole

kuitenkin
takeita

(Finanssivalvonta 2016).
Gadjan (2014) mukaan joukkorahoituksessa on ensisijaisesti kyse digitalisaatiosta
sekä informaation avoimuudesta, ei niinkään rahoituksesta itsestään. Digitalisaatio
auttaa tuottavuuden kasvussa ja pääomat ohjautuvat helpommin sinne, missä on
myös kaupallistettavia ideoita. Joukkorahoitus on suuri mahdollisuus erityisesti
pienille ja keskisuurille yrityksille liiketoimintansa rahoittamiseen. Sijoittaja puolestaan
saa ainutkertaisen mahdollisuuden päättää tarkan kohteen, johon hän rahansa
laittaa. (Gadja 2014)
Ideana joukkorahoitus ei ole uusi, nyt vain mukana on palvelualustoja, jotka välittävät
tätä rahoitusta (Fleming & Sorenson 2016, 7). Internet edistää rahoituksen
välittämistä ihmisten ja yritysten välillä. Rahat ovat aikaisempaa tehokkaammassa
käytössä markkinoilla ja uusien sijoittajien myötä yritysten liiketoimintaa sekä kasvua
on mahdollista vauhdittaa. Joukkorahoituksen myötä yrityksellä on pääsy sellaiseen
pääomaan, joka ei perinteisesti ole ollut mahdollista (Ley & Weaven 2011, 103).
Kaikkien ulottuvilla oleva teknologia ja internet mullistavat tänä päivänä monia
teollisuuden- sekä palvelualoja. Nyt internetin mukanaan tuoma kehitys on tullut
osaksi myös rahoitusmarkkinoita.

1.1 Teoreettinen viitekehys
Tutkimusta sekä sen keskeisimpiä käsitteitä pyritään kuvaamaan teoreettisen
viitekehyksen avulla. Teoreettisen viitekehyksen ensisijainen tarkoitus on auttaa
tutkimusongelman muodostamisessa sekä sen rajaamisessa niin, että myös
vastaukset löytyisivät tutkimusasetelman kannalta suotuisalla tavalla (Tilastokeskus
2016). Alla oleva taulukko pyrkii kuvaamaan mahdollisimman selkeässä muodossa
tämän työn keskeisimpiä aihealueita tutkimusongelman kannalta. Työn viitekehys on
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hyvä pitää mielessä koko tutkimusprosessin ajan, jotta myös haastattelut sujuvat
halutussa kontekstissa.

Kuva 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys.

Kuvassa hahmotetaan tutkielman kontekstia muutaman käsitteen avulla. Kuten
huomataan, tämän työn kaksi keskeisintä käsitettä ovat kasvuyritys (startup-yritys)
sekä joukkorahoitus. Yrityksen näkökulmasta rahoituksen hakemiseen vaikuttavat
muun muassa tarvitun rahoituksen luonne sekä yrityksen riskisyys eli onko yrityksellä
ylipäätään mahdollista saada rahoitusta perinteisiä lähteitä hyödyntäen. Yrityksen
motivaatioon hakea joukkorahoitusta saattaa vaikuttaa joukkorahoituksen tuomat
edut esimerkiksi muihin rahoitusmuotoihin nähden. Yrityksen rahoituksen tarve sekä
joukkorahoituksen luonne määrittelevät yhdessä sen, kannattaako yrityksen hakea
joukkorahoitusta. Työn teoriaosuus rakentuu muun muassa näiden käsitteiden
ympärille.
1.1.1 Määritelmät ja käsitteet
Joukkorahoitus sanana juontuu sanasta joukkoistaminen (crowdsourcing). Sana
viittaa yleisön ideoiden, palautteen ja ratkaisuiden kuuntelemiseen sekä niiden
kehittämiseen eteenpäin. (Belleflame et al. 2013, 7) Markkinoilla olevat resurssit ovat
tehokkaassa käytössä ja näin saattavat tuoda lisäarvoa yritykselle. Joukkoistamisen
syynä voi olla esimerkiksi kustannusten alentamispyrkimykset (Schwienbacher &
Larralde 2010, 6). Myös joukkorahoittaminen nojaa tähän ideologiaan ja yleisöä
pyritään hyödyntämään monipuolisesti.

4
Joukkorahoituksesta pystytään erottaa neljä eri muotoa: osakesijoitusmuotoinen,
lainasijoitusmuotoinen ja hyödykemuotoinen joukkorahoitus sekä hyväntekeväisyys.
Osake- sekä lainamuotoinen joukkorahoitus voidaan nähdä erityisesti startupyritysten vaihtoehtoisena rahoitusmuotona. Vastikkeellisen joukkorahoituksen, eli
lähinnä osake- ja lainapohjaisen, suosio on kasvanut viime vuosina radikaalisti. Tällä
hetkellä toimialaa hallitsee lainamuotoinen joukkorahoitus ja jo vuonna 2014 sitä
oltiin välitetty maailmalla 11.08 miljardia dollaria. (Belleflamme et al. 2015, 12-13)
Alla olevassa kuviossa on havainnollistettu joukkorahoituksen jakautumista selkeästi
neljään eri kategoriaan. Kustakin muodosta on tiivistetty niiden pääperiaatteet.

Joukkorahoitus

Osakemuotoinen

Lainamuotoinen

Hyödykemuotoinen

Lahjoitusmuotoinen

Kohteena
yrityksen
osakkeet

Sijoittajalle
maksetaan
laina takaisin
korkoineen

Vastikkeena
tuote, palvelu
tai muu
hyödyke

Ei palautusta
sijoittajalle,
sijoittamisen
motiivi usein
sosiaalinen

Kuva 2. Joukkorahoituksen neljä muotoa.

Osakepohjaisella (equity crowdfunding) joukkorahoituksella tarkoitetaan rahoituksen
keräämistä yrityksen osakkeita myymällä. Tämä joukkorahoituksen muoto eroaa
perinteisistä

yrityksen

joukkorahoituksessa

listautumisanneista

liikkeelle

lasketuilla

muun

muassa

osakkeilla

ei

siten,

käydä

että

kauppaa

jälkimarkkinoilla (Finanssivalvonta 2016). Sijoittajan kannalta pääoman palautus on
epävarmaa (Gleasure & Feller 2016, 103). Vaikka osakepohjainen rahoitusmuoto on
vahvasti

esillä

suomalaisilla

palvelualustoilla,

kuten

Invesdorissa

ja

Kansalaisrahoituksessa, on se rahoitusmuotona jäänyt lainapohjaisen rahoituksen
jalkoihin. Osakemuotoisen joukkorahoituksen kautta pyöriikin Suomen markkinoilla
vain noin viidesosa siitä rahamäärästä, mitä lainamuotoista joukkorahoitusta
välitetään (Valtiovarainministeriö 2016).
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Myös lainamuotoinen joukkorahoitus (loan-based crowdfunding) on vastikkeellista
rahoitusta, jossa sijoittajalle maksetaan korkoa lainaamastaan rahasummasta.
Lainapohjainen joukkorahoitus on ylivoimaisesti suosituin ja yleisin rahoitusmuoto
Suomen yritysrahoitusmarkkinoilla. Laina-aika sekä maksettava korko on määritelty
etukäteen,

jonka

avulla

sijoittaja

pystyy

tekemään

sijoituspäätöksensä.

Joukkolainaamisessa turhat välikädet on karsittu pois ja rahat menevät rahoittajilta
suoraan rahaa tarvitseville yrityksille. Näin ylimääräisiltä kustannuksilta vältytään.
(Fleming & Sorenson 2016, 7) Sijoittajille tarjotaan ennalta määrätty korko
sijoittamalleen
(Belleflamme

rahasummalle,
et

al.

2015,

mikäli
13).

kampanja

Yrityslainojen

on

kannattavasti

korot

ovat

siis

toteutunut
yritys-

ja

projektisidonnaisia. Suomessa lainamuotoista joukkorahoitusta välittävät muun
muassa Fundu, Lainaaja.fi sekä Fixura. Joukkorahoitusta välittäviin tahoihin palataan
luvussa 2.2.2.
Sijoituksen vastikkeena voi olla myös jotain muuta kuin korko tai osake.
Hyödykemuotoisessa (reward-based) joukkorahoituksessa sijoittaja saa vastineeksi
jotain sellaista, joka ei ole rahaa. Sijoittaja voi saada esimerkiksi yrityksen tuotteen tai
jonkin palvelun. Fleming ja Sorenson (2016, 8) sanovat hyödykemuotoisen
joukkorahoituksen

olevan

yksi

joukkorahoituksen

suurista

innovaatioista.

Belleflamme et al. (2013, 1-2) puolestaan toteavat tutkimuksessaan, että yritykset
usein päätyvät käyttämään hyödykemuotoista joukkorahoitusta, kun tarvitsevat vain
vähän rahoitusta. Muuten kyseeseen tulee sijoituspohjainen joukkorahoitus. Koska
hyödykemuotoiseen joukkorahoituskampanjaan sijoittavat henkilöt ostavat yrityksen
tavaroita niin sanotusti ennakkomyyntinä, yrityksen näkökulmasta rahoituksen riskit
vähenevät (Belleflamme et al. 2015, 14). Hyödykemuotoista joukkorahoituskauppaa
voi käydä muun muassa seuraavilla sivuilla Suomessa: Mesenaatti.me sekä Kiririnki,
joka on suunnattu urheilun tukemiseen.
Joukolta voidaan hakea rahaa myös ilman minkäänlaista vastiketta. Tällainen
lahjoitusmuotoinen toiminta mielletään usein hyväntekeväisyydeksi (donation-based
crowdfunding). Yritykset eivät siis tarjoa sijoittajille mitään muuta kuin informaatiota
tai hyvän mielen saamastaan rahoituksesta (Fleming & Sorenson 2016, 8). Yleensä
tällöin kyseessä on jokin yleishyödyllinen projekti. Palvelualustoilla harvoin tarjotaan
tällaista sijoitusmahdollisuutta, vaan toiminta perustuu pitkälti vastikkeellisen
joukkorahoituksen välittämiseen.
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1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset
Työn tavoitteena on esitellä joukkorahoitusta ilmiönä sekä tutkia sen suosiota sekä
toimivuutta Suomen yritysrahoitusmarkkinoilla. Työssä esitellään muun muassa
joukkorahoituksen

kehitystä

sekä

käydään

läpi

merkittävimpiä

suomalaisia

palveluntarjoajia. Tutkimuksen painopiste on erityisesti Suomen kasvuyrityksissä ja
tarkoituksena on selvittää erilaisia motiiveja, joiden myötä yritys tai yrittäjä päätyy
hakemaan joukkorahoitusta liiketoiminnalleen tai tuotteelleen. Tavoitteena on saada
selville, mitä sellaista joukkorahoitus tuo yritysten rahoitusmarkkinoille mitä
perinteiset rahoitusmuodot eivät. Eli miksi yritykset ovat nähneet joukkorahoituksen
mahdollisesti parempana tai varteenotettavampana rahoitusmuotona itselleen kuin
perinteiset rahoitusmuodot. Tähän liittyen tutkimuksessa otetaan selvää, mitä etuja
joukkorahoitus tuo yritykselle – itse rahoituksen ohella.
Käytäntöön aihe viedään haastattelujen muodossa. Kohteeksi on valikoitunut
sellaisia suomalaisia kasvuyrityksiä, jotka ovat keränneet onnistuneesti rahoitusta
joukkorahoituskampanjan avulla. Edellytyksenä on myös se, että haettu rahoitus
tulee

olla

muodoltaan

joko

laina-

tai

osakepohjaista.

Toteutettujen

yrityshaastattelujen avulla on tarkoitus saada kattava kuva yrityksen motiiveista
joukkorahoituksen hakemiselle sekä tutkia joukkorahoituksen tuomia etuja yrityksen
näkökulmasta. Haastateltaviksi yrityksiksi on valittu mahdollisimman erilaisia yrityksiä
eri aloilta ja eri kasvun vaiheista. Näin pyrittiin saamaan suhteellisen kattavaa sekä
monipuolista tietoa Suomen joukkorahoitusmarkkinoilta.
1.2.1 Työn keskeiset rajaukset
Työn

päämäärä

on

selkeä

ja

tarkoituksena

on

tutkia

yritysten

motiiveja

joukkorahoituskampanjan tekemiselle. Jotta joukkorahoituskampanja olisi mielekästä
toteuttaa, on kyseisessä rahoitusmuodossa oltava joitain sellaisia etuja, joita yritys
tavoittelee. Tällaisia näkökulmia tuodaan esille niin teoriassa kuin empiriassakin.
Tutkimuksen pääpaino on Suomen yritysrahoitusmarkkinoissa ja joukkorahoituksen
maailmanlaajuinen kehitys esitellään vain pintapuolisesti.

Seuraavaksi esitellään

työn keskeisimmät rajaukset sekä perustelut niiden valinnalle.
Suomen rahoitusmarkkinat. Joukkorahoitusta sekä sen teorioita on tutkittu vielä
hyvin

vähän

Suomessa.

Aihe

on

kuitenkin

erittäin

ajankohtainen

ja

7
joukkorahoitusmarkkinat muovautuvat koko ajan. Niin yrittäjät kuin sijoittajatkin ovat
tulleet tietoisiksi joukkorahoituksesta sekä sen toimintaperiaatteista. Myös Suomen
hallitus on havahtunut asiaan ja alkuvuoden valmisteilla ollut laki joukkorahoituksesta
valmistui ja se tuli voimaan syyskuussa 2016 (Finanssivalvonta 2016). Toimialan
säätely on selkeämpää kuin aikaisemmin. Markkinat ovat elinvoimaiset ja
joukkorahoituskampanjoiden kautta kerätyt rahamäärät kasvavat vuosi vuodelta
(Stubb & Kallio 2016, 5). Myös pankit ovat osoittaneet kiinnostuksensa kyseisestä
rahoitusmuodosta, sillä joukkorahoitus haastaa perinteisen pankkirahoituksen
yrityksen

rahoittajana.

Näiden

syiden

perusteella

tutkimuksessa

keskitytään

tutkimaan ainoastaan Suomen markkinoita sekä suomalaisia yrityksiä, jotka ovat
hyödyntäneet joukkorahoitusta omassa toiminnassaan.
Startup-yritykset. Vaikka joukkorahoitusmarkkinat käsittävät myös yksityisten
henkilöiden välisen rahoittamisen (peer-to-peer lending), työn tutkinnan kohteeksi
valikoitui yrityksen näkökulma. Kohteena ovat etenkin suhteellisen pienten,
kasvuhakuisten yritysten rahoitusmarkkinat. Tämä siksi, että suurin osa rahoituksen
hakijoista

on

startup-yrityksiä,

jotka

syystä

tai

toisesta

haluavat

nostetta

liiketoiminnalleen tai muuta rahallista apua (Silver & Khatri 2016, 33; Freeman &
Nutting 2015, 6). Jotkut yritykset hakevat rahoitusta kasvuun, toiset uuden tuotteen
lanseeraamiseen. Vaihtoehtoja voi olla niin monta kuin on yrityksiäkin. Pienet
kasvuyritykset ovat myös Suomen taloudelle elintärkeitä ja antavat voimaa
talouskasvulle. Nuorista yrityksistä löytyy paljon kasvupotentiaalia ja joukkorahoitus
tarjoaa yhden mahdollisuuden tämän potentiaalin hyödyntämiseksi.
Laina- ja osakepohjainen joukkorahoitus. Joukkorahoitus voidaan jakaa karkeasti
kahteen eri ryhmään; vastikkeelliseen ja vastikkeettomaan joukkorahoitukseen.
Ensimmäinen koostuu laina-, osake- ja hyödykepohjaisesta joukkorahoituksesta.
Jälkimmäinen mielletään hyväntekeväisyydeksi, jossa sijoittaja ei saa antamalleen
rahalle mitään konkreettista vastinetta. Valtaosa palvelualustojen kautta kerätystä
rahoituksesta on joko osake- tai lainapohjaista ja siksi siitä on löydettävissä eniten
informaatiota

Suomen

markkinoilta.

