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Toteuttajana 
kaksi
edelläkävijää -
tavoitteena 
osallistuvan 
rahoituksen 
malli

Tampereen kaupunki

 Kehittänyt ja 
kokeillut ensimmäisenä Suomessa
joukkorahoituksen yhdistämistä 
kunnan rahoitukseen (asukaslähtöisten 
joukkorahoituskampanjoiden 
tukeminen, jossa kunta yhtenä 
rahoittajana)

Tuusulan kunta

 Ottanut osallistuvan 
budjetoinnin perustoiminnakseen 
yhtenä ensimmäisistä 
kunnista Suomessa

Osallistuva rahoitus

 Tuetaan kuntalaisten ja yhteisöjen 
aktiivisuutta ja mahdollisuutta toteuttaa 
itselleen ja yhteisölle 
merkityksellisiä asioita.

 Yhdistää julkisen ja yksityisen 
rahoituksen ja muita resursseja 
(työvoima, tilat, laitteet)

 Mallissa yhdistyy elementtejä 
osallistuvasta budjetoinnista 
ja joukkorahoituksesta.

 Lue lisää tuusula.fi/hybridirahoitus



Mallin kehittäminen
Haku 

kokeiluun auki 
asukkaille

Kampanjointi 
ja rahoituksen 

keruu

Hankkeiden 
toteuttaminen

Osallistuva rahoitus 
–projektin eteneminen ja vaihe 5/2020

Etätyöpajat



Etätyöpaja 
Teamsia ja 
Googlen 
Jamboardia
hyödyntäen 
Tampereella



Virtuaalipaja 
Tuusulassa 
keräsi 30 
kiinnostunutta 
linjoille 
Zoomiin

Virtuaalipaja 16.4. Zoomissa
• Monikanavainen 

ennakkoviestintä
• Suorat kutsut
• 30 osallistujaa – hieno määrä
• Tilaisuuden kesto 1,5h 
• Tietoa uudesta rahoitusmallista 

ja sen yhteiskehittämisestä sekä 
joukkorahoituksesta ja 
kampanjan rakentamisesta

• Yhteisen osuuden jälkeen 
jakaannuimme kolmeen 
ryhmään (break out room)

• Lopuksi palasimme yhteen 
yhteenvetoa varten

• Tilaisuuden tallenne: 
https://youtu.be/x496AnS8My8

• Kiitokset, lisätiedot ja 
palautekysely ennakkoon 
ilmoittautuneille/osallistuneille 
sähköpostitse tilaisuuden jälkeen



Oma Facebook-
ryhmä  mallin 
yhteis-
kehittämiselle ja 
ideoiden 
sparrailuun 
– ei ole toiminut 
toivotusti

Facebook –ryhmä 
yhteiskehittämiselle ja sparrailuun
• Avattiin 16.4. pidetyn tilaisuuden 

jälkeen
• Tavoitteena osallistuvan 

rahoituksen mallin kehittäminen 
ja asukkaiden ideoiden sparrailu

• Ryhmä ei ole houkutellut mukaan 
läheskään kaikkia mallista 
kiinnostuneita

• Ryhmän keskustelut eivät ole 
lähteneet ”lentoon” – fasilitointi
ja keskustelunavaukset

• Kuinka paljon mallin 
kehittäminen kiinnostaa vs. 
omien ideoiden edistäminen?

• Kiinnostus mallin kehittämiseen 
tulee omien kokemusten kautta –
miten malli toimii oman idean 
edistämiseen? 

Liity ryhmään:
https://www.facebook.com/groups/
tuusularahoitus



Hybridi-
rahoitusmallin 
markkinointia 
sosiaalisessa 
mediassa 
– 3 videon sarja 
tyylilajina 
chatification

Katso video: https://www.facebook.com/tuusula/videos/246362550022632



Pähkinää 
purtavaksi

Miten saada (alku)innostus uudesta 
rahoitusmahdollisuudesta konkretisoitumaan 
kampanjoiksi?

Miten saada asukkaat yhteiskehittämään (korona-
ajassa ja verkon yli)? 
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