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1 Johdanto  

  

Verohallinnon 6.9.2013 antamassa luonnoksessa aikapankkitoiminta rinnastetaan veronalaiseen 

vaihtotyöhön tunnistamatta täysin aikapankkitoiminnan luonnetta ja sen tavoitteita. Aikapankit ovat tasa-

arvoon perustuvia paikallisyhteisöjä, joiden jäsenet vaihtavat moninaisia palveluja aikaa vastaan. Keskeinen 

periaate on, että kaikkien aika ja avun tarve ovat yhtä arvokkaita. Stadin Aikapankissa yksi tunti vastaa yhtä 

tovia. Toveja käytetään välineenä vaihdettujen palvelujen kirjaamisessa. 

  

Aikapankkiyhteisö helpottaa avun tarpeen ja tarjonnan kohtaamista sähköisen verkkotorin kautta. 

Aikapankkien tavoitteena on edistää keskinäistä avunantoa ja kehittää kulttuuria yhteisöllisempään suuntaan. 

Samalla ne vahvistavat sosiaalisesti ja ekologisesti oikeudenmukaista paikallistaloutta, jossa jokaisella 

ihmisellä on yhtäläinen arvo ja osallistumisen mahdollisuudet. Tätä kautta aikapankkitoiminta tukee 

yksilöiden hyvinvointia, monia sosiaali- ja terveyspolitiikan painopistealueita sekä kestävän kehityksen 

tavoitteita.  

  

Luonnoksessa on aikapankkien näkökulmasta perustavanlaatuisia ongelmia ja väärintulkintoja. Ensinnäkin 

aikapankkitoimintaa tarkastellaan luonnoksessa vastikkeellisena vaihtotyönä, vaikka se on pikemminkin 

luottamukseen perustuvaa ihmisten keskinäistä auttamista. Toiseksi luonnoksessa ehdotetaan, että 

työtuntien arvo määriteltäisiin verotusta varten työsuorituksen käyvän arvon mukaan, minkä seurauksena 

esimerkiksi siivousapu olisi arvoltaan vähäisempää kuin putkiasentajan työ. Jos tovit rinnastetaan näin 

palvelujen markkina-arvoon, ei tunnisteta aikapankkitoiminnan keskeistä lähtökohtaa eli sitä, että kaikkien 

tunnit ovat yhtä arvokkaita riippumatta jäsenen ammatista tai erityisosaamisesta.  

  

Stadin Aikapankki on huolissaan verotusohjeiden vaikutuksesta. Palvelujen arvon laskeminen euroissa 

lamauttaisi aikapankkitoimintaa, koska se vaikeuttaisi keskinäisiä vaihtoja, aiheuttaisi epävarmuutta 

veroseuraamuksista ja lisäisi toimintaan liittyvää byrokratiaa. On todennäköistä, että aikapankkitoiminta 

tyrehtyisi verotusohjeen tultua voimaan; tästä on aikapankin piirissä jo tähänastisen verokeskustelun aikana 

saatu selviä viitteitä. Jos aikapankkitoiminta supistuu, yhteiskunta menettää aikapankkitoiminnan 

potentiaaliset kansantaloudelliset hyödyt - inhimillisistä arvoista puhumattakaan.  

  

  

2 Lausuntomme keskeiset ehdotukset  

  

Lausunnossa esitämme, että nyt tehtävässä ohjeistuksessa otetaan huomioon aikapankin toiminnan luonne 

ja sen perusteella aikapankeille turvataan esimerkiksi kahden vuoden verovapaa lisäaika asian 

perusteellisemman selvitystarpeen vuoksi. Käsittelemme lisäajan tarvetta luvussa 3.  

  

Mikäli aikapankkitoiminnalle ei voida ennen julkista keskustelua ja poliittista kannanottoa turvata verovapaata 

lisäaikaa, esitämme, että nyt tehtävässä ohjeistuksessa aikapankkitoimintaa ei tulkita veronalaiseksi 

vaihtotyöksi eikä verotuksessa tehdä eroa naapuriavun ja erityistä tai ammatillista osaamista vaativan avun 

välille (ks. luvut 3 ja 4). Esityksen keskeinen perustelu on se, että aikapankissa kaikkien aika on yhtä 

arvokasta ja siten noteerattava yksikkö on ainoastaan ajankäyttö palveluihin sisältämättä osaamisen laatua.  