Vastikkeeton

joukkorahoitus

ei

ole

rahoituksellisessa mielessä niin kiinnostava eikä siihen voida soveltaa samalla tavoin
rahoituksen teorioita kuin vastikkeelliseen rahoitukseen. Laina- ja osakemuotoisella
joukkorahoituksella

on

nähty

olevan

”suuri

potentiaali

yritysten

rahoitusmahdollisuuksien ja taloudellisen toimintaympäristön kehittämisessä ja
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parantamisessa” (HE 46/2016 vp, 5). Näiden näkökulmien valossa työ keskittyy
ainoastaan

yrityksiin,

jotka

ovat

hakeneet

joko

laina-

tai

osakepohjaista

joukkorahoitusta.
Työssä keskitytään ainoastaan joukkorahoituksen hakemisen taustasyihin sekä
joukkorahoituksen tuottamiin hyötyihin yritykselle. Tutkielmassa jätetään siis
huomiotta esimerkiksi joukkorahoituksen mukanaan tuomat ongelmat tai haitat muun
muassa

lainsäädännön

näkökulmasta.

Myös

sijoittajan

näkökulma

joukkorahoituksessa jätetään kokonaan huomiotta. Tutkimuksen myötä esille tuodut
johtopäätökset voivat olla hyödyksi ensisijaisesti muille yrityksille rohkaisevana
esimerkkinä hakea joukkorahoitusta.

1.3 Tutkimuskysymykset ja -menetelmä
Tutkimusta lähdetään rakentamaan edellä mainittujen rajausten perusteella. Työn
keskeisimmät ongelmat on muotoiltu kysymyksiksi ja tutkielman päätutkimuskysymys
kuuluu seuraavasti:
Mitkä syyt ovat johtaneet vastikkeellisen joukkorahoituksen hakemiseen
suomalaisissa kasvuyrityksissä?

Tutkimuksessa etsitään vastaus myös seuraaviin täydentäviin alatutkimusongelmiin:

Mihin tarkoitukseen yritykset hakevat joukkorahoitusta?
Mitä etuja joukkorahoituksesta voi saada verrattuna muihin rahoitusmuotoihin?
Mitä ei-rahallisia etuja yritys voi saavuttaa joukkorahoituskampanjan avulla?
Alaongelmien tarkoituksena on selventää vastausta päätutkimuskysymykseen ja
työssä käydään läpi jokaiseen kysymykseen liittyviä teemoja. Aikaisemmin esitelty
teoreettinen viitekehys tukee tutkimusongelmia ja tiivistää keskeisimmät käsitteet,
joita

työssä

tullaan käymään

läpi.

Alaongelmat

keskittyvät

hyvin

vahvasti

joukkorahoituksen tarjoamiin positiivisiin puoliin yritykselle. Tähän liittyen esille
nousee kysymys siitä, mitä sellaisia etuja joukkorahoituksen avulla yritys voi
saavuttaa, mitä ei perinteisten rahoitusmuotojen avulla voi saada? Työssä
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selvitetään myös yrityksen rahoituksellisia tarpeita, eli mihin tarkoitukseen yritys on
alun perin rahoitusta hakenut.
Vastaukset tutkimusongelmiin pyritään löytämään niin aikaisemman kirjallisuuden
kuin empiirisen tutkimuksenkin avulla. Empiria toteutetaan laadullisena tutkimuksena
haastattelujen muodossa. Haastattelujen kohteena ovat olleet suomalaiset pienet ja
kasvuorientoituneet yritykset, jotka ovat hakeneet joukkorahoitusta tunnetuimpien
palvelualustojen kautta. Vaatimuksena on, että rahoituskierros on toteutunut eli yritys
on onnistunut keräämään tavoittelemansa rahamäärän markkinoilta. Valikoiduille
yrityksille

on

esitetty

haastattelukysymykset

keskenään
ovat

tarkkaan

samanlainen
etukäteen

haastattelurunko.
pohdittu

Kun

vastaamaan

tutkimusongelmaa, myös tavoiteltujen vastausten saaminen helpottuu. Yritysten
vertailua keskenään puolestaan helpottaa se, että kysymykset ovat samoja kaikille.
Näin myös saatujen vastausten tulkinta on mielekästä. Laadulliseen tutkimukseen
palataan luvussa kolme.

1.4 Aikaisemmat tutkimukset (state of the art)
Viime vuosien aikana joukkorahoituksesta tehtyjen tutkimusten määrä on kasvanut
nopeasti. Tämän havainnollistamiseksi Scopuksen artikkelitietokantaan syötettiin
hakusana ”crowdfunding”. Tämä tuottaa tieteellisien artikkeleiden joukosta 224
hakutulosta. Näistä 96% on kirjoitettu vuonna 2013 tai sen jälkeen. EBSCOsta
samalla hakusanalla ”crowdfunding” tieteellisiä artikkeleita (peer reviewed journals)
löytyi jopa 486 kappaletta ja ScienceDirectistä 456 kappaletta, kaikki vuosilta 20102016.

Hakutulokset

kertovat

aiheen

ajankohtaisuudesta

sekä

siitä,

että

joukkorahoitus on herättänyt suhteellisen paljon mielenkiintoa akateemisessa
ympäristössä viime vuosina. Scopuksen 224 artikkelista 34 % on tehty Yhdysvaltojen
markkinoilta, mikä on selkeästi enemmän kuin missään muussa maassa.
Suomalaisia tutkimuksia Scopuksesta löytyi samalla hakkusanalla vain kaksi. Tilaa
lisätutkimukselle aiheesta siis löytyy.
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Kuva 3. Esimerkkikaavio tiedonhakuprosessista EBSCO –tietokannasta.

Tämän tutkimuksen kolme keskeisintä tietokantaa, joita ollaan käytetty, ovat Scopus,
ScienceDirect sekä EBSCO Business Source Complete. Näihin tietokantoihin
syötettiin monipuolisia hakusanoja tutkielman aiheeseen liittyen. Keskeisimmät
hakusanat, joilla lähdettiin tietokantojen tuloksia rajaamaan, sanan ”crowdfunding”
lisäksi, olivat muun muassa ’business’, ’startup’, ’entrepreneur’, ’sme’ ’finance’,
’utility’, ’motivation’, ’equity’ ja ’participant’. Hakuprosessissa käytettiin Boolen
operaattoria AND. Kuvassa 3 on kuvattu esimerkinomaisesti tiedonhakuprosessia
EBSCOsta tutkielman aiheeseen liittyen.
Syötettyjen hakusanojen perusteella valittiin työn kannalta oleellisimmat artikkelit,
joita lähdettiin tutkimaan tarkemmin ja hyödyntämään työssä. Seuraavassa
taulukossa on listattu epämääräisessä järjestyksessä seitsemän keskeistä artikkelia
sekä kuvailtu tiiviisti niiden sisältöä. Kyseisten artikkelien tuloksia on hyödynnetty
lähinnä kappaleessa 2, jossa käydään läpi yritysrahoituskenttää, joukkorahoituksen
kehitystä sekä joukkorahoituksen tuomia etuja yritykselle.
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Taulukko 1. Tutkimuksen kannalta keskeisimmät artikkelit.

Schwiebacher ja Larralde (2010) yhdistävät tutkimuksessaan joukkorahoituksen
teorian joukkoistamisen käsitteeseen. Gerber ja Hui (2013) ovat puolestaan tutkineet
monipuolisesti motivaatioita ja vastaavasti pidäkkeitä joukkorahoitukseen liittyen.
Kirjoittajat esittelevät joukkorahoituksen piirteitä niin sijoittajan kuin kampanjan
luojankin, eli käytännössä yrittäjän, näkökulmasta. Yrittäjän kannalta tärkeimmiksi
motivaatiotekijöiksi

nousivat

heidän

mukaansa

muun

muassa

hyväksynnän

saaminen itselleen että tuotteelleen, tietoisuuden lisääminen markkinoilla sekä
helppous ja tehokkuus. (Gerber & Hui 2013, 8-12) Belleflamme et al. (2013) vievät
joukkorahoituksen teorian uudelle tasolle. Artikkelissa tarjotaan monia matemaattisia
yhtälöitä

rahoitusmuodon

analysoimiseksi,

esimerkiksi

hintadiskriminoinnin

näkökulmasta.
Myös Euroopassa on tehty tutkimuksia joukkorahoituksesta. Belanova (2015)
käsittelee artikkelissaan joukkorahoitusta nimenomaan pienten ja keskisuurten
yritysten näkökulmasta. Hän myös osoittaa rahoitusmarkkinoilla olevan tarpeen
joukkorahoittamisen kaltaiselle ilmiölle. Lehner, Grabmann ja Ennsgraber (2015)
käsittelevät

laadullisessa

tutkimuksessaan

yrityksen

näkökulmaa

pyrkien

selvittämään joitakin ei-rahallisia etuja, joita joukkorahoituksesta on mahdollista
saada. Lasardo ja Lugmayr (2013) ovat puolestaan vieneet joukkorahoituksen
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suomalaiseen

kontekstiin.

yritysrahoitusmarkkinoita

Työ

sekä

käsittelee

melko

joukkorahoituksen

laaja-alaisesti
sopivuutta

Suomen

suomalaiseen

yhdyskuntaan.

1.5 Työn rakenne
Työ koostuu sekä teoria- että empiirisestä osiosta. Teoriassa käydään läpi
yritysrahoituskenttää Suomessa, esitellään joukkorahoituksen periaatteita yleisesti
sekä tiivistetään aikaisempien tutkimusten tuloksia. Myös Suomen suurimmat
joukkorahoitusta tarjoavat verkkosivustot esitellään. Tämän jälkeen käsitellään
tutkimuskysymyksiä, joihin etsitään vastauksia niin aikaisempaa kirjallisuuskenttää
kuin itse toteutettuja yrityshaastattelujakin hyödyntäen. Alla olevassa kuvassa on
tiivistetty työn rakenne sekä listattu kunkin kappaleen keskeisin sisältö.

Kuva 4. Tutkimuksen rakenne kappaleittain.

Työssä lähdetään liikkeelle selventämällä aloittavien tai kasvuhakuisten yritysten
vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja Suomen markkinoilla luvussa 2.1. Tämän avulla
pyritään

osoittamaan

markkinarako

joukkorahoitukselle

nuoren

yrityksen

rahoitusvaihtoehtona. Joukkorahoitusta ilmiönä avataan luvussa 2.2. muun muassa
joukkorahoitusmarkkinoiden

kehityksen

avulla.

Tutkimusprosessiin

ja

yrityshaastatteluihin perehdytään tämän jälkeen luvussa 3. Lopuksi tiivistetään
saadut tutkimustulokset, vertaillaan aikaisemman kirjallisuuden ja haastattelujen
johtopäätöksiä sekä vastataan työn tutkimusongelmiin.
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JOUKKORAHOITUS STARTUPYRITYSTEN RAHOITUKSESSA

2.

Tässä luvussa käydään läpi joukkorahoituksen keskeisimpiä teorioita aikaisemman
kirjallisuuden pohjalta sekä kuvataan ilmiön kehitystrendiä niin Suomen kuin
kansainvälisilläkin

markkinoilla.

Esittelemällä

nuorten

yritysten

rahoitusmahdollisuuksia on tarkoitus todistaa markkinarako joukkorahoitukselle ja
samalla kertoa, mitä uutta joukkorahoitus tuo yritysrahoitusmarkkinoille verrattuna
perinteisiin

rahoitusmuotoihin.

kirjallisuuskenttään

aiheesta

Luvun
ja

lopulla

otetaan

nojaudutaan
esille

yrityksen

aikaisempaan
näkökulmia

joukkorahoituskampanjaan liittyen.

2.1 Aloittavien yritysten rahoitus Suomessa
Rahoitusmuotoa valitessaan yrityksen tulee huomioida monia asioita sekä miettiä
tarkkaan rahoituksen tarvettaan. Mikäli yrityksen oma osaaminen eikä pääoma riitä
saavuttaakseen tavoitteensa, tulisi sen miettiä esimerkiksi enkelirahoitusta tai muita
strategisia sijoittajia, joilla on kokemusta alalta. Jos yrityksen oma osaamistaso on
riittävän vahvaa ja liiketoiminta vakaalla pohjalla, tulee lainarahoitus esimerkiksi
pankin välityksellä kyseeseen. Mietinnässä tulisi olla myös pääoman riskit.
(Scwiebacher & Larralde 2010, 10) Sopiva rahoitusmuoto riippuu myös pitkälti
yrityksen koosta, yritysmuodosta sekä omista intresseistä tai yrittäjän osaamisesta
(Lasardo & Lugmayr 2013, 195). Seuraavaksi käsittelemme hieman pienten yritysten
rahoituksellista

kenttää

sekä

esittelemme

ongelmia,

joita

perinteisiin

rahoitusmuotoihin saattaa liittyä yrityksen näkökulmasta.
Startup-yritykset aikaansaavat uusia innovaatioita markkinoille ja siksi on tärkeää
taata yrityksen rahoituksen riittävyys. Kasvun rahoittamisen ulkoisena esteenä on
usein ”kyky hankkia rahoitusta yritystoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen”.
(Pellinen 2007, 328) Nuoret yritykset ovat usein varsin riskisiä sijoituskohteita ja siksi
pankkirahoitusta voi olla vaikea saada –varsinkin vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen,
kun pankit ovat entistä varovaisempia ja karttavat suuria riskejä. Kriisin seurauksena
perinteisen rahoituksen saaminen pankista on vaikeutunut ja tullut yritykselle
aikaisempaa kalliimmaksi. Uudet yritykset ja niiden tekemät investoinnit ovat silti
ehdottomia talouskasvun ja työllisyyden tukijoita. Tämä kuitenkin edellyttää toimivia
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pääomamarkkinoita

(Koskenkylä

2014,

55).

Rahoitussektorilla

esiintyykin

tehokkuusaukkoja eikä raha aina välity sitä tarvitseville (Hernando 2016, 326).
Nuorten yritysten rahoitus onkin perustunut pitkälti henkilökohtaisiin suhteisiin ja
perhe tai ystävät ovat olleet suuressa roolissa rahoituksen saamisessa (Argawal,
Catalini & Goldfarb 2013, 10). Pienen yrityksen yleisimpiä vaihtoehtoja ovat olleet
myös enkelirahoitus tai ostovelkarahoitus (Pellinen 2007, 330). On todettu, että
yrittäjät suosivat henkilökohtaista rahoitusta ulkoisen rahoituksen sijaan, mikäli heillä
on tällainen mahdollisuus (Lasardo & Lugmayr 2013, 195). Yrityksen tarpeet sekä
mahdollisuudet rahoituksen suhteen kuitenkin muuttuvat sitä mukaan, kun yritys
kehittyy. Myöhemmin kasvuvaiheessa yritykselle tulee mahdolliseksi myös muun
muassa pankkilaina tai pääomasijoittajat (venture capital). (Pellinen 2007, 330)
Alla kuvataan yrityksen yleisimpiä rahoituksen lähteitä kehittymisen eri vaiheissa.
Kuvassa pystyakseli kuvaa yrityksen pääoman tarvetta ja vaaka-akseli aikaa.
Yleisesti voidaan sanoa, että yritys on sitä riskisempi, mitä vähemmän aikaa on
kulunut sen perustamisesta. Tällöin ensisijaisia rahoituksen lähteitä ovat omat
säästöt, ystäväpiiri tai enkelirahoitus. Enkelirahoituksella viitataan yksityiseen
riskisijoittajaan,

joka

pääoman

lisäksi

tuo

yritykseen

omaa

liiketoiminnan

tuntemustaan. Usein enkelirahoittaja tulee myös osaksi yrityksen omistuspohjaa.
Mitä varmemmaksi liiketoiminta muodostuu kasvun myötä, sitä varmemmin myös
pankki suostuu osallistumaan yrityksen rahoitukseen.

Kuva 5. Yrityksen rahoituksen lähteet elinkaaren ja riskin mukaan (Belanova 2015, 139;
Lasardo & Lugmayr 2013, 195; Lukkarinen et al. 2016, 27, mukailtu)
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Vaikka yrityksille löytyy paljon vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja, on heidän vaikea
päästä niihin käsiksi (Belanova 2015, 137). Pankit karttavat riskejä ja vaativat
vakuuksia

myöntämälleen

lainalle.

Kaikki

rahaa

tarvitsevat

yritykset

eivät

onnistukaan välttämättä saamaan pankkirahoitusta. Tämä on yksi syy, jonka takia
vaihtoehtoisten

sijoitusmuotojen

tärkeys

korostuu

(Belanova

2015,

138).

