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SiSSejuhatuSekS
selle trükise eesmärk on tutvustada Paide linnas 1. mail 2010. a välja antud 
kogukondlikku maksevahendit P.a.i., aga veidi ka sellega seotud tagamaid. 
P.a.i. näol on tegemist ühe algatusega, mille eesmärk on elavdada kohalikku 
kogukonda ning muuta see niisugusel moel elujõulisemaks. 

P.a.i.-sugused „regiorahad“ ei ole midagi uut, neid on kogu maailmas eri 
hinnangutel 2500–5000. Ehkki oma alustelt ja eesmärkidelt on nad üsna 
erinevad, seovad neid mõned ühised tunnused. Esiteks ei ole tegemist päris 
alternatiivrahadega – st need ei ole mõeldud asendama ametlikku valuu-
tat, nagu dollar või euro, ega ole nad ka mõeldud sellega konkureerima. 
Pigem võib kohalikku raha nimetada paralleelrahaks, st ta toimib samal ajal 
ametliku valuutaga, toetades majandust sellistes valdkondades ja sellistel 
aegadel, mil ametlik valuuta on nõrk või selle täiendav käibesse laskmine 
on keeruline (nn krediidikriiside ajal). 

Teiseks kohaliku raha tunnuseks on tavaliselt see, et ta on kasutatav ainult 
kohalike kaupade või teenuste käibes, st tema eesmärk on elavdada just 
kohalikku ettevõtlust ning hoida sellest teenitud ressurss samuti kohalikus 
kogukonnas. see on eriti aktuaalne tänapäeva aina enam globaliseeruvas 
majanduses, kus aina suuremad kaubandus- ja tööstuskontsernid pakuvad 
kohalikule tarbijale küll suuremaid ostuvõimalusi, ent samas viivad sel moel 
teenitud tulu ka kogukonnast välja. Ehkki selle positiivseks tulemuseks või-
vad olla tööturu uued võimalused, kahaneb samal ajal kohaliku ettevõtluse 
konkurentsivõime ning sellega ka kohaliku kogukonna elujõulisus, mille 
kaugemaks mõjuks on ka kohaliku sotsiaalse ja kultuurilise hakkamasaa-
misvõime vähenemine.

Üks oluline, ent tavapärane erinevus kohaliku ja ametliku raha vahel on 
ka selle n-ö emiteerimise kord. Kui ametlik valuuta on pea 100%-liselt 
krediidipõhine, st ametlik raha satub meie kätte ainult tänu sellele, et keegi 
on kunagi selle kommertspangast laenuna välja võtnud, siis kohalikku raha 
emiteeritakse pigem nn senjoraažipõhiselt ehk seda antakse vastutasuks 
kogukonnale osutatud teenete või tehtud tööde eest. oluline on see see-
tõttu, et sel moel on kohalik raha odavam ja „säästvam“. Krediidipõhise 
raha peamine probleem on kasvav intressikoorem, mis sunnib aina kasva-
vale, iga hinna eest tarbimisele, uutele laenudele, uuele intressikasvule ning 
kunstlikule majanduskasvude ja -languste tsüklile, mis lõppkokkuvõttes 
kurnab piiratud ressurssidega elukeskkonda nagu seda meie planeet on. 
Kohalik raha väldib seda probleemi ja võib tagada sedasi säästlikuma ja 
jätkusuutlikuma ressursside kasutamise.
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MikS praeguSeSt 
raha SüSteeMiSt ei piiSa?