  

Lausunnossa pyrimme avaamaan aikapankkitoiminnan lähtökohtia. Lausuntomme kirjoittamisen vaikeutena 

on ollut se, että luonnoksessa aikapankkitoimintaa tulkitaan mekanistisesti rahatalouden 

kehyksessä.  Aikapankkitoiminnan ideaa ja nykyisiä verokäsitteitä on hankalaa sovittaa yhteen. 

Aikapankkitoiminnan arvoa ei voi määrittää euroina verolainsäädännön käytäntöjen tavoin.  



 3 Lisäajan tarve 

  

Esitämme, että aikapankkitoiminnalle turvataan esimerkiksi kahden vuoden verovapaa lisäaika, minkä 

aikana voidaan perusteellisemmin selvittää aikapankin sosiaalisia vaikutuksia ja sitä, onko lainsäätäjien 

tarpeen muuttaa tuloverolainsäädäntöä ja sen sisältämää laajaa tulokäsitettä. Aikapankkien tarkasteleminen 

Tuloverolain viitekehyksessä on ylipäätään kyseenalaista ja herättää laajoja, periaatteellisia kysymyksiä 

esimerkiksi vastikkeellisuudesta ja osaamisen jakamisesta. Tämän vuoksi aikapankkien verotuksesta ei tule 

päättää viranomaistasolla, olemassa olevan ohjeistuksen päivityksen yhteydessä vaan verokohtelua tulee 

tarkastella laajempana poliittisena kysymyksenä.  

  

Tulevat verotuspäätökset voidaan tehdä paremman informaation ohjaamina ainoastaan, jos vielä 

kokeiluasteella oleva aikapankkitoiminta pääsee kehittymään ilman luonnoksessa esitetyn ohjeistuksen 

voimaantuloa. Jos aikapankkitoiminta supistuu oleellisesti, aikapankkien yhteiskunnallisia vaikutuksia ei ole 

enää mahdollista tutkia empiirisesti. Toiminnan jatkuminen on edellytys aikapankkien yhteiskunnallisten 

vaikutusten tutkimiselle. 

  

Verohallinnolla ei ole tietomme mukaan mitään ilmeisiä syitä kiirehtiä ohjeistusta aikapankkien toimintaa 

koskien. Verohallinnon (4.6.2013) julkaistussa selvityksessä todetaan, että aikapankkitoiminnassa ei ole 

toistaiseksi ilmennyt väärinkäyttöä eikä aikapankkitoimintaa nähdä suurena uhkana harmaan talouden 

leviämiseen. Lisäaikana voitaisiin perusteellisemmin tutkia aikapankin sosiaalisia ja kansantaloudellisia 

vaikutuksia. Tällaiseen selvitystyöhön on myös valmiutta (ks. Vasemmistofoorumin tiedote 26.9.2013). 

  

Lisäajan tarvetta perustelee myös se, että aikapankkitoiminta on kansainvälisesti kasvussa olevaa uutta 

toimintaa, jonka kehittäminen on muissakin maissa herättänyt kysymyksen toiminnan suhteesta 

verolainsäädäntöön. Selvitystyön aikana olisi tarpeellista tarkastella lähemmin aiheesta käytävää 

kansainvälistä keskustelua ja selvittää aikapankkien verokohtelua muissa maissa. Esimerkiksi 

Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa aikapankeille on turvattu verovapaa asema. Päätöksen 

perusteluina mainitaan, että aikapankeissa kaikkien työ on tasa-arvoista ja aikapankin jäsenillä on 

ainoastaan moraalinen velvollisuus tehdä vaihtoja. Saksan Talousministeriö on lausunut jo vuonna 2004 

kantanaan, että Saksan hallituksen tavoitteena ei ole määritellä aikapankeissa tehtävää naapuriapua, 

talkootöitä, palveluksia tai itseavun suorituksia harmaan talouden toiminnaksi, koska ne eivät tähtää 

taloudelliseen voittoon vaan lisäävät inhimillistä yhteisöllisyyttä. Myös Australian hallitus on päättänyt 

virallisesti tukea aikapankkikokeiluja ja  Community Exchange  Systems –verkoston kehittämistä.  