Pääomasijoitukset ovat hyvin tärkeitä yritykselle, joka tähtää kasvuun (Davila, Foster
& Gupta 2011, 689). Rahoitusmarkkinoilla esiintyy siis rahoituksellinen aukko
(funding gap) perheen ja ystävien kautta saadun rahoituksen sekä perinteisten
rahoitusmuotojen välillä (Lukkarinen et al. 2016, 27), ja tätä tilannetta on
havainnollistettu kuvassa 5. Rahoituksellisella aukolla tarkoitetaan sitä, kun yrityksen
oma pääoma tai saatu valtion tuki ei enää riitä eikä enkelisijoittajia tai pankkeja
saada vakuuttumaan vielä liiketoiminnan kannattavuudesta. Tällaisen puuttuvan
rahoituksen mahdollistaa joukkorahoitus, johon palataan tarkemmin luvussa 2.2.
Yksi yrityksen kaatava tekijä voi olla vajaa kassavirta eli olemassa olevalla
liiketoiminnalla ei onnistuta keräämään tarvittavaa tuottoa toiminnan jatkamiseksi.
Tänä päivänä kun talous matelee, ei myöskään julkisia tukia riitä kaikille (Lasardo &
Lugmayr 2013, 196). Puuttuva rahoitus on haettava muualta ja siksi tarvitaan
riskisijoittajia

markkinoille

(Holmberg

2016).

Kasvuyritysten

ulkopuolinen

rahoittaminen on viime vuosina tullut yleisemmäksi Suomessa. Viimeisen viiden
vuoden aikana alkuvaiheen yrityksiin tehdyt sijoitukset ovat jopa kaksinkertaistuneet.
Yle raportoi keväällä 2016, että aloittavat yritykset saivat Suomen markkinoilla
ennätykselliset 250 miljoonaa euroa kasvunsa vauhdittamiseen. Syynä tähän Yle
listaa

niin

bisnesenkeleiden

ja

pääomasijoittajien

aktiivisuuden

kuin

joukkorahoituksen yleistymisenkin. Tämä kehityssuunta voidaan nähdä erittäin
positiivisena ja trendin oletetaan jatkuvan. (Yle 2016)
Suomen pääomasijoitusyhdistyksen ja Suomen enkeliverkoston tilastojen mukaan
vuonna 2015 suomalaisiin startup-yrityksiin sijoitettu rahamäärä oli 253 miljoonaa
euroa. Tästä summasta kotimaisia pääomasijoituksia oli 96 miljoonaa euroa,
ulkomaisia sijoituksia 94 miljoonaa euroa, kotimaisia enkelisijoituksia 37 miljoonaa
euroa ja muita sijoituksia loput 26 miljoonaa euroa. Yksityissijoittajien ja
pääomasijoitusyhtiöiden tekemät sijoitukset kasvuyrityksiin on jopa 2,5-kertaistuneet
viidessä vuodessa. (FVCA 2016a) Tätä havainnollistetaan seuraavassa kuvassa.
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Kuva 6. Alkuvaiheen yritysten keskeisimmät pääoman lähteet (kuvio ei ota huomioon
lainarahoitusta) (FIBAN 2016, mukailtu)

Yritysrahoitusmarkkinat Euroopassa ovat olleet perinteisesti erittäin pankkikeskeisiä.
Edelleen jopa 70 prosenttia yritysten rahoituksesta kulkee pankkien välityksellä.
Vuonna 2007 Suomen pankin tilastojen mukaan peräti 92 prosenttia yritysten
ulkoisesta rahoituksesta muodostuu pankkilainoista. (Pellinen 2007, 335) Startupien
näkökulmasta tämä on huono asia, sillä pankkialalla on tiukkaa sääntelyä, mikä
johtaa korkeampaan korkotasoon yrityksille.
On tutkittu, että suurin syy liiketoiminnan kaatumiselle on, ettei yrityksellä ole
tarvittavia resursseja saadakseen pankkirahoitusta. Syynä voi olla myös, että sopivia
sijoittajia, kuten businessenkeleitä, ei löydy tai heitä ei onnistuta suostuttelemaan
rahoittamaan toimintaa. (Lasardo & Lugmayr 2013, 196) Koska entistä harvemmalla
uudella yrityksellä on varaa hankkia kallista rahoitusta pankeilta, ovat muut
rahoitusalan toimijat saaneet jalansijaa. Yksi näistä on joukkorahoitussektori, joka
voidaan

nähdä

esimerkiksi

Joukkorahoituksen
(Gleasure

&

myötä

Feller

pankkirahoituksen

yrityksen

2016,

110)

täydentäjänä.

rahoitukselliset
ja

tieto

kulkee

rajat

(FVCA

ovat

nopeasti

2016b)

muuttumassa
ja

puhtaasti

markkinaehtoisesti. Seuraavaksi lähdetään tutkimaan joukkorahoituksen leviämistä
kansainvälisiltä markkinoilta Suomeen.
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2.2 Joukkorahoitus
Joukkorahoituksen idea on varsin yksinkertainen. Yritykset tai jopa yksityiset henkilöt
pyytävät rahoitusta internetin välityksellä ja pyrkivät saamaan useita yksityisiä
henkilöitä sijoittamaan projektiinsa tai hankkeeseensa (Belleflamme et al. 2015, 13).
Tarkoituksena ja ideana on kerätä rahaa suurelta ihmismäärältä, jolloin yhden
henkilön sijoitusosuus on suhteellisen pieni. Yleensä myös sijoituksen ylärajat on
määritelty.
Joukkorahoitus on osa laajempaa joukkoistamisen konseptia. Ideana rahan
kerääminen joukolta ei siis ole uusi, vaan se on saanut uuden muodon. Lasardo ja
Lugmayr (2013, 196) kertovatkin tutkimuksessaan, että joukkorahoituksen idea on
tunnettu jo vuosisatoja. Se on esiintynyt esimerkiksi tilanteissa, joissa joukolta on
kerätty rahoitusta muun muassa vaaleja tai sotaa varten. Itse joukkorahoituksen
termi (crowdfunding) on tullut tunnetuksi vuonna 2006 Yhdysvaltojen markkinoilla,
kun ensimmäinen joukkorahoitusta välittävä sivusto perustettiin. (Lasardo & Lugmayr
2013, 196)
Joukkorahoitus, joka tänä päivänä tunnetaan, perustuu internetin ja sosiaalisen
median hyödyntämiselle ja siksi juuri tämän kaltainen rahoittaminen on tullut
mahdolliseksi

vasta

viime

vuosina.

Internetin

myötä

aloittavien

yritysten

rahoittaminen onnistuu tehokkaammin ja pienemmin kustannuksin. Kommunikointi on
helppoa ja tieto on kaikille kiinnostuneille tarjolla (Argawal et al. 2013, 6).
Joukkorahoituksen tarkoituksena on poistaa rahoituksellisia esteitä sekä laajentaa
ihmismassaa, jotka pystyvät tarjoamaan tukea yrityksille. Tämä puolestaan vahvistaa
yhä useamman yrityksen liiketoimintaa samalla kasvattaen uusien yritysten
lukumäärää (Younkin & Kashkooli 2016, 38).
Joukkorahoitus valjastaa sosiaalisen median ominaisuuden saadessaan yritykset ja
sijoittajat yhteen (Vien 2015, 41).
joukkorahoitukselle

kasvavat

koko

Sijoittaminen demokratisoituu. Markkinat
ajan,

palveluntarjoajia

tulee

lisää

ja

joukkorahoituksessa liikkuvat rahamäärät kasvavat. Yritykset tulevat aikaisempaa
tietoisemmiksi

kyseisestä

rahoitusmuodosta

ja

uskaltavat

tarttua

siihen

onnistuneiden rahoituskierrosten johdosta. Myös keskisuuret ja suhteellisen vakaat
yritykset, jotka ovat kasvuorientoituneita, ovat löytäneet tämän rahoitusmuodon
osaksi rahoitusratkaisuaan (Schwienbacher & Larralde 2010, 3). Tästä huolimatta
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joukkorahoitus on mielletty ensisijaisesti nuorten yritysten rahoitusmahdollisuudeksi,
johtuen juurikin näiden erityisistä tarpeista tai rahoituksellisista ongelmista.
Seuraavaksi perehdytään joukkorahoituksen kehityshistoriaan sekä rahoitusmuodon
suosioon maailmalla.
2.2.1 Joukkorahoituksen kehitys Suomessa ja maailmalla
Joukkorahoittamisen kehitys on ollut dramaattista muutamana viime vuotena ja
tietoisuus

siitä

on

levinnyt

maailmanlaajuisesti.

Vuonna

2015

joukkorahoitusmarkkinoiden on arveltu olleen peräti 34,4 miljardia dollaria. Kehitystä
on

tapahtunut

vuosittain

yli

100

%

ja

vuodesta

2012

vuoteen

2016

joukkorahoitusmarkkinoilla liikkuva pääoma on lähes 13-kertaistunut. (Stubb & Kallio
2016, 6) Yhdysvaltojen markkinoilla joukkorahoitusta välitetään selvästi eniten
verrattuna Eurooppaan tai Aasiaan.
Potentiaali joukkorahoitukseen kuitenkin kasvaa jatkuvasti myös muilla markkinaalueilla ja kuvasta 7 huomataan, että esimerkiksi Aasiassa joukkorahoituksessa
liikkuvat rahamäärät ovat kolmessa vuodessa ylittänyt 11 miljardin dollarin rajan.
Maailmanpankki ennustaa joukkorahoitusmarkkinoilla liikkuvan maailmanlaajuisesti
vuonna 2025 jopa 96 miljardia dollaria (Tekes 2015). Alla olevasta kuviosta
huomataan, että Euroopassa kehitys on ollut kaikista maltillisinta ja arvion mukaan
vuonna 2015 Euroopan talousalue on jäänyt joukkorahoittamisessa muiden alueiden
jalkoihin rahamäärissä mitattuna. Kuviossa Euroopan osalta Valtiovarainministeriön
raportissa (Stubb & Kallio 2016, 6) ilmoitetut euromäärät on muutettu tämänhetkisen
(3.11.2016) kurssin mukaan dollareiksi (USD). Näin luvut ovat keskenään
yhdenvertaisia.
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Kuva 7. Joukkorahoitusmarkkinoiden kehitys maailmalla. (Stubb & Kallio 2016, 6)

Suomessa joukkorahoitus on todistetusti herättänyt kiinnostusta monelta taholta.
Palvelualustoja syntyy koko ajan lisää, joukkorahoituksen kautta kerätyt rahamäärät
kasvavat vuosi vuodelta ja lainsäädäntöä on kehitetty. Sekä yrittäjien, sijoittajien että
tutkijoiden mielenkiinto on herännyt ympäri Suomea (Lasardo & Lugmayr 2013, 194).
Suomessa kehitys on kuitenkin ollut muihin maihin verrattuna verkkaista ja toimiala
on kasvuvaiheensa alussa. Yhtenä syynä tälle on voinut olla epävarmat olosuhteet
puuttuvan lainsäädännön takia. Suomessa laki joukkorahoituksesta valmistui tätä
työtä kirjoittaessa, syyskuussa 2016, mikä tekee joukkorahoitusmarkkinoista entistä
turvallisemmat ja säännellymmät.

Lasardon ja Lugmayrin (2013, 200) tutkimus

paljastaa, että suomalaiset ovat hitaita uusien innovaatioiden omaksumisessa ja
tämä on saattanut vaikuttaa joukkorahoituksen maltilliseen kasvuun kansainvälisesti
vertailtaessa. Yritysrahoituksen toimialakentän voidaan olettaa muokkautuvan
tulevina vuosina entisestään.
Vuonna 2015 joukkorahoitusmarkkinoiden on arvioitu käsittävän 84,4 miljoonan
euron

suuruiset rahoitustoimenpiteet

Suomessa.

Suurin

osa

tästä

koostuu

lainapohjaisesta rahoituksesta (Stubb & Kallio 2016, 6). Joukkorahoituksen toimiala
on vasta tekemässä läpimuroa ja vastaa vain murto-osasta rahoitusmarkkinoilla
liikkuvasta rahasta. Luottamuksen saamisella, tutkimustyöllä sekä onnistuneilla
kokemuksilla

joukkorahoituksesta

on

iso

rooli

kehittymisessä jatkossa (Lasardo & Lugmayr 2013, 199).

joukkorahoitusmarkkinoiden
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Alla, kuvassa 8, on kuvattu viime vuosien joukkorahoitusmarkkinoiden kehittymistä
Suomessa. Tässä on otettu huomioon ainoastaan työn kannalta kiinnostavat
joukkorahoitusmuodot eli osake- sekä lainapohjainen. Nämä myös vastaavat
valtaosaa koko joukkorahoitusmarkkinoiden koosta Suomessa.

Kuva 8. Joukkorahoitusmarkkinoiden kehittyminen Suomessa (Stubb & Kallio 2016, 5)

Kuten kuvasta nähdään, toimialan kehityssuunta on positiivinen ja markkinat
kasvavat jatkuvasti. Esimerkiksi vertailtaessa vuosien 2014 ja 2015 lukuja, on
markkinoiden

koko

kasvanut

42

%

vuoden

aikana.

Vuonna

2013

joukkorahoitusmarkkinat olivat Suomessa noin 30 miljoonan euron arvoiset. (Stubb &
Kallio 2016, 5) Kuluvan vuoden aikana voidaan olettaa joukkorahoituksessa
liikkuvien rahamäärien kasvavan entisestään, sillä myös pankit ovat innostuneet
toimialasta. Suomessa joukkorahoittaminen kattaa nykyään startup-yritysten ohella
myös jatkuvasti suuremman osan pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksesta
(Ekholm 2015). Joukkorahoituslain mukaan rahoitusta saa hakea elinkeinotoimintaa
varten yhteisö tai säätiö, ei esimerkiksi pörssiyhtiö (Stubb & Kallio 2016, 11).
Joukkorahoituksen yleistymisen taustalla voidaan hahmottaa monia syitä. Yksi niistä
on Euroopassa ja maailmalla vallinnut finanssikriisi ja pankkien tiukat periaatteet
lainaamisen

suhteen.

Vaikka

finanssikriisin

vaikutus

Suomen

pankkien

vakavaraisuusvaatimuksiin ei ole heijastunut yhtä paljon kuin muualla Euroopassa,
nuorille yrityksille jo pienet sopimusehtomuutokset tai uudet ehdot voivat olla kriittisiä.
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Tämä on yksi syy uuden, innovatiivisen rahoitusmuodon yleistymiselle. Prosessia on
edesauttanut jatkuvasti kehittyvä tekniikka ja sosiaalisen median tyypillinen ilmiö;
ihmisten

ja

informaation

tarjontaosapuolet

kohtaaminen.

pystyvät

Joukkorahoituksen

kohtaamaan

entistä

kysyntä-

helpommin

ja
ja

kustannustehokkaammin. (Valtiovarainministeriö 2016)
Vaikka joukkorahoitus tuottaa edelleen hieman hämmennystä markkinoilla, on
joukkorahoitus ilmiönä tullut jäädäkseen. Parhaimmillaan joukkorahoitus voi vaikuttaa
innovaatioiden ja etenkin onnistuneiden innovaatioiden määrään Suomessa, koska
joukkorahoituksen myötä rahoituksen tarjonta yrityksille kasvaa (Argawal et al. 2013,
33). Huomenta Suomen haastattelussa 31.8.2016 valtiovarainministeriön Aki Kallio
toteaa, että vaikka toiminta on vielä suhteellisen pientä, on joukkorahoitukselle
kasvavaa kysyntää Suomen markkinoilla. Tämän takia myös valtiovarainministeriö on
havahtunut asiaan ja pyrkii osaltaan tukemaan alan kehitystä samalla monipuolistaen
rahoitusmarkkinoita. (Huomenta Suomi 2016) Laki joukkorahoituksesta astuikin
voimaan 1.9.2016 (Finanssivalvonta 2016).
2.2.2 Joukkorahoituksen palvelualustat
Markkinoilla on yhä kasvava määrä erilaisia palveluntarjoajia, jotka joukkorahoitusta
välittävät. Nämä palvelunvälittäjät käsitetään usein tekniseksi markkinapaikaksi
rahoittajien ja rahoitettavien välillä (HE 46/2016 vp, 5). Usein nämä jakautuvat
selvästi joko laina- tai osakepohjaisiin palvelualustoihin. Sivustoilla eri yritykset
hakevat

liiketoiminnalleen

tai

vastaavasti

tuotteelleen

rahoitusta

yksityisiltä

henkilöiltä. Kampanja toteutuu, jos sijoitukselle asetettu alaraja saavutetaan tietyssä
ajassa (Belleflamme et al. 2015, 13). Muussa tapauksessa rahat palautetaan
sijoittajille takaisin. Yrittäjän näkökulmasta joukkorahoitus toimiikin ’kaikki tai ei
mitään’ -logiikalla (Belleflamme et al. 2015, 13; Lehner et al. 2015, 181). Taustalla on
erityisesti sijoittajan suojeleminen, jotta rahat menisivät todella sellaiseen käyttöön,
johon yritys on sitä hakenutkin. Tällä logiikalla toimii muun muassa suomalainen
Invesdor. On myös mahdollista, että palvelualusta toimii erilaisella periaatteella.
Tällöin yritys saa pitää sijoitetut rahat, vaikka summa ei olisi yltänyt tavoitteeseen
(Lehner et al. 2015, 181).
Internet-sivujen välityksellä rahaa ovat hakeneet monen eri alan yritykset –osa
onnistuneesti ja osa ei. Mukana on ollut niin pelialan, taiteen, kulttuurin, tieteen ja
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terveyden

alan

yrityksiä

kuin

alkoholin

valmistajiakin.