Praegune nn krediidi- või intressipõhine 
rahandussüsteem on alguse saanud 17. 
sajan dil, mil inglismaal ja Rootsis asutati 
esimesed kommertspangad. Enne seda oli 
rahal mh kaks praegusest erinevat tunnust: 
esiteks andsid seda välja valitsejad ja teiseks 
oli tegemist peamiselt metallrahaga. valitsuste 
võimetusega täiendavat metallraha emiteerida 
saigi alguse kommertspankade tõus. senised 
kaupmehed olid valmis andma oma väärismetalli valitsuse käsutusse, ent 
seda loomulikult mitte tasuta, vaid laenuna, mis pidi kuuluma tagasta-
misele kasuga ehk intressiga. laenutähtedest kasvaski välja paberraha, 
mis oma kasutusturvalisuse, aga ka väljaandmise mugavuse tõttu hakkas 
aja jooksul aina enam asendama väärismetalli ja metallraha käivet (pildil 
Euroopa esimene paberraha, Rootsi riksdaler aastast 1666). seetõttu võib 
öelda, et sellise rahasüsteemi puhul on raha tema emiteerimise ainsa viisi 
tõttu tegelikult mitte riiklik, vaid kommertsraha. 

Kuna selline raha satub käibesse ainult laenuna, siis samal ajal hakkab 
kasvama kõigi laenajate, nii eraisikute kui ka valitsuste võlakoorem (nn 
sisevõlg). Üsna kiiresti avastati, et paberraha on tegelikult võimalik emi-
teerida suuremas koguses, kui on olemas seda tagavat väärismetalli, sest 
tõenäosus, et kõik paberraha omanikud sooviksid selle korraga vahetada 
tagatiseks oleva väärismetalli vastu, oli väga väike (alates 1973. aastast ei 
ole ükski ametlik valuuta enam tagatud kulla, hõbeda või muu väärisme-
talliga). sel moel kasvas rahahulk enneolematu kiirusega, mis elavdas ka 
majandust aina enam, ent sama vältimatult on see ka juhtinud ühiskonda 
nn krediidikriiside suunas. Krediidikriisiks nimetatakse olukorda, mil uute 
laenude võtmine on muutunud väga raskeks või võimatuks, sest olemas-
olevad laenud koos intressidega on kasvanud lihtsalt liialt suurteks. mida 
universaalsem või globaalsem on selline rahasüsteem, seda globaalsem, st 
ulatuslikum ja suurem on ka kriis. Kuna võlg koos laenudelt võetavate 
intressidega on alati suurem kui algselt käibesse lastud laenuraha, siis viib 
krediidipõhise majanduse puhul laenude ja intresside tagastamine lõpuks 
alati kriisi (st olukorda, kus kaubelda ei saa, sest raha on vähe ja seda ei 
saa juurde tulla, sest suure laenukoormuse tõttu ei suudeta laenu võtta). 
sellest väljapääsemiseks tuleb leida võimalus uueks krediidibuumiks, mis 
programmeerib samal ajal tulevikku uue ja suurema kriisi ehk siis loob 
majanduslanguste- ja tõusude pideva tsükli, mis osalt hoogustab, aga sama-
võrd ka kurnab majandust ning eriti looduskeskkonda.
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samuti on leitud, et intressipõhist laenuraha tootva kommertspanganduse 
mõju majanduse kujundamisele on kasvanud liiga suureks. Pangad teevad 
raha “tootmise” otsuseid peamiselt laenusaaja suurema kasvupotentsiaali 
alusel, mistõttu toetatakse pigem rahvusvahelisi suurkorporatsioone ja 
jäetakse tähelepanuta väikesed, kohaliku kogukonnaga seotud ettevõtteid.

muidugi on selline rahasüsteemi kirjeldus väga lihtsustatud, kuid see aitab 
aru saada, miks üldse on hakatud mõtlema teistsuguste finantssüsteemide 
võimalikkuse peale kui krediidipõhine süsteem. mõned on leidnud, et emi-
teeritava raha kontrolli all hoidmiseks tuleb see uuesti 100%-liselt tagada 
kullaga. Teised on leidnud, et probleemiks on just raha väljaandmise viis: 
seda ei peaks välja andma kommertspangad ja seda ei peaks välja andma 
laenuna, vaid seda tuleks peamiselt käibesse lasta n-ö senjoraažipõhiselt. 
see tähendab, et raha peaks jälle välja andma ainult ja vahetult valitsused 
ning seejuures otseselt riigile osutatud teenuste või müüdud kaupade eest 
(mis aitaks mh vähendada ka ühiskonna maksukoormat).