  

Lisäajan kuluessa on mahdollista kokeilla, minkälaisen aseman aikapankit voivat saada suhteessa julkiseen 

sektoriin sekä paikallisiin yhteisöihin ja elinkeinotoimintaan. Muissa maissa on osoitettu, että aikapankit 

voivat täydentää olemassa olevia hyvinvointivaltion rakenteita ja kehittää uusia osallistuvia ja solidaarisia 

toimintatapoja. Yhdessä kuntien ja kaupunkien kanssa olisi mahdollista kehittää erilaisia aikapankkeja 

hyödyntäviä vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi aikaan perustuvaa "verotusta", joiden avulla ihmiset voivat 

osallistua palvelujen tuottamiseen. 

  

  

 4 Toveja ei voi rinnastaa euroihin    

  

Verohallinnon ohjeistuksen ongelmana on, että siinä tehdyssä lain tulkinnassa tovit rinnastetaan 

rahanarvoiseksi etuudeksi ja aikapankkitoiminta tulkitaan työksi korvausta vastaan. Aikapankkitoiminnan 

määritteleminen veronalaiseksi tuloksi pohjautuu Tuloverolain (30.12.1992/1535, TVL) laajaan 

tulokäsitteeseen. Lain mukaan ”Veronalaista tuloa ovat jäljempänä säädetyin rajoituksin verovelvollisen 

rahana tai rahanarvoisena etuutena saamat tulot” (29 §, 1 mom.). Luonnoksen kohdassa 2.1. tarkennetaan, 

että ”työn tekeminen korvausta vastaan on veronalaista ansiotuloa” (TVL 61 §).  

  

Aikapankkitoiminta on kuitenkin luottamukseen perustuvaa toimintaa eikä palveluiden vaihtamisessa ole 

kyseessä rahanarvoisen etuuden vaihtaminen. Rahanarvoisen etuuden sijaan tovit ovat luottamukseen 

perustuva kirjanpidon väline. Tovien kirjaamisen päätarkoitus on osoittaa kuinka paljon henkilö on tarjonnut 



tai pyytänyt aikapankkiyhteisöltä apua. Vaihtoja voi tehdä, vaikka henkilöllä ei olisi toveja eivätkä kaikki 

aikapankin jäsenet aina edes koe tarvetta merkitä toveja antamastaan avusta.  

  

Aikapankissa keskinäisen avun merkityksiä ja vaikutuksia ei voi, eikä tule, mitata rahassa eikä toiminnalla 

tavoitella taloudellista voittoa. Tämän vuoksi aikapankkitoiminnasta saadun edun arvoa ei ole luontevaa 

ilmaista euroissa eikä kirjattuja tunteja eli toveja voi rinnastaa rahaan tai taloudelliseen vastikkeeseen. 

Tovien kirjaaminen tekee näkyväksi yhteisöllisen vastavuoroisuuden, mikä on luontevaa kaikissa 

ihmisyhteisöissä. Esimerkiksi perinteisissä talkoissa yhteisön jäsenet tunnistivat moraalisen velvollisuutensa 

osallistua vastavuoroiseen auttamiseen, mutta nykyisissä kaupunkiyhteisöissä sosiaaliset normit eivät 

luontevasti siihen ohjaa.  

  

Yhteisöllisessä ihanneyhteiskunnassa ihmiset auttaisivat toisiaan ja jakaisivat osaamistaan ilman, että tehtyä 

aikaa kirjataan. Toistaiseksi katsomme, että tovikirjanpito on kuitenkin tarpeellista, koska se auttaa 

tunnistamaan ja seuraamaan ihmisten tekemistä ja osallistumista. Tovit ovat myös tapa antaa tunnustusta 

ihmiselle tehdyistä palveluista. Tovien avulla kannustetaan ja tuetaan mukaan ”talkoisiin” niitäkin, jotka eivät 

itse löydä luonnollisia osallistumisen keinoja ja toisaalta rajoitetaan toisten hyväksikäytön mahdollisuutta. 