Joukkorahoitusta

voi

käytännössä hakea kuka vain alasta riippumatta. Vain sillä on merkitystä, että
yrityksellä on olemassa liiketoimintaa, joko vakiintunutta tai kasvavaa. Yrityksen on
onnistuttava myös erottautumaan muista yrityksistä. Erottautumisella varmistetaan
rahoituskierroksen onnistuvuus. Invesdorin pääjohtajan mukaan tällä hetkellä noin
50-60 % kohdeyrityksistä onnistuu saamaan rahoituksen (Huomenta Suomi 2016).
Suomen markkinoilla ensimmäiset joukkorahoituksen välittäjät perustettiin vuonna
2010. Nämä olivat lainamuotoiset alustat Lainaaja sekä Fixura sekä osakemuotoinen
VentureBonsai. Palveluntarjoajien kenttä on kuitenkin monipuolistunut paljon
muutaman viime vuoden aikana. Alla on taulukoitu tällä hetkellä Suomen suurimmat
joukkorahoituksen palveluntarjoajat, osa toimien pelkästään Suomen markkinoilla,
osa

myös

kansainvälisesti.

Joukosta

löytyy

niin

laina-,

osake-

kuin

hyödykemuotoiseen rahoitukseen erikoistuneita välittäjiä. Usein sivut ovat tarkasti
erikoistuneet myös joko ihmisten väliseen rahoitukseen tai ihmisten ja yritysten
väliseen rahoittamiseen. Tämän tutkimuksen kannalta keskeisimmiksi sivustoiksi
ovat nousseet lähinnä Fundu ja Invesdor, joiden sivustoilta muun muassa tämän työn
haastateltavat yritykset on valikoitu. Taulukossa 2 kuvatut luvut on merkitty
kumulatiivisesti koko toiminnan ajalta.
Taulukko 2. Suomessa toimivat palveluntarjoajat ja välitetyn rahoituksen tilanne syksyllä
2016. (Lasardo & Lugmayr 2013, 198; Mesenaatti 2016; Kiririnki 2016; Fundu 2016a;
Vauraus 2016; Lainaaja 2016; Fixura 2016; Invesdor 2016e; Kansalaisrahoitus 2016;
Fundedbyme 2016; Asiakastieto 2016)
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Näiden lisäksi myös pankkisektorin mielenkiinto on herännyt joukkorahoitusta
kohtaan. Pankit kasvattavat perinteistä osaamisaluettaan. Osa Suomessa toimivista
pankeista, kuten Nordea ja Danske Bank, ovat laajentaneet toimintaansa tarjoten
nykyään myös joukkorahoituspalveluja. Esimerkiksi Danske Bank tekee yhteistyötä
Invesdorin

kanssa.

Tämä

teki

kyseisestä

pankista

Suomen

ensimmäisen

joukkorahoituspalveluja tarjoavan pankin. (Kauppalehti 2016; Danske Bank 2016)

2.3 Joukkorahoituksen edut yritykselle
Työssä

ollaan

joukkorahoituksen

esitelty

jo

joukkorahoituksen

asemaa

Suomen

toimintaperiaatteita

rahoitusmarkkinoilla.

Tämän

sekä

kappaleen

tarkoituksena on syventyä yrityksen näkökulmaan joukkorahoituksen hakemisessa.
Tutkimuksia joukkorahoituksen hyödyistä tai eduista yritykselle on tehty jo jonkin
verran niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Keskeisimpiä tutkimustuloksia
aiheesta käydään läpi seuraavaksi.
Schwiebacherin

ja

Larralden

(2010,

17)

tutkimus

paljastaa,

että

yhden

joukkorahoitusta hakeneen esimerkkiyrityksen päätavoite oli hakea rahaa, mutta se
sai

kerättyä

”jotain

joukkorahoituksen

vieläkin

moniin

arvokkaampaa

positiivisiin

kuin

vaikutuksiin

raha”.
rahan

Tutkijat

viittaavat

keräämisen

ohella.

Joukkorahoitusta tulisi ymmärtää muillakin tasoilla kuin vain rahoituksellisessa
mielessä (Lehner et al. 2015, 186).
Joukkorahoittaminen

ei

katso

yrityksen

alaa.

Yritysten

taustat

ovat

mitä

monipuolisimpia, aina taiteesta tai peleistä erilaisiin palveluihin. Myös urheiluun tai
seurojen toimintaan on kerätty rahoitusta. Haetut rahamäärät vaihtelevat yhtä paljon
kuin niitä hakevat yrityksetkin. Jotkut yritykset hakevat vain pientä pääomaa, jotkut
puolestaan asettavat tavoitteekseen muutaman miljoonan euron rajan (Gerber & Hui
2013, 4). Haetun rahoituksen määrälle ei ole rajoja (Lehner et al. 2015, 180).
Yritysten ei myöskään tarvitse nähdä vaivaa muun rahoituskeinon etsimiseen
(Mollick 2013, 2). Joillekin yrityksille joukkorahoitus saattaa olla rahoitusstrategian
kulmakivi, toisilla yrityksillä se voi olla vain täydentävä rahoitusmuoto muiden ohella.
(Belleflamme et al. 2015, 13)
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2.3.1 Kustannusnäkökulma
Ennen joukkorahoituskampanjan tekemistä yrityksen tulee punnita tarkkaan eri
näkökulmia rahoituksen tarpeesta. Mihin yritys rahoitusta tarvitsee tai tavoitteleeko
se joitain rahoituksen myötä saatavia etuja. Davila et al. (2011, 700) huomauttavat
tutkimuksessaan, että myös rahoituksen saannin ajoitus voi olla kriittistä startupyritykselle.

Kun

muut

varteenotettavat

rahoituskeinot

ovat

kiven

alla,

voi

joukkorahoituksen nopeus (Lehner et al. 2015, 179) tai tehokkuus nousta esille
yrityksessä. Freeman ja Nutting (2015, 6) täsmentävät, että rahoitus on mahdollista
saada kasaan jopa päivissä.
Joukkorahoituksen suurin etu yrittäjälle on, että se alentaa transaktiokustannuksia ja
pääoma on suhteellisen halpaa (Argawal et al. 2013, 11-13). Sijoittajat ovat myös
valmiita rahoittamaan jopa suhteellisen riskisiä kohteita (Fleming & Sorenson 2016,
12). Joukkorahoitus tarjoaa yritykselle lähes riskitöntä pääomaa, samalla tuoden
monia etuja muun muassa markkinoiden ymmärtämisen kautta (Lasardo & Lugmayr
2013, 199). Myös riippuvuus perinteisistä rahoitusmuodoista pienenee kun uusia
sijoittajia löytyy (Lehner & Nicholls 2014, 281). Gerberin ja Huin (2013, 9)
tutkimuksessa käy ilmi, että rahoitusta hakeneet yritykset arvostavat usein sitä, että
ne saavat tukea suoraan yksityisiltä henkilöiltä. Kun kiinnostuneita henkilöitä löytyy
lukuisia, kertoo se markkinoiden positiivisesta suhtautumisesta kyseiseen yritykseen
tai tuotteeseen. Joukkorahoitus tuo yrityksille uusia rahoituksellisia mahdollisuuksia
helposti ja turvallisesti (Gerber & Hui 2013, 9).
Kun mietitään yrityksen motiiveja joukkorahoituksen hakemiselle, voidaan erottaa
muutamia näkökulmia tähän liittyen. Rahoitusmuodon avulla voidaan tavoitella
esimerkiksi sisäisiä tai ulkoisia etuja. Ulkoisiksi motiiveiksi voidaan nähdä
markkinoiden reaktio sekä tietoisuuden lisääminen markkinoilla joko itse yrityksestä
tai tämän tuotteesta. (Zheng et al. 2011, 61) Aikaisemmissa tutkimuksissa on tuotu
esille myös kustannusten alentamispyrkimys, joka saattaa olla yrityksen päämääränä
joukkorahoituskampanjaa tehdessä (Schwiebacher & Larralde 2010, 6). Rahat ovat
tehokkaasti käytössä, kun pääoma liikkuu sijoittajilta suoraan kasvuyrityksille.
Kustannusnäkökulma linkittyy hyvin vahvasti myös positiiviseen markkinakuvaan
sekä

halpaan

markkinointiin,

joita

yrityksen

on

mahdollista

saavuttaa

joukkorahoituskampanjan avulla. Tähän näkökulmaan keskitytään seuraavaksi.
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2.3.2 Myönteinen julkisuuskuva ja markkinat
Stanko ja Hernard (2016, 16) toteavat artikkelissaan, että rahoituksen saanti ei ole
yritysten ensisijainen syy hakea joukkorahoitusta. Taustalta löytyy monia tekijöitä,
joista päällimmäisenä he mainitsevat tuotteelle kertyvän huomion. Tutkimuksen
keskeisin tulos on se, että yrittäjien näkökulmasta ei-rahalliset edut, joita
joukkorahoituksesta saa, ovat erittäin tärkeitä. Tietoisuuden lisääminen niin
yrityksestä kuin tuotteestakin sekä palautteen saaminen voivat olla yritykselle
elintärkeitä.
Kenties merkittävin joukkorahoituksen ero muihin rahoitusmuotoihin nähden on se,
että markkinoinnin rooli korostuu joukkorahoituskampanjassa. Joukko rahoittaa sitä,
mitä haluaa (Ley & Weaven 2011, 86) ja siksi yritykselle on tärkeää pystyä
erottautumaan markkinoilla. Joukkorahoituksen etuna voidaan nähdä myös sen
avoimuus. Toisin kuin muissa aloittavien yritysten rahoitusmuodoissa, joukkorahoitus
perustuu avoimelle informaatiolle. Yritykset saavat kansainvälistä näkyvyyttä samalla
kun hakevat rahoitusta. (Mäkelä 2015)
Younkin ja Kashkoolin (2016, 39) tutkimuksen mukaan joukkorahoitus poistaa
tietynlaisia ongelmia, joita rahoituksen alalla on. Joukkorahoitus muun muassa
tarjoaa sellaisille tahoille pääsyn rahoitusmarkkinoille, jotka eivät ennen sinne
päässeet. Lopputuloksena markkinoilla on enemmän ja monipuolisempia yrityksiä,
kun rahoituksen saannin esteet ovat pienentyneet. (Yokin & Kashkooli 2016, 25, 38)
Yrityksen ei tarvitse järjestää erikseen mainoskampanjoita, sillä joukkorahoituksen
palvelualustat

kokoavat

yhteen

sijoittajat

maantieteellisesti

ja

sosiaalisesti.

Sidosryhmiä saadaan sitoutettua yritykseen. Palvelualustojen kautta yritykset saavat
mahdollisuuden myös mainostaa itseään ja tuotettaan. (Fleming & Sorenson 2016, 7)
Informaatio kulkee sosiaalisen median avulla nopeasti ja tästä usein seuraa parempi
kohtaanto markkinoilla. Ihmiset, joiden maksuhalukkuus on suuri, löytyvät helposti
(Argawal et al. 2013, 11-13).
Schwienbacher ja Larralde (2010, 5) esittelevät artikkelissaan muutaman keskeisen
syyn, minkä takia joukkorahoitus on suosittua yritysten keskuudessa. Ensimmäinen
perustuu myönteiseen julkisuuteen, jota yrityksellä on mahdollista saavuttaa
joukkorahoituskampanjan myötä. Toinen asia, joka tuodaan artikkelissa esille, on
tuotteen hyväksyttäminen etukäteen markkinoilla internetin välityksellä. Yritys saa
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varmuuden

tuotteensa

toimivuudesta

suhteellisen

halvalla.

Jos

joukkorahoituskampanja ei ole menestynyt, voidaan miettiä, löytyykö kyseiselle
hyödykkeelle kysyntää markkinoilla. Myös Zheng et al. (2011, 79) ovat tehneet
samanlaisen havainnon markkinoilla, eli yksi tärkeä motivaatiotekijä joukkoistamisen
yhteydessä on tunnustuksen saaminen markkinoilta. Lasardon ja Lugmayrin (2013,
196) tutkimus puolestaan paljastaa, että jopa 60 % joukkorahoitusta hakeneista
yrityksistä kertoo yleisön huomion sekä palautteen saamisen olleen yksi motiivi
kampanjan tekemiselle.
Se, tarjoaako joukkorahoitus apua yritykselle enemmän kuin mikään muukaan
rahoitusmuoto, ei niinkään riipu alasta, jolla yritys toimii, vaan siitä ongelmasta, johon
yritys toivoo löytävänsä apua. Esimerkiksi jos yrityksen olisi hyvä tavoittaa uusia
ihmisiä, joukkorahoitusta voidaan pitää hyvänä keinona siihen. Joka tapauksessa
voidaan todeta, että joukkorahoitus tarjoaa yrityksille sellaisen mahdollisuuden, mitä
ne eivät muuten tulisi saamaan perinteisten rahoitusmuotojen avulla. (Younkin &
Kashkooli 2016, 40)
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3. JOUKKORAHOITUS SUOMALAISISSA
YRITYKSISSÄ
Edellä esiteltiin useita tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa joukkorahoituksen
hakemiseen yrityksissä. Tämän kappaleen tarkoituksena on viedä sama konteksti
suomalaisten yritysten keskuuteen ja tutustua muutaman kohdeyrityksen motiiveihin
rahoituskampanjan taustalla. Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena eli laadullisena
tutkimuksena ja menetelmänä on haastattelu. Laadullisessa tutkimuksessa saatua
aineistoa

käsitellään

hahmottamaan

kokonaisuutena

tutkimusongelmiin

(Alasuutari
ratkaisuja.

2007,

38),

Laadullinen

josta

pyritään

tutkimus

on

tapaustutkimus, jossa haastattelijan mukana oloa ei voi välttää. Toisin sanoen
tutkimus on subjektiivista ja joustavaa. (Silverman 2000, 2) Analyysi muodostuu
kahdesta eri vaiheesta. Ensin tehdyt havainnot tulee pelkistää (Alasuutari 2007, 39)
ja

tunnistaa

oleellinen

tieto

työn

tavoitteiden

kannalta.

Oikeiden

haastattelukysymysten muodostaminen on tässä avainasemassa, jotta vastaukset
saataisiin juuri tutkimuksen kannalta oleellisiin kysymyksiin. Tästä päästään
analyysin seuraavaan vaiheeseen eli työn ongelmien ratkaisemiseen (Alasuutari
2007, 39).
Laadullista tutkimusta tehdessä on hyvä pitää mielessä saatujen tulosten
reliabiliteetti sekä validiteetti. Reliabiliteetilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tulosten ja
metodin luotettavuutta ja johdonmukaisuutta (Silverman 2000, 185). Toisin sanoen,
voidaanko

saatuihin

tutkimustuloksiin

luottaa.