on selge, et terve maailma finantssüsteemi muutmine on väga raske üles-
anne, mis pole meie pädevuses ega meile jõukohane. Jõukohane on aga üles 
ehitada paralleelne kohalik maksevahend, mis väldiks tavapärase kredii-
diraha probleeme. arvestades, et ka ametliku valuuta tagatiseks on ainult 
usaldus (mitte kuld, vaid seadus ehk kokkulepe), siis on vaja kokkulepet 
ja sellest kinnipidamist, et kohalik paralleelne rahasüsteem võiks toimida. 
ning mis samuti on oluline: erinevate samaaegsete finantsmudelite ole-
masolu ehk mitmekesisus, mis ei tugine üksteisega konkureerimisele, võib 
anda n-ö pehmema maandumise kriiside ajal, ehk tagada enam võimalusi 
nende üleelamiseks.

kohalikud rahaSüSteeMid
Kohalik raha on tegelikult alati eksisteerinud, kas siis kulla, pärlite, loo-
manahkade või näiteks tänapäevalgi Kamerunis käibel olevate markeeritud 
pudelikorkide näol. vahel on raha asemel kasutatud ka barter- ehk lihtsaid 
vahetustehinguid, ent need ei ole alati väga tõhusad, kui elu ja majandamine 
muutub keerulisemaks. 

Tänapäevaste kohalike rahade eelkäijaid leiab 19. sajandist. Pildil on usa-s 
Cincinnatis Josiah Warreni poolt aastatel 1827–1830 välja antud nn aja-
raha ehk maksevahend, mille aluseks 
olid töötunnid. Rahaühikuks oligi 
hour ehk tund, 1 hour vastas ühele 
töötunnile ning selle eest kaupa ostes 
oli ka kauba hind vastavuses selle 
tootmiseks kulunud tundide arvuga. 
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Tänapäevased „ajapangad“ töötavad üsna sarnase põhimõtte alusel: kui 
sa teed kellegi jaoks ühe tunni tööd, siis selle n-ö omandatud tunni eest 
saad sa „osta“ kelleltki teiselt ühe tunni jagu tööd või siis sellele vastavat 
kaupa. Enamasti töötavad seesugused ajapangad tänapäeval internetipõ-
hiselt, st paberraha ei pruugita arvelduses enam kasutada, ehkki säärase 
„ajaraha“ printsiibi põhjal on üle maailma välja antud ka mitmeid koha-
likke paberrahasid.

Kohalikuks finantssüsteemiks on ka vastastikuse krediidi süsteem ehk selline 
mudel, kus ettevõtted on leppinud kokku, et andes teisele ettevõtjale kaupa, 
omandab selle „müüja“ teatud summas nõude, mida ta saab „ostmisel“ 
kasutada teise ettevõtjaga kaubeldes. nii tekivad ettevõtjatel üksteise vastu 
tasaarveldatavad nõuded, ilma et reaalselt raha (ainult raamatupidamise 
arvestus) üldse vaja läheks. selliselt toimib üks vanimaid siiani kasutusel 
olevaid kohalikke rahasüsteeme WIR (Wirtschaftsring-Genossenschaft ehk 
Šveitsi Äriringkond, aga tõlkes ka „meie“ ehk viide Šveitsi tugevale kogu-
kondlikule taustale), mis asutati Šveitsis 1934. a oktoobris keset tolleaegset 
majanduskriisi ning mis osutus väga edukaks ja on toimiv tänaseni (1993 
oli selle kasutajaid ligi 80 000, s.o u 16% Šveitsi ettevõtjaist, käive oli 2,5 
miljardit ChF).

