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Hankkeen taustaa

Sysmä on vajaan 4 000 asukkaan maaseutukunta, joka sijaitsee syrjässä pääväylistä ja isoista
kaupungeista maakunnan rajalla. Elinvoiman kannalta paikallinen yrittäjyys on tärkeää, koska
etäisyys säännölliseen asiointiin keskuskaupungissa on pitkä. Sysmässä on paljon vapaa‐ajan
asutusta ja tätä kautta vakituista asukaslukua suurempi ostovoimapotentiaali.
Sysmällä on historia kyvystä tehdä omia, rohkeita ratkaisuja. Sysmä olisi sopiva kunta kokeilemaan
Suomessa kokonaan uutta omaa ”valuuttaa”. Sysmä on panostanut merkittävästi elinvoimatyöhön
ja on osoittanut valmiutensa aktiiviseen kehittämiseen. Sysmän päättäjät ja viranhaltijat ovat
olleet sitoutuneita elinvoimatyöhön.
Sysmän vapaa‐ajanneuvottelukunta SNK on sitoutunut yhteistyöhön. SNK:n keskuudessa on laajaa
ja monipuolista yritysosaamista. Yrittäjät ovat kiinnostuneita uusista mahdollisuuksista saada lisää
asiakasvirtaa.

Tavoitteet

‐ Paikallisten yritysten liikevaihto lisääntyy ja uusia yrityksiä aloittaa (5 kpl)
‐ Työpaikkojen määrä lisääntyy (10 kpl)
‐ Vakituiset ja vapaa‐ajan asukkaat käyttävät enemmän paikallisia palveluja ja tuotteita sekä
yrittäjät enemmän ristiin toistensa palveluja

Konkreettiset toimenpiteet

‐ Sysmän kunta laskee liikkeelle kuponkieuroja ja sijoittaa liikkeelle laskettavien kuponkieurojen
määrää vastaavan määrän euroja turvalliseen sijoituskohteeseen sekä takaa kuponkieuron arvon
‐ Kuponkieuroja markkinoidaan laajasti sekä pyritään saamaan mahdollisimman moni Sysmäläinen
yritys ja yhdistys hyväksymään ne käyttöön
‐ Yrityksiä kannustetaan antamaan alennusta, jos maksaa kuponkieuroilla
‐ Sysmän kunta tekee jatkossa kaikki pienhankinnat kuponkieuroina
‐ Rakennetaan pilottina verkosto pienyrittäjille, mikä mahdollistaa yhteisten tarjousten jättämisen
Æ luodaan prosessi suunnittelusta tarjoukseen

Vaikutukset

‐ Yritysten palautteen perusteella voidaan todentaa havaittava liikevaihdon lisääntyminen ja uudet
yritykset
‐ Yritysten palautteen perusteella voidaan todentaa, että uusia työpaikkoja on syntynyt
‐ Vakituisten ja vapaa‐ajanasukkaiden palautteen perusteella voidaan todentaa, että paikallisten
palvelujen käyttö on lisääntynyt
‐ Yrittäjien verkosto‐pilottia voi alkaa monistamaan yleiseksi toimintamalliksi myös muille
sektoreille

Epäsuorat vaikutukset

‐ Hiilijalanjäljen pieneneminen
‐ Kattavat lähipalvelut
‐ Asukasluvun laskun hidastuminen
‐ Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja kannattavuuden parantaminen
‐ Kuntalaisille ja vapaa‐ajan asukkaille on tarjolla enemmän palveluja ja aktiviteetteja