Tässä

tutkimuksessa

kyselyn

kohdejoukko on suhteellisen pieni, eikä saatuja tuloksia voida yleistää koskevan
kaikkia olemassa olevia yrityksiä. Saadut tulokset kuitenkin antavat suuntaa
mahdollisista vaikuttajista joukkorahoituksen hakemisen taustalla. Validiteetin, eli
totuusarvon (Silverman 2000, 175), lisäämiseksi yritykset on valittu eri aloilta sekä eri
yrityksen elinkaaren vaiheista.
Tämä tutkimus on toteutettu ottamalla yhteyttä neljään suomalaiseen yritykseen.
Tutkimuksen tarkoituksena ei ole hakea täydellistä tietoa, joka kattaisi valtaosan
suomalaisista yrityksistä. Lähtökohtana on tarjota alustavia tuloksia sekä joitain
esimerkkejä yritysten näkemyksistä joukkorahoitukseen liittyen. Yrityksiä valittaessa
käytettiin joitakin valintakriteerejä. Kriteereinä olivat muun muassa, että yrityksen on
oltava pieni, kasvuhakuinen suomalainen yritys. Yrityksen oli myös oltava hakenut
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joukkorahoitusta onnistuneesti viimeisen vuoden aikana yhdeltä suomalaiselta
palveluntarjoajan sivulta (Invesdor tai Fundu). Muodoltaan joukkorahoituksen tuli olla
joko laina- tai osakepohjaista.
Tiedonkeruumenetelmäksi on valikoitunut teemahaastattelu. Valituille yrityksille
laadittiin keskenään samanlainen haastattelurunko, joka pitää sisällään sekä avoimia
että asteikollisia kysymyksiä. Avoimien kysymysten osalta yrityksen edustaja sai
vastata omin sanoin ja niin pitkästi kuin halusi. Jotta yritysten vertailu keskenään
onnistuisi helpommin, haastattelurunkoon oli sisällytetty muutama kysymys, johon
yritys

sai

antaa

vain

numeerisen

arvion

yhden

ja

yhdeksän

väliltä.

Haastattelukysymykset keskittyivät hyvin vahvasti tutkimuskysymysten ympärille.
Kysyttyjä teemoja olivat muun muassa haetun joukkorahoituksen kohde sekä
sellaiset edut, joita yritys on joko tavoitellut tai saavuttanut kampanjan myötä.
Haastattelurunko löytyy kokonaisuudessaan liitteestä I. Haastattelut toteutettiin joko
sähköposti- tai puhelinhaastatteluna. Jotta tulokset saatiin raportoitua ylös, puhelut
nauhoitettiin. Näin totuusarvo säilyy ja kaikki tutkimuksen kannalta oleellinen tieto
saadaan raportoitua.

3.1 Haastateltavien esittely
Tässä kappaleessa esitellään neljä yritystä ja näiden edustajat, jotka osallistuivat
haastatteluihin. Nämä yritykset pyrittiin valikoimaan mahdollisimman erilaisilta
toimialoilta sekä eri kasvun vaiheista. Yrityksistä kolme ovat hyvin nuoria, joiden
liiketoiminta on vielä suhteellisen pientä. Näiden lisäksi mukana on hieman
vakiintuneemman liiketoiminnan yritys, joka kuitenkin voidaan luokitella pieneksi
yritykseksi. Tavoitteena on saada näin erilaisia näkemyksiä joukkorahoituksen
hakemiseen liittyen. Seuraavaksi kuvatuista kolme ensimmäistä yritystä ovat
hakeneet osakemuotoista joukkorahoitusta joko yhden tai useamman kerran ja
viimeinen

puolestaan

lainamuotoista

rahoitusta.

Kyseinen

lainapohjaista

joukkorahoitusta hakenut yritys ja tämän edustaja halusi pysyä nimettömänä ja siksi
nimitämme yritystä nimellä yritys 4 ja haastateltua henkilöä talousjohtajaksi.
3.1.1 Heeros Oyj, Matti Lattu
Ensimmäinen kohdeyritys on Heeros Oyj (myöhemmin Heeros), joka on hakenut
osakesijoitusmuotoista

joukkorahoitusta

Invesdorin

sivujen

välityksellä.
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Haastateltavana edustajana on yrityksen toimitusjohtaja Matti Lattu. Heeros on
vuonna 2000 perustettu suomalainen kasvuyritys, joka tarjoaa taloushallinnon
ratkaisuja pilvipalvelun muodossa. Digitalisaatio on mahdollistanut yrityksen nopean
kasvun Suomessa ja nyt yritys tähtää laajentumiseen kansainvälisillä markkinoilla.
Yrityksellä on asiakkaita jo yhdeksässä eri maassa. (Invesdor 2016a)
Heeros on hakenut joukkorahoitusta jo kaksi kertaa liiketoimintansa vauhdittamiseen.
Ensimmäinen, osakepohjainen, joukkorahoituskierros päättyi loppuvuodesta 2015 ja
seuraava

tätä

tutkielmaa

kirjoittaessa,

syksyllä

2016.

Ensimmäisen

rahoituskerroksen tavoitesumma Heeroksella oli 300 000 euroa. Tämä tavoite ylittyi
reilusti

ja

yritys

sai

joukkorahoituskierroksella

rahoitusta
yritys

noin

666 000

tavoitteli

euroa.

Jälkimmäisellä

listautumisantia.

Ennen

joukkorahoituskierroksia Heeroksen rahoitus on perustunut pankkilainoihin sekä
julkisiin

tukiin,

kuten

Tekesin

rahoitukseen.

Yritys

mainitseekin

pankkien

tiukentuneella linjalla pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksessa olleen suuri
vaikutus uusien rahoituskanavien etsimiseen. (Lattu 2016; Invesdor 2016a; Invesdor
2016b) Heeros Oyj edustaa vakaampaa kasvuyritystä ja tähän tutkielmaan yrityksen
myötä haluttiin tuoda esille myös tällaisen yrityksen näkökulmia. Liikevaihtonsa
perusteella yritys luokitellaan pieneksi yritykseksi (Yritys-Suomi 2016; Invesdor
2016a)
3.1.2 Papu Design Oy, Jussi Kurkela
Seuraava haastateltava oli Jussi Kurkela yrityksestä Papu Design Oy. Kurkela toimii
Papu Designin toimitusjohtajana. Yritys suunnittelee ja valmistaa lastenvaatteita ja
kuvaa itseään lastenvaate- ja lifestyle brändiksi. Papu Design perustettiin vuonna
2012 ja yritys onkin vielä kasvuvaiheensa alussa. Yrityksen liikevaihto oli vuonna
2015 noin 470 000 € ja kuuluu näin ollen mikroyrityksiin (Yritys-Suomi 2016; Invesdor
2016c). Rahoituskampanjan yhteydessä yritys kertoo, että se etsii ”sijoittajia
turvaamaan

rahoitusta

nopean

kasvun

vaiheessa”.

Papu

Design

tavoitteli

joukkorahoituskierroksellaan 75 000 euroa. Tämä tavoite kuitenkin ylittyi ja yritys sai
rahoitusta lähes 117 000 euroa. Joukkorahoituskierros toteutui vuonna 2015
palvelualusta Invesdorin kautta. (Invesdor 2016c) Papu Design on vielä hyvin nuori,
alkuvaiheen yritys ja rahoituksen tarpeet ovat näin ollen erilaisia kuin mitä
aikaisemmin esitellyn Heeros Oyj:n ovat luultavasti olleet. Papu Design Oy
edustaakin tässä tutkimuksessa pientä, aloittavaa liiketoimintaa.
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3.1.3 EkoRent Oy, Juha Suojanen
Kolmas haastateltava oli toimitusjohtaja Juha Suojanen yrityksestä EkoRent Oy.
Kyseinen yritys vuokraa tuntipohjaisesti sähköautoja pääkaupunkiseudulla. Vuokraus
sisältää muun

muassa

rajoittamattomat ajokilometrit,

auton lataukset

sekä

pysäköinnin EkoRent -palvelupisteillä. Yritys perustettiin vuonna 2014 ja on vielä
varsin nuori. Vuoden 2015 liiketoiminnalla mitattuna yritys kuuluu mikroyrityksiin
(Yritys-Suomi 2016). Liiketoiminnan kasvu on kuitenkin ollut voimakasta ja
vuokraustapahtumia tulee jatkuvasti lisää (Ekorent 2016). Vuokraus tapahtuu
kokonaisuudessaan

yrityksen

oman

mobiilisovelluksen

avulla.

EkoRent

on

hyödyntänyt joukkorahoitusta jo kolme kertaa lyhyen historiansa aikana (Suojanen,
2016). Näistä keskimmäinen toteutettiin Invesdorin välityksellä osakemuotoisena
rahoituksena. Yritys tavoitteli tällöin 150 000 euron rahoitusta ja onnistui ylittämään
tavoitteensa 20 000 eurolla (Invesdor 2016d).
3.1.4 Yritys 4, talousjohtaja
Yritys 4:n edustajana toimii yrityksen talousjohtaja. Kyseinen yritys on hakenut
onnistuneesti lainapohjaista joukkorahoitusta suomalaisen palveluntarjoajan, Fundun
välityksellä viimeisen vuoden aikana. Kyseinen yritys on Papu Designin ja EkoRentin
tapaan mikroyritys ja perustamisvuosi on 2014. Yritys 4:n avulla on tarkoitus saada
selvitettyä pienen yrityksen näkemyksiä sekä kuvata mahdollisia lainamuotoisen
rahoituksen eroja osakemuotoiseen joukkorahoitukseen muun muassa tavoiteltujen
etujen näkökulmasta.

3.2 Tutkimustulokset
Tässä luvussa käydään läpi yrityshaastattelujen tuloksia sekä vertaillaan sitä,
millaiset asiat vaikuttivat joukkorahoituksen hakemiseen ja kuinka paljon eri
yritystyypeissä. Haastatteluissa keskityttiin tutkimuskysymysten kannalta oleellisiin
teemoihin ja haastattelujen avulla pyrittiin saamaan esille uusia näkökulmia
joukkorahoitukseen liittyen. Ensimmäinen esitettävä kysymys painottui rahoituksen
tarpeeseen. Haastateltavilta kysyttiin, mihin kohteeseen rahoitusta alun perin haettiin
ja miksi yritys näki joukkorahoituksen juuri tähän tarpeeseen sopivana. Vastauksista
huomataan tarpeiden sekä taustasyiden olevan erilaisia kussakin yrityksessä.
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Vuoden 2016 joukkorahoituskampanjan avulla Heeros Oyj tähtäsi ensisijaisesti
tuotekehitykseen sekä kansainvälistymiseen. Yrityksen päämääränä oli kasvun
tukeminen sekä sen vauhdittaminen. Haettu joukkorahoitus esiteltiin Latun sanojen
mukaan ”Pre-IPO:na” (Initial Public Offering) eli valmisteilla oli yrityksen listautuminen
pörssiin. Heeroksen toimitusjohtaja kuvaa joukkorahoituksen roolia kriittiseksi tämän
päämäärän sekä kasvun tukemisen kannalta. (Lattu 2016) Joukkorahoituskierroksen
toteutumiseen kului vain pari viikkoa (Invesdor 2016a).
Papu Designin joukkorahoituskampanja oli osakemuotoinen ja sijoittajille tarjottiin
vastineeksi osuutta yrityksestä sekä muita etuja, kuten alennusta yrityksen tuotteista.
Kurkela kertoo saadulla rahoituksella olleen suuri merkitys yrityksen ja sen kasvun
kannalta. Kokonaisuudessaan yrityksellä oli selkeänä päämääränä joukkorahoitusta
hakiessaan liiketoiminnan kasvattaminen. Jotta yrityksen kasvu tulisi mahdolliseksi
suhteellisen nopealla aikataululla, yritys päätti nojautua joukkorahoitukseen. Papu
Designin toimitusjohtaja kuvaakin yrityksen tilannetta ja rahoituksen tarvetta
seuraavasti:
”Rahoituksella ylipäätään on iso merkitys, kun kasvatetaan yritystä, joka myy
tuotteita. Tuotantoon sitoutuu pääomaa, joka on jostain saatava. Myynnin kautta
tulevalla pääomalla kasvaminen on paljon hitaampaa. Rahoitusta haettiin, jotta
yrityksen kasvu saatiin käynnistettyä nopeammin kuin se muuten olisi ollut
mahdollista. ” (Kurkela 2016)
Myös asiakkaiden sitouttaminen yritykseen oli joukkorahoituksessa avainasemassa.
Kurkela kommentoi, että rahoituskierroksen avulla he pystyivät tarjoamaan
sijoitusmahdollisuuden asiakkaille, jotka jo tunsivat yrityksen ja joilla oli usko tämän
tuotteisiin. (Kurkela 2016) Myös EkoRentillä oli vastaavanlaisia pyrkimyksiä.
Suojasen mukaan yritys tavoitteli uusia asiakkaita, sillä varsinkin ensimmäisen
rahoituskierroksen aikaan asiakaskunta oli vielä suhteellisen pieni. Nuorelle
yritykselle joukkorahoitus oli helppo tapa tavoittaa uusia ihmisiä sekä samalla
markkinoida yritystä ja sen palvelua (Suojanen 2016).
EkoRentin toimitusjohtaja Suojanen kertoo yrityksen hakeneen joukkorahoitusta jo
kolme kertaa. Suojasen mukaan ensimmäinen rahoituskierros tähtäsi laajentumiseen
sekä uusien palvelupisteiden avaamiseen. Vastineeksi sijoittajille tarjottiin yrityksen
tuotetta, eli ajoaikaa sähköautolla.

Seuraava joukkorahoituskierros keväällä 2016
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toteutettiin osakepohjaisena rahoituskierroksena Invesdorin sivujen välityksellä. Myös
tämän kampanjan tavoitteena oli liiketoiminnan laajentaminen sekä sen kehittäminen
eteenpäin. Näiden lisäksi EkoRentin kolmas joukkorahoituskampanja toteutui
loppuvuodesta 2016. (Suojanen 2016)
EkoRent

on

onnistunut

jokaisessa

joukkorahoituskampanjassaan.

Suojanen

kommentoi, että yrityksen kolme hyvin onnistunutta joukkorahoituskierrosta kertoo
hyvästä yritysideasta ja palvelusta, jolle riittää kysyntää markkinoilla. Tämä
puolestaan toimii myyntivalttina mahdollisille enkelisijoittajille. Jos yrityksen liikeidea
on todettu markkinoilla kiinnostavaksi, miksi ei myös enkelisijoittajat kiinnostuisi
yrityksestä ja sijoittaisi siihen? (Suojanen 2016) Yrityksellä onkin jo tällä hetkellä
enkelisijoittaja osana yrityksen omistusta (Invesdor 2016d).
Yritys 4:n talousjohtaja kertoo, että joukkolainaa haettiin siltalainana Tekes-projektin
loppuun viemiseksi, koska Finnvera ei tarjoa yrityslainaa tällaiseen tarkoitukseen.
Siltalainalla

tarkoitetaan

sijoitustuotetta,

joka

on

tavallista

yrityslainaa

matalariskisempi. Siltalaina myönnetään vain projektiin, joka on saanut positiivisen
julkisen rahoituspäätöksen (Fundu 2016b). Projektin toteuttaminen loppuun asti olikin
yrityksen

suurin

motiivi

joukkorahoituksen

hyödyntämiselle.

Yrityksen

rahoituskampanjan avulla ei tavoiteltu kasvua, ainoastaan puuttuvaa rahoitusta.
Tavoitteen kannalta joukkorahoitus oli yritykselle sopiva ratkaisu. (Talousjohtaja
2016)
Jokainen haastateltu yritysedustaja on pitänyt joukkorahoitusta erittäin hyödyllisenä,
osa jopa kriittisenä, tavoitellun päämäärän kannalta. Esimerkiksi yritys 4:n
talousjohtajan mukaan joukkorahoitus oli hyödyllinen projektin saattamiseksi loppuun
saakka ja sopi yritykselle juuri siihen tilanteeseen. Talousjohtaja ei kuitenkaan
kuvaile joukkorahoitusta kriittiseksi, sillä luultavasti muitakin rahoitusinstrumentteja
olisi ollut yritykselle tarjolla. (Talousjohtaja 2016). Osa yrityksistä on luonnehtinut
joukkorahoitusta hyödylliseksi näkyvyyden saamisen kannalta, osa puolestaan
kasvuun

vaadittavan

rahoituksen

saamisen

kannalta.