Tovikirjanpito auttaa laajentamaan sitä ihmisten verkostoa, joiden on mahdollista auttaa toisiaan, minkä 

vuoksi apu ei rajoitu pelkästään naapurustoihin. Tovien käyttö helpottaa erilaisista sosioekonomisista tai 

kulttuurista taustoista tulevien ihmisten keskinäistä kohtaamista ja yhteistoimintaa.  

  

Aikapankkivaihtoja ei tehdä ensisijaisesti korvausta vastaan eivätkä aikapankkivaihdot 

ole tulonhankkimistoimintaa lain tarkoittamassa mielessä. Aikapankeissa tehtävää työtä ei tule nähdä 

korvausta vastaan toisen osapuolen teettämänä tehtynä työsuorituksena.  

  

Luonnoksen luvussa 5.2.1 esitetään, että aikapankissa jäsenten välillä olisi velvollisuus vaihtaa 

työsuorituksia. Aikapankin jäsenet eivät kuitenkaan ole velvoitettuja auttamaan toisiaan, koska toiminta 

perustuu vapaaehtoisuuteen ja jäsen voi aina itse päättää tapauskohtaisesti aikapankkivaihdoista. 

Päinvastoin kuin luonnoksen kohdassa 5.2.1. esitetään, jäsenillä ei myöskään ole ”oikeutta” saada 

hyväkseen vaihtoyksikön perusteella työsuorituksia joltakin toiselta aikapankin jäseneltä. Aikapankissa 

jäsenellä ei ole mitään takuuta siitä, voiko hän saada tulevaisuudessa itseään hyödyttäviä palveluja toiselta 

aikapankkilaiselta. Aikapankkitoiminnan vapaamuotoisuutta kuvaa myös se, että aikapankissa voi saada 

itselleen apua, vaikka itseltä puuttuu mahdollisuudet avun antamiseen (kuten vanhukset ja psyykkiseltä tai 

fyysiseltä toimintakyvyltään rajoittuneet henkilöt). 

 

Luonnoksessa esitetään, että aikapankkivaihtojen arvo määriteltäisiin käyvän arvon mukaan. Silloin 

esimerkiksi koiranulkoilutus olisi arvoltaan vähäisempää kuin ATK-työ. Aikapankissa tehtyjä vaihtoja ei 

kuitenkaan voi rinnastaa markkinahintoihin käyvän arvon mukaan, koska aikapankissa kaikkien ajalla on 

yhtälainen arvo. Jos erilaista aikapankkitoimintaa arvotetaan eri tavoin, aikapankkien palvelut eivät enää olisi 

tasavertaisesti kaikkien saatavilla. 

 

Toveja ei voida rinnastaa euroihin myöskään sen takia, että tovimarkkinat ovat selvästi euromarkkinoita 

rajoitetummat. Tovit ovat sidottuja aikapankin periaattein toimivaan ympäristöön, jossa tavoitteena on 

oikeudenmukainen ekologinen ja sosiaalinen kestävyys.  Euromarkkinoita eivät puolestaan rajoita tällaiset 

eettiset periaatteet. 

 

 

 5 Aikapankissa kaikkien aika on yhtä arvokasta   

  

Kansainvälisesti tunnetun timebanking -periaatteen keskeinen lähtökohta ja arvoperusta on se, että kaikkien 

ihmisten aika on yhtä arvokasta sosiaalisesta taustasta tai henkilön osaamistasosta riippumatta. Tästä 

syystä aikapankkeihin ei voi soveltaa sellaista verotusohjeistusta, jossa eri aikapankkitoimijoiden aikaa 

arvotetaan eriarvoisesti.  

  



Luonnoksessa todetaan, että tavanomainen ja arvoltaan vähäinen naapuriapu ei ole veronalaista vaihtotyötä 

mutta sen sijaan erityistä koulutusta, ammattitaitoa tai pätevyyttä vaativien työsuoritusten vaihtaminen on 

veronalaista niiden määrästä riippumatta. Kummankin osapuolen veronalaiseksi ansiotuloksi katsottaisiin 

tällöin osapuolen vastineeksi saaman työsuorituksen käypä arvo. Tuloverolakia on kuitenkin mahdollista 

tulkita ja soveltaa toisin. Luonnoksessa ei riittävästi perustella, miksi erityistä ammattitaitoa, koulutusta tai 

pätevyyttä vaativan työn olisi aina oltava veronalaista. Esimerkiksi julkishallinto ei tue koulutusta siksi, että 

tuen avulla luotu ammatillinen osaaminen olisi välttämättä veronalaista.  

