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c/o Nomerta Kustannus Oy
PL 219
20101 Turku
s-posti: creabottomup@nomerta.net

TAUSTATIETOJA HANKKEESTA
Joukkorahoitus on kovasti kulttuurialalla nousussa oleva tapa rahoittaa erilaisia hankkeita, kuten
konsertteja, äänilevyjä ja erilaisia tapahtumia sekä myös journalismia. Kuuluisin suomalaisista
joukkorahoituspalveluista lienee Mesenaatti (www.mesenaatti.me). Mesenaatti-palvelu veloittaa 7%
kaikista sen kautta tehdyistä onnistuneista yhteisörahoituskampanjoista, lisäksi verkkopankki- ja
luottokorttipalveluyhtiöt ottavat oman osansa varojen siirrosta. Mesenaatin palvelu pohjautuu
vastikeperiaatteelle, jolloin jokainen rahoittaja saa vastikkeen, yleensä tuotteen tai palvelun, kuten
CD-levyn tai pääsylippuja tapahtumaan. Joukkorahoitusta voidaan toteuttaa myös
lahjoitusperiaatteella, mutta suomalainen lainsäädäntö ei salli lahjoituksia ilman rahankeräyslupaa,
jonka voi saada vain yleishyödyllinen yhteisö.
Pelkästään verkossa vaikuttavissa yhteisörahoituspalveluissa menestyvät pikaisen analyysin
mukaan lähinnä elämykselliset projektit. Tietokirjahankkeet ovat monimutkaisempia, koska ne
edellyttävät syvällisempää analyysiä myös rahoittajalta. Tässä projektissa pyritään löytämään
keinoja edistää tietokirjojen mahdollisuutta tulla rahoitetuksi kohde- ja sidosryhmien
osallistumisella monin tavoin kirjaprosessiin. Joukkoistamisen keinoja ovat muiden ohessa erilaiset
kansalaispaneelit, kirjaklubit, keskustelu- ja työryhmät. Tavoitteena on esimerkiksi kuunnella
kenttää, ideoida, luoda verkostoja, kuulostella ns. heikkoja signaaleja tulevaisuuden trendeistä ja
hajautuneen asiantuntijuuden kerääminen.
Joukkoistamista on perinteisesti toteutettu verkkomaailmassa, erityisesti ns. avoimien
lähdekoodien ohjelmien, kuten Linuxin kehittämisessä. Tässä hankkeessa pyritään kartoittamaan
myös mahdollisuuksia toteuttaa joukkoistamista reaalimaailmassa ja sen yhdistämistä virtuaaliseen
joukkoistamiseen useista syistä: 1. ilman nettiä toimivat tai vain vähän nettiä käyttävät ovat usein
kiinnostuneita kirjoista 2. hankkeessa halutaan edistää erityisryhmien, kuten maahanmuuttajien,
vammaisten, lasten ja nuorten, senioreiden ja tietotekniikkakammoisten mahdollisuuksia osallistua
omannäköisen tietokirjallisuuden toteuttamiseen 3. yleensä viestintä kasvokkain on paljon
hedelmällisempää ja monimuotoisempaa, aidompaa vuorovaikutusta kuin usein pinnalliseksi ja
lyhyeksi muotoutuva verkkoviestintä. Reaalimaailman joukkoistaminen voisi tapahtua erilaisissa
ryhmissä, jossa vastuuhenkilö vetää keskustelua ja ryhmätöitä sekä ilmoittaa tulokset (palautteet,
ehdotukset, rahoituspäätökset jne.) mahdolliseen nettipalveluun. Näiden fasilitaattoreiden toiminnan
tueksi tarvittaneen koulutusta ja joukkoistamisryhmien porkkanaksi jotakin vastiketta, kuten
kirjailijavierailuja.
Fasilitaattorit ovat ryhmätoiminnan edistäjiä ja ohjaajia, jotka sekaantuvat mahdollisimman vähän
ryhmän toimintaan, mutta auttavat ryhmää pääsemään lopputuloksiin. Fasilitaattori ei ole opettaja
eikä kouluttaja. Fasilitointia voidaan käyttää ideoinnissa, sovittelussa, neuvotteluissa ja
kehittämistoiminnassa.
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Ohessa jotakin hahmotusta siitä mihin ollaan mahdollisesti ehkä, ehkä pyrkimässä (mutta tämä on
vain yksi luonnos muiden joukossa, sillä konsepti voidaan laittaa hankkeen edetessä aivan uusiksi):

”Toimijat”
- kustantajat
-kirjoittajat
-kääntäjät
-kuvittajat
-rahoittajat
- fasilitaattorit
- palautteenantajat
-ehdostustentekijät
(pysyvämmät)
kirjautuneet
DB=tietokanta

”Nettipalvelu”
- Tietopalvelu (julkiset tiedot)
tietokannassa
olevista kustantajista,
kääntäjistä ja tietokirjailijoista,
kuvittajista sekä fasilitaattoreista
ja heidän ryhmistään
- Ehdotuspalvelu
- Kirjojen palautepalvelu
- Kirjojen arvostelupalvelu
-Joukkorahoituspalvelu
-Nettikirjakauppa
- Teemakeskusteluryhmät
jne.

Palvelun käyttäjät

Reaalimaailman joukkoistajat (fasilitaattorin,
ryhmänvetäjän, ilmoittajan johdolla)
Esim. koululuokat
(opettajien tai vastuuoppilaiden
johdolla),
kirjaklubit, senioriyhdistyksien palautekerho,
opettajien ehdotus- ja palauteryhmät
jne.

Käsitteitä:
Joukkoistaminen

=

hajautettu ongelmanratkaisu- ja tuotantomalli, jossa hyödynnetään
yhteisön (joukon) osaamista rajattua tehtävää tai hanketta varten.
Joukkoistamisessa asiantuntijuus ja harrastuneisuus lyövät kättä.

Joukko- tai yhteisörahoitus = yksittäisten ihmisten tai pienten organisaatioiden harjoittama tapa
rahoittaa erilaisia kulttuurihankkeita tai yritystoimintaa.
Joukkorahoittaminen voi olla osake/osuussijoittamista, lainaa, lahjoitusta
(edellyttää rahankeräyslupaa) ja vastikkeeseen perustuvaa.
Fasilitaattori

=

auttaa ryhmää pääsemään päämääriinsä.

Lisätietoja:
Hankesivu: http://www.nomerta.net/creabottomup.php
Joukkorahoituspalvelu Mesenaatti http://mesenaatti.me/ .
Joukkoistamisesta eduskunnan sivustolla:
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/organisaatio/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/jaostot/jouj/i
ndex.htx?lng=fi
Joukkoistaminen ja vertaistuotanto kansalaisvaikuttamisen muotoina tutkijoiden ja käytännön kehittäjien
keskustelu. Työryhmän abstraktit.
http://files.kotisivukone.com/kyts.kotisivukone.com/Tyoryhmaabstraktit/2_joukkoistaminen_vertaistuotanto
-abstraktit.pdf .
Kärkkäinen, Hannu; Jussila, Jari; Erkinheimo, Pia; Hallikas, Jukka; Isokangas, Antti; Jalonen, Helge.
Joukkoistamisen uusi aalto: Teollisten yritysten joukkoistaminen TUT, Tampere 2014.
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/123456789/22443/joukkoistamisen_uusi_aalto.pdf?
sequence=3&isAllowed=y
Suomen fasilitaattorit ry. The Finnish Association of Facilitators. http://www.fasilitaattorit.fi/ .
Englantilainen kirjojen joukkorahoituspalvelu Unbound. http://unbound.co.uk/
2/2