Joukkorahoitus

toimii

rahoitusmuotona monissa eri yritystyypeissä ja erilaisissa tarkoituksissa. Seuraavaksi
paneudutaan yritysten taustamotiiveihin rahoituskampanjan tekemiselle.
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3.2.1 Taustasyyt joukkorahoituksen hakemiselle
Toinen haastatteluissa esille tuotu teema piti sisällään erilaisia motiiveja, joita
yrityksellä on ollut joukkorahoituskampanjaa tehdessä. Henkilöiltä kysyttiin myös
arviota siitä, kuinka paljon eri tekijät ovat saattaneet vaikuttaa yrityksen päätökseen
hakea joukkorahoitusta. Tähän liittyen kysymyksissä käsiteltiin joukkorahoituksen
etuja, joita yritys on joko tavoitellut tai saavuttanut kampanjan myötä.
Kysyttäessä yritysten edustajilta joukkorahoituksen mukanaan tuomia keskeisimpiä
etuja, lähes jokaisen yrityksen kohdalla esille nousee termi ’näkyvyys’. Suojasen
mielestä joukkorahoitus on hyvä tapa markkinoida palvelua. Kampanjan myötä yritys
saavutti myös ilmaista mainosaikaa mediassa ja yritys onkin saanut näkyvyyttä
reilusti. (Suojanen 2016) Myös Papu Designin toimitusjohtaja kertoo, että
näkyvyyden saaminen markkinoilla nousi hyvin tärkeäksi tekijäksi mietittäessä
joukkorahoitusta rahoitusmuotona. Suuren huomion saavuttaminen on edesauttanut
myös

tunnettavuuden

kasvua.

Juuri

tähän

yritys

pyrki.

Kurkelan

mukaan

samanlaiseen lopputulokseen yritys ei olisi päässyt perinteisten rahoitusväylien
kautta. (Kurkela 2016)
Lattu Heeroksesta kommentoi, että joukkorahoituksen hakemisessa tärkeimpänä
motiivina ei ollut pelkästään rahoituksen saaminen. Yrityksen toinen tavoite oli
positiivisen julkisuuskuvan saaminen markkinoilla, sillä Heeros oli valmistautumassa
listautumiseen. Onnistuneen rahoituskierroksen myötä Heeros sai lisäksi taattua
osakkeenomistajien tarvittavan lukumäärän. (Lattu 2016) Kurkela puolestaan
kommentoi

rahoituksen

olleen

ensisijainen

motiivi

hakea

joukkorahoitusta.

Markkinointi nousi kuitenkin heti toiseksi päämotiiviksi ja toimitusjohtaja täsmentää:
”joukkorahoituskampanja on myös iso markkinointikampanja”. Juuri markkinoinnilla ja
suuren yleisön tavoittamisella yrityksen on mahdollista saavuttaa julkisuutta sekä
parantaa tietoisuutta itsestään sekä omasta tuotteestaan. Kokonaisuudessaan
Kurkela lisää, että muiden sopivien rahoitusmuotojen puuttuminen oli myös yksi
suurimmista

syistä,

miksi

Papu

Design

lähti

tavoittelemaan

rahoitusta

joukkorahoituksen avulla. (Kurkela 2016)
Muista täysin poiketen, yritys 4 ei tavoitellut julkisuutta yritykselleen tai nähnyt
joukkorahoitusta markkinointikeinona. Tavoitteena oli saada yrityksen tarvitsema
rahoitus kasaan. Yrityksen talousjohtaja kuvaileekin tilannetta seuraavasti:
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”Meillä ei ollut julkisuustavoitteita kampanjan tekemisellä ja lainamuotoinen
joukkorahoitus on usein itse rahoitukseen keskittyvä. Toisin voi olla, jos yrityksellä on
osakepääomaa jaossa.” (Talousjohtaja 2016)
Talousjohtaja tuo esille osake- ja lainamuotoisen joukkorahoituksen eron. Usein
osakepohjaisella kampanjalla yritys tavoittelee näkyvyyttä markkinoilla. Yritys 4 ei
tähän pyrkinyt. Sen sijaan yritys sanoo joukkorahoituksen nopeuden vaikuttaneen
positiivisesti päätökseen hakea joukkolainaa. Myös kustannustasoltaan talousjohtaja
luonnehtii

rahoitustapaa

järkeväksi,

sillä

kustannusmielessä

huonompiakin

vaihtoehtoja rahoittamiseen markkinoilta löytyy. (Talousjohtaja 2016)
Kun pohditaan tekijöitä, miksi yritys on päättänyt hyödyntää joukkorahoitusta eikä
esimerkiksi pankkirahoitusta, esille nousee muutamia näkökulmia. Esimerkiksi
Suojanen sanoo, ettei pankkirahoitus tuntunut mielekkäältä vaihtoehdolta tavoitteisiin
pääsemisen kannalta. Tähän vaikutti muun muassa joukkorahoituksen potentiaali
tuoda monia etuja itse rahoituksen ohella. Näiden lisäksi Suojanen viittaa EkoRentin
asiakaskuntaan. Yrityksen kohdeasiakkaat ovat pääosin urbaaneja, kaupungissa
asuvia sekä yhteisöllisiä ihmisiä. Tämän tyyppistä asiakasryhmää kiinnostaa myös
uudenlainen sijoittaminen ja he ovat tietoisia joukkorahoituksesta rahoitusmuotona.
(Suojanen 2016) Yritys onkin ajatellut rahoituksen tarvettaan asiakaslähtöisesti ja on
tietoinen omasta kohderyhmästään.
Heeroksen kannalta muiden rahoitusmuotojen puuttuminen ei ollut suurimpia syitä
joukkorahoituksen hakemiselle. Heeros päätti hakea rahoitusta joukolta, vaikka
yrityksellä olisi ollut mahdollista hankkia uutta rahoitusta muidenkin väylien kautta.
Yrityksen toimitusjohtaja tuo esille, että joukkorahoituksen avulla nykyiset asiakkaat
saadaan sitoutettua entistä paremmin yritykseen. Heeros ei myöskään halunnut
antaa

määräysvaltaa

yhtiössä.

(Lattu

2016)

Esimerkiksi

enkelirahoituksen

hyödyntäminen olisi johtanut määräysvallan jakamiseen.
Sen sijaan Papu Designin kohdalla rahoituksen löytäminen on ollut vaikeaa. Kurkela
kertoo, että heidän on ollut vaikea saada sijoittajia vakuuttuneiksi siitä, että kyseisellä
toimialalla voi tehdä kunnon liiketoimintaa. Kurkela viittaa myös vaatetusalan
maineeseen. Suomessa vaatetusalaa ei yleisesti ole nähty hyvänä bisneksenä, toisin
kuin esimerkiksi Ruotsissa. Papu Design on kohdannut ongelmia myös perinteisen
pankkirahoituksen kanssa. Toimitusjohtajan mukaan yrityksellä ei ollut käsillä pankin
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vaatimia vakuuksia. Papu Designin kehitys on alkuvaiheessa ja tämä on vaikuttanut
muun muassa sijoitusyhtiöiden halukkuuteen sijoittaa yritykseen. (Kurkela 2016)
Yrityksen toimitusjohtajan sanoin:
”Isommat sijoittajat tai sijoitusyhtiöt eivät nähneet yritystämme kiinnostavana vielä
näin aikaisessa vaiheessa.” (Kurkela 2016)
Papu Design halusi myös testata uutta tapaa hankkia rahoitusta. Aikaisempaa
kokemusta yrityksellä ei ollut joukkorahoituksesta, mutta kampanjan onnistuttua
joukkorahoitus on nähty yrityksessä toimivana välineenä rahoituksen hankkimiseksi.
Positiivisena asiana yritys näki myös joukkorahoituksen suhteellisen alhaisen
pääoman kustannuksen. (Kurkela 2016)
Toimitusjohtaja

Suojanen

EkoRentistä

puolestaan

painottaa,

ettei

uuden

rahoitusmuodon kokeileminen ollut mikään itseisarvo eikä tämä vaikuttanutkaan
yrityksen päätökseen hakea joukkorahoitusta. Sen sijaan tärkeämmäksi motiiviksi
nousi se, samoin kuin Papu Designin kohdalla, ettei muita yritykselle sopivia
rahoitusmuotoja löytynyt. Mutta toisin kuin muissa yrityksissä, EkoRentille oli tärkeää
myös joukkorahoituksen markkinaehtoisuus. Yritys pääsi suhteellisen helposti ja
edullisesti testaamaan, onko kyseiselle palvelulle kysyntää markkinoilla. Yrityksen
toimitusjohtaja korostaa myös joukkorahoituksen alhaisia kustannuksia verrattuna
perinteisiin rahoitusmuotoihin (Suojanen 2016). Koska yritys 4 ei alun perin
tavoitellutkaan mitään ei-rahallisia etuja kampanjan myötä, syynä joukkolainan
valitsemiselle pankkirahoituksen sijaan oli erityisesti pankin vaatimat vakuudet.
Yrityksellä ei siksi ollut mahdollisuutta turvautua pankkilainaan. (Talousjohtaja 2016)
3.2.2 Yhteenveto haastattelujen tuloksista
Seuraavassa kuviossa on esitetty erilaisten tekijöiden painoarvoa yrityksissä
joukkorahoituksen hakemiselle. Vastaukset on saatu haastattelussa kysyttyjen
asteikollisten kysymysten perusteella, jotka löytyvät alkuperäismuodossaan liitteestä
I. Kuvassa asteikko 0-9 kuvaa sitä, kuinka paljon tietty tekijä on vaikuttanut yrityksen
päätökseen hakea joukkorahoitusta. Arvo 1 tarkoittaa, että kyseinen tekijä ei ole
vaikuttanut ollenkaan päätökseen ja arvo 9 tarkoittaa, että tekijän vaikutus on ollut
hyvin suuri yrityksen rahoituspäätökseen. Yksinkertaisesti voidaan tulkita, että mitä
korkeampi pylväs on, sitä tärkeämmäksi tekijäksi yrityksen edustaja on kyseisen syyn
kokenut

joukkorahoituksen

hakemiselle.

Kuvaan

on

lisätty

myös

saatujen
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numeeristen arvojen keskiarvo, joka havainnollistaa keskimääräistä painokerrointa
kunkin motivaatiotekijän kohdalla.

Kuva 9. Yritysten näkemykset ja motivaatiotekijöiden painoarvot joukkorahoituksen
hakemiselle (asteikolla 1-9). (Lattu 2016; Kurkela 2016; Suojanen 2016; Talousjohtaja 2016)

Kuva 9 havainnollistaa saatuja tutkimustukoksia. Lähes jokainen yritys on arvostanut
suuresti markkinaehtoisuutta sekä tietoisuuden lisäämistä omasta yrityksestä.
Joukkorahoituksen myötä
rahoituskampanjan

saatu näkyvyys onkin

tekemiselle.

Myös

muiden

ollut hyvin
sopivien

tärkeä motiivi

rahoitusmuotojen

puuttuminen on noussut melko keskeiseksi syyksi joukkorahoituksen hakemiselle
suurimmalla osalla haastateltavista yrityksistä, erityisesti Papu Designissa. Sen
sijaan vain EkoRent on nostanut positiiviseksi asiaksi ylimääräisten välikäsien
puuttumisen sekä arvostanut muita enemmän joukkorahoituksen halpaa pääomaa.
EkoRentin kohdalla myös palvelun testaaminen, eli väite ’tuotteen hyväksyttäminen
markkinoilla’,

on

ollut

yksi

suurimmista

motivaatiotekijöistä

osakemuotoisen

joukkorahoituksen hakemiselle. Tavoitteena yrityksellä olikin saada varmuus
liikeidean markkinakysynnän määrästä (Suojanen 2016).
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Joukkorahoitus on rahoitusmuoto siinä missä muutkin, eikä suurta painoarvoa
itsessään uuden rahoitusmuodon kokeilemiselle ole annettu lähes missään
yrityksessä. Osa yrityksistä on hyödyntänyt joukkorahoitusta jo useamman kerran ja
siksi on ymmärrettävää, ettei kyseistä joukkorahoituskampanjaa ole tehty vain uuden
rahoitusmuodon testaamismielessä. Papu Designilla tilanne on ollut toinen. Yritys ei
ole hakenut joukkorahoitusta kuin kerran ja siksi yrityksen päätökseen on vaikuttanut
eniten myös kuvan 9 toiseksi viimeinen palkki ’uuden rahoitusmuodon kokeileminen’.
Kokonaisuudessaan saatujen vastausten perusteella voidaan sanoa, että yritykset
ovat nähneet joukkorahoituksen melko nopeana ja helppona tapana kerätä
rahoitusta.

Jokainen

rahoitustavoite

joukkorahoituskampanja

voidaan

kohteesta

riippuen

on

kuitenkin

saavuttaa

yksilöllinen

hyvinkin

nopeasti

ja
tai

vastaavasti hieman pidemmän ajan kuluessa.
Katsottaessa erityisesti kohtaa ’näkyvyys markkinoilla’, tuloksista huomataan selkeä
vastakkainasettelu osake- ja lainamuotoista joukkorahoitusta hakevien yritysten
välillä. Kampanjoiden tavoitteet ovat hyvin erilaisia. Siinä kun osakemuotoista
rahoitusta hakeneet yritykset (Heeros Oyj, Papu Design Oy ja EkoRent Oy)
arvostavat joukkorahoituksesta saatuja ei-rahallisia etuja, kuten asiakkaiden
sitouttamista yritykseen, lainapohjaista hakenut yritys tavoitteli puhtaasti pääomaa.
Yritys 4:n kohdalla kuitenkin rahoitusmuodon nopeus ja selkeys nousivat esille muita
yrityksiä enemmän.
Heeros Oyj:lle kuvassa 9 esitetyt motivaatiotekijät eivät ole olleet erityisen merkittäviä
ja

painoarvot

ovat

suhteellisen

vaatimattomia

verrattuna

muiden

yritysten

näkemyksiin. Tämä havainto vahvistaa väitettä siitä, että joukkorahoitus on erityisesti
nuorille startup-yrityksille varteenotettava rahoitusmuoto. Heeroksen liiketoiminta on
suhteellisen vakaalla pohjalla verrattuna muihin haastateltuihin yrityksiin eikä
joukkorahoituksen tuomat edut ole olleet yhtä kriittisiä syitä kampanjan tekemiselle.
Katsottaessa

kuvion

viimeistä

palkkia

’muiden

sopivien

rahoitusmuotojen

puuttuminen’, Papu Designille, EkoRentille sekä yritys 4:lle tämä on ollut yksi
vahvimmista motivaatiotekijöistä. Tästä voidaan päätellä, että mitä nuorempi yritys tai
mitä epävakaampaa toiminta on, sitä kriittisempi asema joukkorahoituksella
luultavasti on tarvittavan rahoituksen takaamisessa tai liiketoiminnan tukemisessa.
Yksityiset sijoittajat ovat usein valmiita ryhtymään rahoittajiksi myös riskisempiin
kohteisiin kuin mitä pankit tai ammattisijoittajat (Fleming & Sorenson 2016, 11-12).
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Juuri tätä osa haastatelluista yrityksistä on hyödyntänyt. Saadut tutkimustulokset
vahvistavat myös aikaisempien tutkimusten havaintoja. Kirjallisuuskatsauksen sekä
empirian tulosten vertailuun syvennytään seuraavassa luvussa.
3.2.2. Tulosten vertailu aikaisempaan kirjallisuuteen
Tämän luvun tarkoituksena on vertailla saatuja tuloksia sekä hahmottaa samanlaisia
piirteitä aikaisemman kirjallisuuden sekä tehtyjen haastattelujen välillä. Esille
nostetaan myös mahdollisia uusia näkökulmia joukkorahoituksen etujen suhteen.
Kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan todeta, että joukkorahoitus on yritykselle
suhteellisen helppo sekä tehokas tapa rahoituksen hakemiselle (Gerber & Hui 2013,
8-12).