Kuid kohalikuks rahaks on Eestiski tuntud nn kliendirahad või soodus-
kaardid, mida kasutavad mitmed kaupluseketid. võib-olla selgeima seose 
rahaga tekitas hiljuti ühe lennukompanii nn flyer miles tüüpi kliendiraha 
Baltic miles’i reklaam:

Tegemist oli sooduskaardiga, mis omandati lennupileteid ostes ning mida 
kasutades sai hinnasoodustust väga mitmetes kauplustes, hotellides, tank-
lates, mobiilioperaatorite teenuseid kasutades jne. ingliskeelsel kodulehel 
reklaamiti seda nii: “After all, BalticMiles is the new currency of the North!” 
(Baltic miles on Põhjamaade uus raha!)

on arvestatud, et nn flyer miles tüüpi sooduskaarte või „raha“ on üle maailma 
välja antud 14 triljonit, rohkem kui usa dollareid ja eurosid kokku.

nagu öeldud, on selliseid erinevaid kohalikke rahasüsteeme üle maailma 
erinevatel hinnangutel 2500–5000. Ent tagasi tulles nn kliendilojaalsusraha 
juurest rohkem „päris“ raha tunnustega maksevahendite juurde, tasuks 
lähemalt tutvustada nelja maailmas tuntuks saanud kohalikku paberrahaga, 
mille sarnased nn regiorahad on kõige enam levima hakanud ning millel 
on ka rohkem sarnaseid tunnuseid P.a.i.-ga.
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ithaka hourS
välja antud alates 1991. aastast USA-s new Yorgis 
ithakas (u 30 000 elanikku). algselt osales kohalikus 
rahasüsteemis 90, nüüd üle 500 ettevõtja. Üks Ithaka 
hour (ih) vastab 10 USA dollarile, mis oli piirkonnas 
raha väljaandmise ajal ühe tunni keskmine töötasu, seega 
on raha väärtuse aluseks tööaeg. alates 1991. aastast on 
kaubeldud mitme miljoni ih väärtuses. Kuigi üks töötund 
(sõltumata töö iseloomust) vastab ühele ih-le, võib töö eest maksta muidugi 
ka rohkem, kui tööga on seotud abiliste palkamine, varustuse kasutamine 
jne. ih saab kasutada ainult kohalike kaupade ja teenustega kauplemi-
seks ning ih omanikuks saab selliseid kaupu või teenuseid müües. lisaks 
kasutatakse ih-d ka nn mitteametlikus majanduses, näiteks kui inimesed 
kauplevad turul või omavahel aiasaadustega. Erandina saab ih omanikuks 
ka seda usa dollarite vastu vahetades (ehk ih on konverteeritav). Peale 
selle antakse ih-d selle süsteemiga liitunutele ka laenudena (0% intressiga), 
ent laenu saaja peab selle kohalikku majandust turgutades ära kasutama 
6 kuu jooksul. lisaks antakse ih-d välja annetustena (toetustena) mTÜ-
dele, ühe saaja kohta mitte rohkem kui 30 ih-d, kasutada tuleb toetust 
jällegi ainult kohalikus kogukonnas. ih ei asenda ametlikku valuutat, usa 
dollarit, vaid on paralleelraha.