  

Sen lisäksi, että luonnoksessa esitetty erottelu on aikapankkien arvojen vastainen, se ei myöskään tunnista 

aikapankin keskeistä ideaa: aikapankissa jäsenet tarjoavat toisilleen niitä taitoja, joita he parhaiten osaavat 

ja joita he itse haluavat tehdä. Aikapankissa on mukana jäseniä, jotka haluavat tarjota omaa ammattitaitoaan 

(esimerkiksi psykologit, kielenkääntäjät tai musiikinopettajat) eettisistä syistä eli siksi, että heidän 

osaamisensa on tasa-arvoisesti kaikkien saatavilla. Aikapankin idean mukaisesti heidän tarjoamansa 

palvelut merkitään tovikirjanpitoon.  

  

Jokamiehentaitoja sisältävän naapuriavun ja erityistä osaamista edellyttävien palvelujen erottelu heikentäisi 

oleellisesti aikapankkien mahdollisuuksia edistää hyvinvointia, sekä yksilöiden että yhteisöjen tasolla. 

Aikapankkien kautta myös ne ihmiset, joilla ei ole varaa tai mahdollisuuksia ostaa ammatillista palvelua 

markkinahintaan, voivat saada tarvitsemansa avun. Tämä ei ole välttämättä mahdollista, jos toiminta on 

veronalaista ja saatu apu tulee eritellä vuosi-ilmoituksen yhteydessä: 

  

Esimerkiksi, jos pienituloinen aikapankin jäsen pyytäisi naapurissa asuvan, aikapankissa mukana olevan 

juristin apua ja tämän palvelun käypä arvo lisättäisiin avun saajan vuosituloon, se saattaisi nostaa 

verotettavaa vuosituloa niin selvästi, että jäsenellä ei olisi varaa käyttää palvelua. Ongelmana olisi myös se, 

että aikapankin jäsen ei vaihdon toteutumisen aikana pystyisi arvioimaan vaihtotyön taloudellisia vaikutuksia 

eikä sitä, kuinka paljon vaihto vaikuttaisi koko vuoden veroprosenttiin. Tässä tapauksessa aikapankin jäsen 

joutuisi hakemaan tarvitsemaansa juridista apua julkisin varoin kustannetusta oikeusaputoimistosta.  

  

Aikapankit laajentavat tarjolla olevien palvelujen saatavuutta. Jo nykyisin Stadin Aikapankissa vaihdetaan 

sellaisia palveluita, joille ei ole vastinetta markkinoilla ja sellaisia palveluja, joita ihmiset tarvitsevat, mutta 

joita ei kannata tuottaa nykyisessä markkinataloudessa.  

 

6 Lopuksi 

  

Saamamme käsityksen mukaan Verohallinto voi suhteellisen itsenäisesti vaikuttaa ohjeistuksen 

valmistumisaikatauluun ja ottaa aikalisän asian tarkastelussa. Poliittisen keskustelun herättämiseksi Stadin 

Aikapankki julkaisi julkisen kannanoton verotukseen liittyen 24.9.2013 (ks. liite 1). Kannanottomme julkaisun 

jälkeen saamamme palautteen perusteella aikapankkien mahdollisuuksiin kohdistuu laajempaa 

yhteiskunnallista kiinnostusta ja tukea (ks. esimerkiksi Työttömien Valtakunnallisen Yhdistyksen kannanotto 

26.9.2013). 

  

Kansalaisten oma-aloitteisuudesta liikkeelle lähtenyt aikapankkitoiminta on suomalaisessa 

hyvinvointivaltiossa tärkeä sosiaalinen innovaatio ja kokeilu, jonka tarjoamia hyvinvointia  

edistäviä mahdollisuuksia ei ole varaa menettää hätiköidyillä veroteknisillä ratkaisuilla. 

  

 Liitteet 

  

1. Stadin Aikapankin julkinen kannanotto 24.9.2013 

 

Helsingissä 27.9.2013  

Stadin Aikapankin jäsenistö 