Joukkorahoituksessa

esille

nousee

myös

markkinalähtöisyys

sekä

mahdollisten uusien asiakkaiden tavoittaminen saadun näkyvyyden avulla (Fleming &
Sorenson 2016, 7; Schwienbacher & Larralde 2010, 5). Myös kustannusnäkökulma
korostuu joukkorahoituksen alhaisen pääoman kustannuksen kautta (Argawal et al.
2013, 11-13). Yrityksen kannalta tärkeimmät joukkorahoituksesta saadut edut
riippuvat niin yrityksen alasta kuin kasvuvaiheestakin.
Yrityshaastatteluista

saadut

tulokset

ovat

hyvin

samansuuntaisia

kuin

aikaisemmassa kirjallisuudessakin. Perinteisissä rahoitusmuodoissa on tietynlaisia
ongelmia, joita joukkorahoitus poistaa, tai joukkorahoitus on muuten, esimerkiksi eirahallisten etujen perusteella, todettu paremmaksi vaihtoehdoksi yrityksissä. Yritykset
arvostavat

ihmisten

tavoittamista

markkinoilla,

sillä

joukkorahoituskampanja

mahdollistaa uusien potentiaalisten asiakkaiden löytämisen sekä niiden sitouttamisen
yritykseen. Vaikka kaikkien haastateltavien yritysten pääasiallinen tavoite oli itse
rahoituksen saaminen, eivät ne ole jättäneet huomiotta joukkorahoituksen muita
positiivisia puolia.
Jotta kampanja onnistuisi, yrityksen täytyy olla tietoinen joukkorahoituksen
ominaisuuksista
vakuuttavasti.

sekä
Erityisesti

onnistua

markkinoimaan

osakemuotoisen

yritystään

joukkorahoituksen

tai

projektiaan

osalta

myös

asiakaskunnan olemusta tulisi miettiä etukäteen, sillä usein juuri he rahoittavat
yritystä. Asiakkaita, jo olemassa olevia tai tulevia, saadaan sitoutettua yritykseen.
Joukkorahoitus

on

rahoitustarpeeseen.

rahoitustapana

melko

joustava

ja

mukautuu

yrityksen

Tarvittaessa joukkorahoitus tarjoaa mahdollisuuden kasvun
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vauhdittamiseksi ja asiakkaiden sitouttamiseksi paremmin yritykseen ilman, että
yritys menettää päätösvaltaansa. Toisaalta joukkorahoitus sopii myös varsin
yksinkertaisiin tavoitteisiin tai ainoastaan puuttuvan rahoituksen täyttämiseen. Joka
tapauksessa rahoitusmuodolle ominaista on markkinalähtöisyys sekä informaation
avoimuus sijoittajien sekä yrityksen välillä.
Seuraavassa kuvassa tiivistetään

keskeisimpiä saatuja tutkimustuloksia

niin

kirjallisuuskatsauksesta kuin haastatteluistakin työn teoreettisen viitekehyksen
valossa. Kuvassa 10 on listattu suurimpia syitä, joiden takia kasvuyritys on saattanut
lähteä joukkorahoitusta tavoittelemaan.

Kuva 10. Yhteenveto yrityksen motiiiveista hakea joukkorahoitusta.

Kaikki osakemuotoista joukkorahoitusta hakeneet yritykset olivat samoilla linjoilla
mainostamisen hyödystä sekä positiiivisen huomion tärkeydestä, mitä markkinoilla
saa joukkorahoituksen myötä. Myös kirjallisuukatsauksessa nostettiin tämä asia
esille,

muun

muassa

Schwienbacherin

ja

Larralden

(2010)

esittämien

tutkimustulosten kautta. Kyseisen tekijän arvostus ei ole ihme, sillä perinteisten
rahoitusmuotojen avulla yrityksen ei ole mahdollista saada tällaista huomiota
markkinoilla. Joukkorahoitus voidaankin nähdä erityisen hyödylliseksi sellaiselle
yritykselle, joka ei ole tavoittanut vielä suurta yleisöä tai jos yrityksellä ei ole varaa
toteuttaa erillisiä ja kalliita markkinointitoimenpiteitä.
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Uutena näkökulmana tästä tutkimuksesta on tullut esille se, että osake- ja
lainamuotoisen joukkorahoituksen tarkoitusperissä on eroa. Myös yrityksen saamat
edut

olivat

hyvin

sidonnaisia

haettuun

joukkorahoitusmuotoon.

Siinä

kun

osakepohjaisen rahoituksen avulla monet varisinkin ei-rahalliset edut nousivat
suureen

arvostukseen

yritysten

keskuudessa,

lainamuotoisessa

ei.

Joukkolainaaminen ei olekaan saatujen tutkimustulosten perusteella yhtä asiakas- tai
markkinalähtöstä kuin osakemuotoinen rahoitus. Tällaista selvää eroa kahden
joukkorahoitustyypin välillä ei kirjallisuuskatsauksessa pystytty erottamaan.
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4. YHTEENVETO
Tämän

tutkimuksen

keskipisteenä

oli

joukkorahoitus

ilmiönä

Suomen

yritysrahoituksen kentässä. Tarkastelu painottui ensisijaisesti startup-yrityksiin tai
muihin pieniin ja kasvuorientoituneisiin yrityksiin. Työssä on käsitelty monia
joukkorahoituksen ominaispiirteitä, joiden myötä kyseinen rahoitusmuoto eroaa
perinteisistä rahoitusmuodoista, kuten pankkirahoituksesta. Tutkimalla sitä, mihin
tarkoitukseen yritys on rahoitusta hakenut sekä joukkorahoituksen tuomia etuja
yritykselle, pyrittiin löytämään kattava vastaus työn päätutkimuskysymykseen.
Seuraavaksi

tiivistetään

alaongelmiin

saadut

vastaukset

ja

näiden

avulla

tarkennetaan vastaus myös päätutkimuskysymykseen. Vastaukset on saatu
hyödyntämällä sekä kirjallisuuskatsauksessa että haastatteluissa esille tuotuja
asioita.
Ensimmäinen tutkimuskysymys kuului seuraavasti:
Mihin tarkoitukseen yritykset hakevat joukkorahoitusta?
Vaikka yritysten rahoitukselliset tarpeet vaihtelevat suuresti eri kasvuvaiheissa, on
pyrkimyksenä usein liiketoiminnan kasvattaminen. Kuten yrityshaastatteluista saatiin
selville, saadulla rahoituksella kustannetaan esimerkiksi uusia palvelupisteitä tai
tuetaan jo olemassa olevaa tuotantoa. Ilman ulkopuolista rahoitusta yrityksen kasvu
ei usein olisi mahdollista yhtä nopealla aikataululla. Mikäli rahoituksen kohteena ei
ole kasvun vauhdittaminen, rahoitus voidaan käyttää esimerkiksi jo aloitetun projektin
loppuun saattamiseksi. Joukkorahoitus on keskeisessä asemassa myös kun
yrityksen on vaikeaa löytää muita sopivia rahoitusmuotoja.
Seuraavaksi vastataan työn toiseen tutkimusongelmaan:
Mitä etuja joukkorahoituksesta voi saada verrattuna muihin rahoitusmuotoihin?
Toisin kuin perinteiset rahoitusmuodot, joukkorahoitus on täysin markkinaehtoista ja
se

toimii

yritykselle

lähes

ilmaisena

markkinointikampanjana.

Tunnettavuus

yrityksestä paranee. Myös pääoma on suhteellisen halpaa joukkorahoittamisessa
eikä yritys menetä päätäntävaltaansa. Joukkorahoitusta hakiessa yritykseltä ei
myöskään vaadita vakuuksia, kuten pankkirahoituksessa. Tämä voi olla hyödyksi
etenkin

pienille

yrityksille,

joilla

ei

tällaisia

vakuuksia

ole

antaa.

Usein
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yksityissijoittajat suostuvat sijoittamaan suhteellisen riskipitoiseen yritykseen tai
hankkeeseen halvemmalla kuin ammattisijoittajat. Joukkorahoituskierros voi toteutua
varsin lyhyessä ajassa ja siksi tämä rahoitusmuoto voi olla varsin tehokas yrityksen
tavoitteiden kannalta. Joukkorahoitus myös madaltaa rahoituksen saannin esteitä ja
näin ollen on yhä useamman pienen yrityksen ulottuvilla.
Työssä tarkasteltiin myös kolmatta ongelmaa:
Mitä ei-rahallisia etuja yritys voi saavuttaa joukkorahoituskampanjan avulla?
Rahoitusta hakeneet yritykset tavoittelevat usein erilaisia etuja ja saatujen etujen
tärkeys yritykselle riippuu täysin kyseisen yrityksen alasta sekä siitä, kuinka vakaata
yrityksen liiketoiminta on. Saatujen tulosten perusteella voidaan sanoa, että varsinkin
nuorille yrityksille joukkorahoituksen ei-rahalliset edut voivat olla kriittisiä. Näitä ovat
muun muassa näkyvyys markkinoilla, rahoituksen saannin nopeus sekä tuotteen tai
palveluidean

testaaminen

markkinoilla.

Joukkorahoituksessa

yhdistyy

myös

sosiaalisen median hyödyt itse rahoituksen saamisen ohella. Oikeat ihmiset, joita
yritys kiinnostaa ja joilla on tarvittavaa pääomaa, tavoitetaan nopeasti ja tehokkaasti.
Joukkorahoitus on rahoitusmuotona varsin markkinakeskeinen ja asiakkaita saadaan
sitoutettua paremmin yritykseen.
Näiden tulosten avulla pystytään muodostamaan selkeä vastaus myös tämän
tutkimuksen päätutkimusongelmaan, joka kuului seuraavasti:
Mitkä syyt ovat johtaneet vastikkeellisen joukkorahoituksen hakemiseen
suomalaisissa kasvuyrityksissä?
Yrityksen operatiivinen kassavirta ei ole riittänyt kasvun tukemiseen, julkisia tukia ei
ole saavutettu, pankkirahoitus tai enkelirahoitus ei ole ollut yrityksen ulottuvilla tai ne
eivät ole olleet mielekkäitä rahoitusvaihtoehtoja yrityksen tavoitteiden kannalta.
Perinteiset rahoitusmuodot eivät siis ole syystä tai toisesta vastanneet yrityksen
rahoituksen tarvetta. Joukkorahoitus auttaa tämän rahoitustarpeen täydentämisessä,
kun muut rahoituksen muodot eivät ole yrityksen ulottuvilla. Joukkorahoitus
täydentääkin markkinoilla olevaa rahoituksellista kuilua ja näin yhä useampi yritys
pääsee käsiksi tarvitsemaansa rahoitukseen.
Etenkin osakemuotoisessa joukkorahoituksessa esille on noussut vahvasti myös
joukkorahoitus toimivana markkinointikeinona. Kansainvälistä huomiota saavutetaan
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ja maine kasvaa onnistuneiden rahoituskierrosten johdosta. Yritys saa myös helposti
varmuuden liikeideansa toimivuudesta sekä markkinoiden kysyntäpotentiaalista.
Taustasyitä ei voida kuitenkaan yleistää liikaa ja ne ovat vahvasti sidoksissa muun
muassa yrityksen liikeideaan sekä markkinatilanteeseen. Kaikilla haastatelluilla
yrityksillä päämääränä oli pääoman saaminen –yrityksestä riippuen tämän ollen joko
ensisijainen tavoite tai ei.

4.1 Johtopäätökset
Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että joukkorahoitus tarjoaa usealle
kasvuyritykselle uuden rahoitusmahdollisuuden sekä monia sellaisia etuja, joita yritys
ei

muuten

tulisi

saamaan.

Joukkorahoituksen

asema

osana

Suomen

rahoitusmarkkinoita on alkanut vakiintua ja tietoisuus siitä lisääntyä. Uudella
rahoitusmuodolla pystytään täyttämään rahoitusmarkkinoilla oleva rahoituksellinen
kuilu ja takaamaan puuttuva rahoitus yhä useammalle yritykselle.
Joukon hyödyntämistä rahoitusmuotona on mietittävä laajemmin kuin ainoastaan
pääoman keräämisen välineenä. Joukkorahoituksessa sitoutuu tiiviisti yhteen
markkinat kuin rahoitusta tarvitsevat yrityksetkin. Rahoitus on demokraattista.
Yritykset usein arvostavat joukkorahoituksen markkinalähtöisyyttä asiakaskunnan
sitouttamisen tai hyvän markkinointikeinon takia. Mikäli pitää tärkeänä näkyvyyttä
markkinoilla,

on

rahoitusvaihtoehto

osakemuotoinen
kuin

joukkorahoitus

lainamuotoinen.

luultavasti

Joukkolainaamista

järkevämpi

voidaan

verrata

pankkirahoitukseen siinä mielessä, että yritys ei välttämättä hyödy muuten kuin
rahallisesti. Pääoman kustannus on usein kuitenkin maltillisempi joukkorahoituksessa
kuin pankkirahoituksessa. Joukkorahoitus mukautuu hyvin pitkälti yrityksen tarpeisiin.
Kyseistä rahoitusmuotoa voidaankin käyttää yrityksen ensisijaisena tai täydentävänä
rahoituksen lähteenä. Jokainen haastateltavista yrityksistä piti joukkorahoitusta
varsin toimivana rahoitusmuotona –olivat päämäärät mitkä hyvänsä.
Tässä tutkimuksessa saadut tulokset Suomen yritysmarkkinoilta ovat pitkälti
samansuuntaisia kuin aikaisemmassa kirjallisuudessakin ympäri maailmaa. Suuria
eroja eri maiden välillä ei siis ole yritysten preferoimissa joukkorahoituksen eduissa
tai niissä syissä, jonka takia yritys on joukkorahoitusta lähtenyt hakemaan.
Suomalaisten

kasvuyritysten

rahoitusmuotojen

sopivuutta

on

hyvä

itselleen,

punnita
sillä

yhä

tarkemmin

joukkorahoitus

on

erilaisten
noussut
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varteenotettavaksi ja toimivaksi rahoituksen lähteeksi muiden muotojen rinnalle.
Joukkorahoituksen soveltuvuus riippuu niin yrityksen alasta, päämääristä kuin
asiakaskunnastakin.
Saadut tutkimustulokset ovat hyödyksi varsinkin sellaisille yrityksille, jotka eivät
joukkorahoittamista ole vielä hyödyntäneet, mutta jotka ovat valmiita kokeilemaan
uuttaa tapaa rahoittaa kasvua tai projektiaan. Yrityksille hyödyllistä tietoa voi olla
myös se, millaisia etuja joukkorahoituksesta on mahdollista tavoittaa. Saadut edut
voivat vaihdella laina- ja osakemuotoisen välillä paljon ja yrityksen on hyvä olla
tietoinen näiden muotojen välisistä eroista ennen kuin rahoitusta päättää hakea.

4.2 Luotettavuuden arviointi ja jatkotutkimusaiheita
Tutkimuksessa käytetty haastattelujoukko oli suhteellisen pieni eikä näiden
perusteella voida tehdä suurempia yleistyksiä saatujen tutkimustulosten suhteen.
Jokainen yritys on yksilöllinen ja niillä on poikkeavia näkemyksiä joukkorahoituksen
tarpeellisuudesta sekä siitä saaduista hyödyistä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena
oli kuitenkin esitellä joitain yleisimpiä tekijöitä liittyen siihen, minkä takia yritys on
kokenut joukkorahoituksen sopivaksi rahoitusmuodoksi. Tässä työssä lähtökohdaksi
haastateltavien

yritysten

valinnassa

oli

asetettu

se,

että

yrityksen

joukkorahoituskierros on ollut onnistunut. Samoihin lopputuloksiin tuskin päästäisiin,
jos haastateltaviksi kohdeyrityksiksi oltaisiin valikoitu laajemmalta taustalta. Eli
mukana

olisi

ollut

myös

yrityksiä,

jotka

eivät

ole

onnistuneet

saamaan

tarvitsemaansa rahoitusta. Motiivit rahoituksen hakemiselle saattaisivat olla myös
erilaisia,

jos

haastateltavana

kohdeyrityksenä

olisi

ollut

suurempi,

vakaan

liiketoiminnan yritys. Saadut tutkimustulokset yhdessä aikaisempien tutkimusten
johtopäätösten kanssa antavat kuitenkin laajan näkemyksen käsiteltävästä aiheesta
merkittävimpien näkökulmien osalta.
Jatkotutkimusta joukkorahoituksesta olisi mielenkiintoista tehdä esimerkiksi sijoittajan
näkökulmasta.

Osakepohjaisessa

jälkimarkkinoita,

kuten

joukkorahoituksessa

osakesijoittamisessa

ei

ole

pörssilistattuihin

samanlaisia

yrityksiin.