ChieMgauer
välja antud alates 2003. aastast lõuna-
Saksamaal Chiemsee piirkonnas. sai alguse 
Christian gelleri juhitud keskkooliprojektina, 
millel on praegu 3000 liiget (sh 600 ettevõtet), 
chiemgaueri (Ch) käive oli 2008. aasal 3 mil-
jonit, ka Ch kasutatakse just kohalike toodete 
käibes. Üks Ch vastab ühele eurole (1 : 1) ning 
Ch on vabalt konverteeritav (st seda saab lihtsalt eurode vastu vahetades). 
Kurssi rakendatakse siiski erinevalt: mTÜ-d ostavad Ch-d kursiga 100 Ch 
= 97 EuR (st teenivad 3 EuR), kauplemises on Ch ja euro kurss 1 : 1, ent 
kauplejad saavad Ch vahetada euro vastu kursiga 100 Ch = 95 EuR, st 
kaotavad 5 eurot, millest 2 eurot kasutatakse Ch administreerimiskuludeks ja 
3 eurot kantakse mTÜ-dele. 2008. aastal teenisid kohalikud mTÜ-d selliselt 
tulu kokku 33 000 chiemgauerit (= eurot). Et Ch oleks aktiivses kasutuses 
ja turgutaks kohalikku majandust, on sellele kehtestatud nn demurrage ehk 
negatiivne intress – Ch kaotab 2% oma väärtusest kvartalis, kui see ei ole 
pidevas kasutuses.
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BerkShareS
välja antud alates 2006. aastast USA-s 
massachusettsis Berkshires. väidetavalt on 
tegu kõige suuremas ulatuses leviva koha-
liku rahaga maailmas, esimese 9 kuuga anti 
Berkshare’i (B) välja veidi üle miljoni, praegu-
seks on B välja antud üle 2 miljoni ja selle kurss on 1 B = 0,95 USD. seda 
maksevahendit aktsepteerib üle 370 äri Berkshire’i piirkonnas. B kohta on 
öeldud, et see on “ilusam raha kui dollar”, rahatähtedel on kujutatud koha-
likke tuntud inimesi ja kunstitegelasi. B õiguslikuks vormiks on tegelikult 
sooduskaart, ehkki teda kasutatakse lepingulise maksevahendina sarnaselt 
rahale. B omanikuks saab, vahetades seda ühes viiest partnerpangast dollarite 
vastu, aga samuti ka kaubeldes kohalike kaupade ja teenustega. Enamik 
kauplejaid aktsepteerib B 100% hinnast. Ka B ei asenda usa dollarit, vaid 
toimib selle kõrval paralleelrahana.

leweS pound
välja antud alates 2008. aastast Inglismaal 
ida-sussexis asuvas linnas lewes. Tegemist 
on linnaga, mis kuulub nn Transition Towns 
võrgustikku ehk linnade hulka, kus on käivita-
tud laiaulatuslik säästvat arengut ja kohalikku 
kogukonda toetav programm, mille üks osa 
on ka kohalikku majandust toetav kohalik 
raha. lewis Pound (lP) ei ole seejuures piir-
konnas esimene kohalik raha, esimene selline 
oli seal kasutusel aastatel 1789–1895. lP on 
õiguslikult määratletud väärtpaberina, st mitte 
„seadusliku maksevahendina“ selles mõttes, et tegu ei ole üldkohustusliku 
rahaga, vaid omavahelise kokkuleppe alusel kasutatavaga. lP on seega 
samuti paralleelraha, tema kurss inglise naela suhtes on 1 : 1, seda saab 
osta praegu 11 spetsiaalsest kohast ning kaubelda saab lP-ga praegu enam 
kui 130 kohalikus äris (mh kasutatakse lP-d ka töötasude maksmisel). Ka 
lP on trükitud vesimärkide ja muude turvaelementidega paberile ning sellel 
on kujutatud Tom Paine’i, üht ameerika Ühendriikide n-ö asutajat, kes oli 
elanud ka lewes’is. lP eesmärk on kasvatada kohalikku majanduslikku 
jõukust, soodustades kohalikku tarbimist, vähendada ökoloogilist jalajälge 
ning tugevdada ka kogukondlikke sotsiaalseid sidemeid.
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kogukondlik MakSevahend 
p.a.i.