Toimintasuunnitelma

Sysmässä otetaan käyttöön oma ”valuutta” Sysmän euro kuponkina. Yhden Sysmän kuponkieuron
arvo on sama kuin euron. Kupongin arvon takeeksi Sysmän kunta sijoittaa vähäriskiseen
kohteeseen kierrossa olevaa kuponkieuromäärää vastaavan summan. Sysmän kunta takaa
kuponkieuron arvon. Sijoituksen tuotto jää Sysmän kunnalle tai vaihtoehtoisesti pääoman kasvu
nostaa Sysmän kuponkieuron arvoa, mikäli tuottoa ei nosteta vaan se jätetään kasvamaan korkoa.
Mikäli Sysmän kuponkieuro‐järjestelmästä joskus luovutaan, voi kuponkieurot vaihtaa yhden
suhde yhteen euroiksi.
Järjestelmän käytössä ollessa kuponkieuroja ei voi vaihtaa euroiksi tai muuksikaan valuutaksi.
Kierrosta poistuneet tai kadonneet kuponkieurot jäävät Sysmän kunnalle vakuussijoituksen
arvona. Sysmän kunta päättää liikkeelle laskettavan kuponkieurojen määrän, toteutustavan ja voi
lisätä liikkeellä olevaa kuponkieurojen määrää halutessaan. Sysmän kuponkieurot kelpaavat
ainoastaan Sysmäläisten yritysten ja yhdistysten tavaroiden ja palvelujen maksamiseen. Sysmän
kunta ei itse ota järjestelmän käytössä ollessa kuponkieuroja maksuna, mutta tekee pienhankinnat
kuponkieuroina lisäten tätä kautta liikkeellä olevaa määrää. Tarkoitus on saada sama kuponkieuro
kiertämään vuoden aikana mahdollisimman paljon.
Huomiota kiinnitetään erityisesti mahdollisimman monen yrityksen saamiseen mukaan
hyväksymään Sysmän kuponkieuro. Rahan kiertoa pyritään kiihdyttämään sillä, että Sysmän
kuponkieuro olisi arvokkaampi kuin euro ja tätä kautta se olisi haluttu maksuväline tavanomaisen
euron sijaan. Hankkeen aikana on mahdollista selvittää Sysmä‐kortin käyttöönottoa, jotta
maksaminen olisi mahdollista myös muuten kuin käteisellä. Etukorttiin olisi samalla mahdollista
tehdä bonus‐järjestelmä, mikä lisäisi maksutavan houkuttelevuutta verrattuna euroon. Korttiin on
mahdollista rakentaa seuranta, jonka avulla nähdään kulutuskäyttäytyminen. Päämääränä on, että
yrittäjät ja yhdistykset ostavat mahdollisimman paljon toisiltaan ja paikalliset asukkaat sekä vapaa‐
ajan asukkaat lisäävät paikallisten palvelujen käyttöä.
Toisena innovaationa toteutetaan pilotti pienyrittäjien verkostosta, jonka avulla on mahdollista
jättää yhteisiä tarjouksia ja osallistua isompiinkin tarjouskilpailuihin. Kohderyhmänä ovat
Sysmäläiset pienyrittäjät pilotiksi valikoituvalta toimialalta. Toimiala valitaan yrittäjien
kiinnostuksen perusteella. Uuden toimintamallin avulla parannetaan pienyrittäjien asemaa
markkinoilla ja tasataan toimintaedellytyksiä isoihin yrityksiin nähden.
Käynnistettävät toimenpiteet vahvistavat kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä.
Hankerahoitus edistää kokeilujen nopeaa käynnistymistä.

Hankkeen seuranta ja aikataulu

Elokuu 2017

Hankkeen suunnittelu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
alkaa, osa‐aikaisen projektikoordinaattorin rekrytointi ja
ostopalvelujen hankinnat vähintään kahtena eri
hankintana

Syyskuu 2017

Selvitetään Sysmän kuponkieuron tekniset järjestelyt ja
valitaan toimiala yritysten verkostopilottiin

Lokakuu 2017

Valitaan yritykset verkostopilottiin ja markkinoidaan
Sysmän kuponkieuroa yrityksille

Marras‐joukukuu 2017

Talousarvioon varataan sijoitus, joka vastaa julkaistavien
kuponkieurojen määrää

Tammikuu 2018

Julkaistaan Sysmän kuponkieuro laajalla, myös
kansainvälisellä näkyvyydellä

Helmikuu 2018

Aloitetaan Sysmän kuponkieurojen käyttö kunnan
pienhankinnoissa yrittäjiltä ja selvitetään Sysmä‐kortin
käyttöönottoa

Maalis‐Lokakuu 2018

Hankesuunnitelman mukaiset toimenpiteet lähtevät
etenemään käytännössä

Marraskuu 2018

Mahdollinen jatkohankehakemus

Joulukuu 2018

Loppuraportointi, arviointi ja kehittämissuunnitelma
tulevaisuuteen

Hankkeen aikataulua ei ole tehty tarkemmaksi, koska kyseessä on innovatiivinen täysin
uudenlainen toiminta Suomessa. Eteneminen täytyy sovittaa matkan varrelle eteen asettuvien
haasteiden ja mahdollisuuksien mukaan.

Sysmän päättäjien ja kuntajohdon sitoutuminen hankkeeseen

Sysmän kunta on varannut 200 000 € vuosittaisen määrärahan elinvoimatyöhön. Tästä summasta
rahoitetaan erilaisia innovatiivisia hankkeita sekä muita toimenpiteitä. Elinvoimatyöryhmä on
käsitellyt hankeideoita ja päättänyt hankkeen hakemisesta.
Sysmän kunnanhallitus on hyväksynyt AIKO‐hankkeen hakemisen. Kunnan virkajohto on sitoutunut
esitettäviin toimenpiteisiin. Omarahoitusosuus on varattu talousarvioon.

Hankkeen kustannusarvio

Menot

2017

2018

Palkkamenot

5 000 €

12 000 €

Ostopalvelut

10 000 €

24 000 €

Flat rate 24 %

1 200 €

2 880 €

Yhteensä

16 200 €

38 880 €

Rahoitussuunnitelma

Hankerahoitus

38 556 €

Omarahoitusosuus

16 524 €

Yhteensä

55 080 €

Hankkeen omavastuu on varattu Sysmän kunnan elinvoimatyön budjettiin
Hankkeelle perustetaan kirjanpitoon oma kustannuspaikka

Yhteistyökumppanit

Sysmän Yrittäjät
Sysmän 4H
Sysmäläisiä yrityksiä
Sysmäläisiä yhdistyksiä
Vapaa‐ajan neuvottelukunta SNK
Kunnan hallintokunnat