Myös

sijoittajan motivaatiotekijöitä rahoitukseen osallistumiselle on tutkittu vielä melko
maltillisesti

–varsinkin

joukkorahoituksen

Suomen

ongelmia,

markkinoilla.

kuten

Sijoittajan

markkinoilla

näkökulman

vallitsevaa

lisäksi

epätäydellistä

informaatiota, on tutkittu suhteellisen vähän ja tilaa jatkotutkimukselle aiheesta olisi.

45

LÄHTEET
Alasuutari, P. (2007) Laadullinen tutkimus. 6.p. Vaajakoski, Vastapaino.
Argawal, A., Catalini, C. & Goldfarb, A. (2013) Some Simple Economics of
Crowdfunding. NBER Innovation Policy & the Economy (University of Chicago
Press). Vol. 14(1), p 63-97.
Asiakastieto (2016) Venture Bonsai Oy. [verkkodokumentti] [viitattu 15.10.2016]
Saatavissa: https://www.asiakastieto.fi/yritykset/fi/venture-bonsaioy/23252657/rekisteritiedot
Belanova, K. (2015) Crowdfunding: An Innovative Financial Source of Small and
Medium Sized Enterprises. Young Economists Journal. Vol. 12(24), p 137-146.
Belleflamme, P., Lamber, T. & Schwienbacher, A. (2013) Crowdfunding: Tapping the
Right Crowd. Journal of Business Venturing. Vol.29(5), p. 585-609.
Belleflamme P., Omrani N. & Peitz M. (2015) The Economics of Crowdfunding
Platforms. Information Economics and Policy. Vol. 33, p. 11-28.
Danske Bank (2016) Danske Bank ja Invesdor yhteistyöhön pk-yritysten
joukkorahoituksessa. [verkkodokumentti] [viitattu 6.11.2016] Saatavissa:
https://www.danskebank.fi/fi-fi/tietoa-danskebankista/media/Tiedotteet/Pages/Danske-Bank-ja-Invesdor-yhteistyohon-pkyritysten-joukkorahoituksessa.aspx
Davila, A., Foster, G. & Gupta, M. (2011) Venture Capital financing and the growth of
startup firms. Journal of Business Venturing. Vol. 18(6), p. 689-708
Ekholm, R. (2015) Joukkorahoitus mullistaa rahoitusmarkkinat [verkkodokumentti]
[viitattu 16.8.2016] Saatavissa:
http://www.porssisaatio.fi/blog/2015/10/12/joukkorahouitus-mursi-markkinoita/
Ekorent (2016) Yritys. [verkkosivusto] [viitattu 17.11.2016] Saatavissa:
http://ekorent.fi/yritys
FIBAN, Finnish Business Angels Network (2014) Startup investing in Finland –
Meeting with President Niinistö [verkkodokumentti] [viitattu 19.8.2016] Saatavissa:
https://www.fiban.org/news/startup-investing-in-finland-meeting-with-presidentniinisto
FIBAN, Finnish Business Angels Network (2016) Kasvurahoitus Suomessa 2015 –
”Suomessa sijoitettiin 253 miljoonaa euroa yli 400 kasvuyritykseen”
[verkkodokumentti] [viitattu 19.8.2016] Saatavissa:
https://www.fiban.org/news/kasvurahoitus-suomessa-2015-suomessa-sijoitettiin-253miljoonaa-euroa-yli-400-kasvuyritykseen
Finanssivalvonta (2016) Mitä on joukkorahoitus? [verkkodokumentti] [viitattu
2.11.2016] Saatavissa:

46
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Finanssiasiakas/Tuotteita/Sijoittaminen/muut_tuotteet
/joukkorahoitus/Pages/Default.aspx
Fixura (2016) Vertaislainasijoittaminen. [verkkodokumentti] [viitattu 12.10.2016]
Saatavissa: https://www.fixura.fi/fi-fi/sijoittaminen/
Fleming, L. & Sorenson, O. (2016) Financing by and for the masses: An Introduction
to the Special Issue on Crowdfunding. California Management Review. Vol. 58(2), p.
5-19.
Freeman, D. M. & Nutting, M. R. (2015) The Growth of Equity Crowdfunding. A
Professional Development Journal. p. 6-10.
Fundedbyme (2016) Fundedbyme:n etusivu. [verkkodokumentti] [viitattu 14.10.2016]
Saatavissa: https://www.fundedbyme.com/fi/
Fundu (2016a) Fundu perustettiin luomaan hyvinvointia. [verkkodokumentti] [viitattu
12.10.2016] Saatavissa: https://www.fundu.fi/meista/
Fundu (2016b) Sijoittamisen tuotteet: Siltalaina. [verkkodokumentti] [viitattu
24.11.2016] Saatavissa: https://www.fundu.fi/sijoittajille/tuotteet/
FVCA, Finnish Venture Capital Association (2016a) Joukkorahoituslaki
talousvaliokunnalle [verkkodokumentti] [viitattu 19.8.2016] Saatavissa:
http://www.fvca.fi/files/1143/Joukkorahoituslaki_Talousvaliokunnalle_03_05_2016.pdf
FVCA, Finnish Venture Capital Association (2016b) Startupit tarvitsevat kumppaneita
enemmän kuin koskaan [verkkodokumentti] [viitattu 19.8.2016] Saatavissa:
http://www.fvca.fi/ajankohtaista/blogi/startupit_tarvitsevat_kumppaneita_enemman_k
uin_koskaan.1259.blog
Gadja, O. (2014) Gadja Oliver: Joukkorahoitusala nousussa maailmalla. [livestreamtallenne] [viitattu 14.10.2016] Saatavissa: http://www.kirjastokaista.fi/oliver-gajdajoukkorahoitusala-nousussa-maailmalla/
Gerber, J. & Hui, J. (2013) Crowdfunding: Motivations and Deterrents for
Participation. ACM Transactions on Computing-Human Interaction, Vol. 20(6), Article
34.
Gleasure, R. & Feller, J. (2016) Emerging technologies and the democratization of
financial services: A metatriangulation of crowdfunding research. Information and
Organization. Vol. 26(4), p. 101-115.
Hernando, J. (2016) Crowdfunding: The collaborative economy for challenging
institutional and household savings. Research in International Business and Finance.
Vol. 38, p.326-337.
HE 46/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi. [verkkodokumentti] [viitattu 19.10.2016] Saatavissa:
http://valtioneuvosto.fi/documents/10623/2033991/Hallituksen+esitys+eduskunnalle+j
oukkorahoituslaiksi+sek%C3%A4+er%C3%A4iksi+siihen+liittyviksi+laeiksi/207e76b1
-a44d-4ab1-99d3-ffd1d9bbd015

47
Holmberg, A. (2016) 90 prosenttia startupeista kaatuu heikkoon kassavirtaan.
Wallstreet –lehti. [verkkouutinen] [viitattu 19.8.2016] Saatavissa:
http://www.wallstreet.fi/90-prosenttia-startupeista-kaatuu-heikkoon-kassavirtaan/
Huomenta Suomi (2016) Lähetys 31.08.2016; Haastattelussa Lasse Mäkelä ja Aki
Kallio. [verkkovideo] [viitattu 5.11.2016] Saatavissa:
http://www.katsomo.fi/#!/jakso/33001003/huomenta-suomi/673953/huomenta-suomi
Invesdor (2016a) Taloushallinto digitalisoituu. Sijoita Heerokseen. [verkkodokumentti]
[viitattu 11.11.2016] Saatavissa: https://www.invesdor.com/fi/pitches/753
Invesdor (2016b) Heeros Systems Oy. [verkkodokumentti] [viitattu 11.11.2016]
Saatavissa: https://www.invesdor.com/fi/pitches/551
Invesdor (2016c) Papu Design Oy. [verkkodokumentti] [viitattu 13.11.2016]
Saatavissa: https://www.invesdor.com/fi/pitches/460
Invesdor (2016d) Shared and Hourly based Electric Vehicles. [verkkodokumentti]
[viitattu 17.11.2016] Saatavissa: https://www.invesdor.com/fi/pitches/610
Invesdor (2016e) Invesdorin etusivu. [verkkodokumentti] [viitattu 12.10.2016]
Saatavissa: https://www.invesdor.com/fi
Kansalaisrahoitus (2016) Mikä on kansalaisrahoitus oy? [verkkodokumentti] [viitattu
13.10.2016] Saatavissa: http://www.kansalaisrahoitus.fi/mika-kansalaisrahoitus-oy
Kauppalehti (2016) Joukkorahoitus kasvaa ja aikuistuu. [verkkodokumentti] [viitattu
6.11.2016] Saatavissa: http://www.kauppalehti.fi/uutiset/joukkorahoitus-kasvaa-jaaikuistuu/JtXspqsM
Kiririnki (2016) Kiriringin etusivu. [verkkodokumentti] [viitattu 12.10.2016] Saatavissa:
http://www.kiririnki.fi/
Koskenkylä, H. (2014) Suomen talous ja talouspolitiikan linja. Helsinki, Tammerprint
0y.
Lainaaja (2016) Lainaajan etusivu. [verkkodokumentti] [viitattu 12.10.2016]
Saatavissa: https://www.lainaaja.fi/
Lasardo, A. & Lugmayr, A. (2013) Crowdfunding in Finland –A New Alternative
Disruptive Funding Instrument for Businesses. AcademicMindTrek ’13, p.194-201.
Saatavissa: ACM Digital Library: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2523490
Lehner, O. & Nicholls, A. (2014) Social finance and crowdfunding for social
enterprises: a public-private case study providing legitimacy and leverage. Venture
Capital. Vol. 16(3), p. 271-286.
Lehner, O., Grabmann, E. & Ennsgraber, C. (2015) Entrepreneurial implications of
crowdfunding as alternative funding source for innovations. Venture Capital. Vol. 17
(1-2), p. 171—189.

48
Ley, A. & Weaven, S. (2011) Exploring agency dynamics of crowdfunding in start-up
capital financing. Academy of Entrepreneurship Journal. Vol. 17(1), p. 85-110.
Lukkarinen, A., Teich J. E., Wallenius, H. & Wallenius, J. (2016) Success drivers of
online equity crowdfunding campaigns. Decision Support Systems. Vol. 87, p. 26-38.
Mesenaatti (2016) Säännöt. [verkkodokumentti] [viitattu 14.10.2016] Saatavissa:
https://mesenaatti.me/info/etiketti/
Mollick, E. (2013) The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. Journal of
Business Venturing. Vol. 29(1), p. 1-16.
Mäkelä, L. (2015) Joukkorahoituksesta uusia sijoitusmahdollisuuksia
[verkkodokumentti] [viitattu 24.8.2016] Saatavissa: http://iconfund.fi/sv/blog/vierailijablog-lasse-makela-invesdor-joukkorahoituksesta-uusia-sijoitusmahdollisuuksia/
Pellinen, J. (2007) Kasvuyritys (toimittanut Laukkanen M.). Helsinki, Talentum Media
Oy.
Schwienbacher, A. & Larralde, B. (2010) Crowdfunding of Small Entrepreneurial
Ventures. Handbook of entrepreneurial finance, Oxford University Press. Saatavissa:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1699183
Silver, E & Khatri, A. (2016) Endowed by the Crowd? Insights into the New Wave of
Crowdfunding and Its Viability. Journal of Taxation & Regulation of Financial
Institutions. Vol. 29(3), p.33-44.
Silverman, D. (2000) Doing Qualitative Research; A Practical Handbook. Lontoo,
SAGE Publications.
Stanko, M. & Hernard, D. (2016) How Crowdfunding Influences Innovation. MIT
Sloan Management Review, 57.3, p. 15-17. Saatavissa: ProQuest.
Stubb, A. & Kallio, A. (2016) Joukkorahoituslaki. [verkkodokumentti] [viitattu
14.10.2016] Saatavissa:
http://vm.fi/documents/10623/1985149/Tiedotustilaisuuden+esitysmateriaali/7d0e63d
6-2890-48a9-b145-618255b3ce54
Tekes (2015) Askelmerkkejä joukkorahoitukseen [verkkodokumentti] [viitattu
24.8.2016] Saatavissa: http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/kasva-jakansainvalisty/team-finland-future-watch/joukkorahoitus/
Tilastokeskus (2016) Teoreettinen viitekehys. [verkkodokumentti] [viitattu 19.10.2016]
Saatavissa: https://www.stat.fi/virsta/tkeruu/02/03/
Valtiovarainministeriö (2016) Miksi tarvitaan joukkorahoituslaki? [verkkodokumentti]
[viitattu 28.7.2016] Saatavissa: http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/miksi-tarvitaanjoukkorahoituslakiVauraus (2016) Yrityslainat. [verkkodokumentti] [viitattu 9.11.2016] Saatavissa:
http://www.vauraus.fi/sijoittajalle

49
Vien, C. (2015) Crowdfunding brings new opportunities for CPAs. Journal of
Accountancy. Vol. 220(4), p. 38-42.
Vissak, T. (2016) Current challenges and future prospects of entrepreneurship in
Nordic and Baltic Europe. Baltic Journal of Management. Vol. 11(2), p. 134-141.
Yle (2016) Startup-yritykset saivat ennätyspotin –rahaa sijoitettiin nyhtökauraan ja
ohjelmistoihin [verkkodokumentti] [viitattu 19.8.2016] Saatavissa:
http://yle.fi/uutiset/startupyritykset_saivat_ennatyspotin__rahaa_sijoitettiin_nyhtokauraan_ja_ohjelmistoihin/87
57689
Younkin, P. & Kashkooli, K. (2016) What Problems Does Crowdfunding Solve?
California Management Review. Vol. 58(2), p. 20-43.
Yritys-Suomi (2016) Yrityksen koko. [verkkodokumentti] [viitattu 15.11.2016]
Saatavissa: https://www.yrityssuomi.fi/yrityksen-koko
Zheng, H., Li, D. & Hou, W. (2011) Task Design, Motivation and Participation in
Crowdsourcing Contests. International Journal of Electronic Commerce. Vol. 15(4), p.
57-88.

Haastattelut:
Kurkela, J. (13.11.2016) Toimitusjohtajan haastattelu (sähköpostihaastattelu)
Lattu, M. (11.11.2016) Toimitusjohtajan haastattelu (sähköpostihaastattelu)
Suojanen, J. (17.11.2016) Toimitusjohtajan haastattelu (puhelinhaastattelu)
Talousjohtaja (23.11.2016) Talousjohtajan haastattelu (puhelinhaastattelu)

LIITTEET
Liite I. Haastattelurunko yrityksille

LIITE I Haastattelurunko yrityksille

Liite I, 1(2)

1. Oma taustanne lyhyesti.
a. Saako nimeänne, asemaanne tai yrityksenne nimeä tuoda julki
tutkielmassa?

2. Mihin tarkoitukseen yrityksenne haki joukkorahoitusta?
a. Minkä takia näitte joukkorahoituksen sopivan juuri tähän tarkoitukseen?
b. Onko joukkorahoitus ollut hyödyllinen tai jopa kriittinen tekijä tämän
tarkoituksen kannalta (esim. kasvun tukemisen kannalta)?

3. Mikä oli yrityksenne ensisijainen motiivi joukkorahoituskampanjan
tekemiselle? (itse rahoitus vai jokin muu, mikä?)
a. Kuinka

paljon

seuraavat

asiat

vaikuttivat

päätökseenne

hakea

joukkorahoitusta (vastaa asteikolla yhdestä yhdeksään; 1=ei yhtään,
9=paljon)?
Väittämä

Vastaus (1-9)

Suhteellisen alhainen pääoman kustannus
Ei turhia välikäsiä
Nopeus
Helppous
Näkyvyyden

saaminen

markkinoilla

omasta

yrityksestä/tuotteesta
Markkinaehtoisuus ja tuotteen ’testaaminen’ markkinoilla
Halu kokeilla uutta rahoitusmuotoa
Muiden sopivien rahoitusmuotojen puuttuminen

b. Mitkä

muut

asiat

vaikuttivat

joukkorahoituksen

yrityksessänne? ´

4. Millaisia etuja tavoittelitte joukkorahoituskampanjan myötä?

hakemiseen

Liite I, 2(2)
a. Mitä ei-rahallisia etuja olette saavuttaneet kampanjan myötä? (esim.
näkyvyys markkinoilla)

5. Miksi näitte joukkorahoituksen paremmaksi vaihtoehdoksi yrityksellenne
kuin niin sanotusti perinteiset rahoitusmuodot (esim. pankkirahoitus)?