Ehkki P.a.i. väljaandmise eeskujuks ei olnud otseselt ükski toodud näidetest, 
on tema väljaandmise eesmärgid ja alused sarnased mitmete samasuguste 
maksevahenditega. P.a.i. anti tegelikult välja konkreetsest praktilisest vaja-
dusest lähtuvalt, mitte soovist jäljendada „kohaliku raha trendi“. nimelt 
oli Paide sRiK (säästva Renoveerimise infokeskus) juba mõnda aega kogu-
nud taaskasutuses ehitusmaterjali (vanu ehituspalke, uksi, aknaid, ahjupotte 
jms), samuti korraldanud ennistusalaseid koolitusi ning pakkunud säästvaks 
ennistamiseks vajalikke kaupu ja tööriistu. Teisest küljest osales palju inimesi 
sRiK-i valduses oleva hoonekompleksi ehk Paide kogukonnakeskuse (Tallinna 
tn 9 ja 11) korrastus- ja ehitustalgutel. Et anda oma tööd panustavatele 
vabatahtlikele võimalus selle eest ka soodsamalt saada kaupu ja teenuseid, 
mille levikut nende tegevus toetas, oligi kohane anda välja neid kaht ressurssi 
omavahel kokku viiv maksevahend. Kuid P.a.i. ei ole mõeldud toimima ainult 
kogukonnakeskuses, vaid tema rakendusala saab olla palju laiem.

P.a.i. õiguslikuks sisuks on samuti väärtpaber 
(või sooduskaart), ent samas toimib ta rahale 
omaselt ka maksevahendina, ehkki mitte nn sea-
dusliku maksevahendina ehk siis kõigile kohus-
tuslikuna, nagu kroon või euro, vaid sellisena, 
mis toimib ainult osapoolte kokkuleppel. P.a.i. 
kui paralleelraha tähendabki seda, et ostja võib 
kauba ees alati maksta ka „seaduslikus“ valuu-
tas, ent samas saab ta seda teha ka „lepingulise 
maksevahendiga“ (reeglina mingi osana hinnast), 
kui on selliselt müüjaga kokku leppinud. P.a.i. 
väljaandmise ja kasutamise tingimusi saab lähe-
malt lugeda P.a.i.de Prospektist (vt www.weis-
senstein.ee), kuid kokkuvõtvalt on need sellised:

• P.a.i. väljendab tänu kogukonna heaks tehtud vabatahtliku töö eest
 (ühtlasi on see tagatiseks)
• 1 P.a.i: vastab ühele vabatahtlikule töötunnile, sõltumata tööst 
 (s.o u 3 eurot)
• P.a.i.-d ei anta välja laenuna ega intressi eest ning kasutatakse 
 kohaliku ja säästva tarbimise arendamiseks
• P.a.i. tugineb kokkuleppeile ja usaldusele (kogukonna areng)
• P.a.i. kehtib kohalikus kogukonnas (Paide linnas ja Järva maakonnas)
• P.a.i. eesmärk on hoogustada kogukonnasisest ettevõtlikkust 
• P.a.i. on paralleelraha, st toimib kõrvuti ametliku valuutaga
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Kõigest sellest saab tuletada ka P.a.i. tähenduse – tegemist on Paides käibele 
lastud rahaga, mis väljendab tänu (pai) ning mis võib olla näiteks Paide 
Arengu Instrumendiks või mis tahes muuks sõnakombinatsiooniks, mida 
tema eesmärgiga siduda võiks.

P.a.i. on välja antud paberil, 1, 5 ja 10 vääringutähtedena, trükitud kohali-
kus trükikojas (Kuma) taaskasutuses paberile (cyclos) ning need on kujun-
danud kohalik inimene (heli aade, www. komitee.ee).

p.a.i.de pank
P.a.i. väljaandja on P.a.i.de Pank, mis on algselt seitsmest Järvamaa inime-
sest moodustatud erapooletu kõrvalseisev mittetulunduslik ühisus (seltsing) 
ning on avatud liitumiseks kõigile. Tema mittetulunduslikkus väljendub 
selles, et ta ei jaota saadud tulu seltsinglaste vahel, vaid kasutab seda ainult 
P.a.i. arendamiseks. P.a.i.de Pank on finantseeritud eelkõige seltsinglaste 
annetustest, ta ei korralda ise töid, mille eest P.a.i.-d välja annab, ega teeni 
ka ühisusena otsest tulu P.a.i. väljaandmise eest. Tema üks põhifunktsioone 
on P.a.i. käibe korraldamine.

p.a.i. väljaandMine
P.a.i.de Pank on küll P.a.i.-de emiteerija 
või väljaandja, ent ta ei anna neid välja 
vastutasuks iseendale osutatud tööde/
teenuste või müüdud kaupade eest. Kuna 
P.a.i. antakse välja kogukonna heaks 
tehtud vabatahtliku töö või kogukonnale 
annetatud asjade eest, siis on tegemist 
tasuga avaliku, üldsusele suunatud hüve 
eest, mida ei ole osutatud raha teenimise pärast. sellist tööd (näiteks talgud) 
võib korraldada mõni mTÜ või kohalik omavalitsus, aga ka eraisik või 
äriühing, ent oluline on, et tegemist pole erahuvides tehtava tööga. Tehtavast 
tööst teavitatakse P.a.i.de Panka, kes seejärel kõrvalseisjana võib – kuid ei 
pea – osalejatele vastavalt nende tööpanusele (1 P.a.i. = 1 töötund) P.a.i.d 
välja anda. niisiis ei anta P.a.i.-sid välja laenuna ega saa neid ka ametliku 
valuutaga P.a.i.de Pangalt osta, vaid väljaandmise aluseks on alati mingi 
kogukonna heaks tehtud konkreetne töö või muu hüve.
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iga P.a.i. antakse välja nimeliselt – 
tagaküljel on selle jaoks lahtrid, kuhu 
märgitakse kuupäev, saaja nimi ning 
tehtud töö. Tegemist on omamoodi tur-
vaelemendiga, aga ka võimalusega veen-
duda, et P.a.i. väljaandmine on olnud 
eesmärgipärane (vältida niimoodi selle 
devalveerumist) ning kuna samasuguseid 
kirjeid tuleks P.a.i. tagaküljele kanda 
iga kord, kui sellega tehing tehakse, aitab see tulevikus saada ülevaadet 
P.a.i. kasutamisest. samas on oluline märkida, et tehingukirje tegemata 
jätmine ei muuda P.a.i. tähte ka kehtetuks.

samasuguseks turvaelemendiks on P.a.i. esiküljele märgitud seerianumber 
ning P.a.i.de Panga esindaja allkiri. 

Tänu sellisele P.a.i. väljaandmise korrale võib P.a.i. julgelt kasutusse võtta. 
Kui näiteks kohalik omavalitsus tahaks tema piirkonnas tööd teinud vaba-
tahtlikele anda mingeid soodustusi – näiteks müüa kinopiletit või pääset 
spordihalli 50%-lise hinnasoodustusega neile inimestele, tänu kelle hea-
korratööle hoiab omavalitsus raha kokku, siis võib ta seda teha julgelt just 
P.a.i.-de eest, sest vastavalt P.a.i. tähelt on näha, et soodustust antakse 
just kogukonnale osutatud hüvede eest. Ja lõpuks – täpne arvepidamine 
P.a.i.-de väljaandmise üle annab võimaluse ka hinnata rahas kogukonnale 
tehtud vabatahtlikku tööd. nii võib öelda, et alates 1. maist 2010 kuni 
novembrikuuni on vabatahtliku töö eest P.a.i.-sid välja antud peaaegu 
kahe tuhande euro väärtuses.

kuidaS p.a.i.-d kaSutada?
Kõige lihtsam viis P.a.i.-d kasutada on lasta 
see n-ö eraviisilisse ringlusse. näiteks kui 
oled teeninud oma vabatahtliku tööga 
mõne P.a.i. ja kutsud kellegi endale appi 
mõnd tööd tegema, võid tasuda talle 
P.a.i.-des. Tema omakorda saaks osta 
P.a.i.-de eest oma naabri aias kasvavaid 
õunu, marju, kartuleid vms. naaber 
tahab aga ehk P.a.i.-de eest laenata 
tuttavalt mõnd tööriista ning see oma-
korda samal moel tasuda lapsehoidjale, kes 
võiks teenitud P.a.i.-dega tasuda talle küüti 
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pakkunud heale inimesele ja nii edasi. sellise eraviisilise P.a.i. ringluse jaoks 
pole vaja muud kui kokkulepet ja algatust. nii võivad tehtud saada asjad, 
mis muidu jääksid kas rahapuuduse taha või tegemata hoopis seepärast, 
et raha on justnagu piinlik küsida või pakkuda. oluline on see, et P.a.i. 
kergendab sel moel kaupade/teenuste/tööde vahetust, mis tuleb lõpuks 
kasuks kõigile.

Kuid P.a.i.-d on võimalik kasutada ka 
nn ametlikus kauplemises. iga kaupleja, 
kes on nõus müüma midagi (osaliselt) 
P.a.i.-de eest, saab selle kohta P.a.i.de 
Pangalt kinnituskirja, kuhu on märgi-
tud, mida ja millises osas saab sellelt 
kauplejalt P.a.i.-de eest osta. näiteks: 
Paide sRiK-is on võimalik osta taas-
kasutuses ehituspalki P.a.i. hinnasoo-
dustusega 50%. see tähendab, et palgi 
hinna korral 2 eurot/jm tuleb ostes 3 meetrit palki (6 eurot) tasuda selle eest 
3 eurot ja 1 P.a.i. Kinnituskiri toimib seega veidi tarbijaõiguste huvides, 
aga ka omamoodi P.a.i. kursi hoidjana, et tagada P.a.i. ühesugune kasu-
tamine (hinnasoodustuse määra hoidmine enam-vähem samas ulatuses). Et 
sellised kauplejad oleksid äratuntavad, antakse neile välja kleeps „Kaupleme 
P.A.I.des“, mille võib panna kas aknale või letile, et selline kauplemisõigus 
oleks kõigile teatavaks tehtud.

selle trükise väljaandmise ajal on P.a.i. kinnituskirjad antud välja 
Paide SRIK-ile ja Ühendusele Weissenstein, kellelt saab 50%-lise P.a.i.-
soodustusega osta näiteks taaskasutuses ehitusmaterjali, osaleda koolitustel, 
rentida seadmeid, osta vanalinna meeneid jms. P.a.i.-des kauplejate ja 
kaupade nimekirjaga saab tutvuda veebiaadressil www.weissenstein.ee.

lisaks sellistele äri- või mittetulunduslikus valdkonnas tegutsevatele P.a.i.-
des kauplejatele oleks tegelikult väga ootuspärane, et teatud teenuseid või-
maldaksid osaliselt P.a.i.-de eest omavalitsused. seda eelkõige seetõttu, et 
P.a.i.-sid antakse välja sellise tegevuse eest, millega panustatakse avalikku 
ruumi, tehakse midagi ära avalikes huvides ehk valdkonnas, kus selle võrra 
tuleb avalikul võimul vähem kulutada. on õiglane, et sellise avalikes huvides 
tehtud töö eest pakub avalik võim ka vastusoodustusi, milleks võib olla 
kohaliku võimla, ujula, kultuuriürituste vms eest tasumine näiteks 50% 
ulatuses P.a.i.-dega. seejuures ei pruugi see kaugeltki tähendada omavalit-
susele rahalist kaotust, sest sellevõrra suureneb tegelikult teenuste tarbijate 
hulk, täpselt nagu sooduskaardisüsteem toob juba praegu ärikettidele pigem 
kasumit juurde. Pealegi saab omavalitsus P.a.i. leviku korral teenitud P.a.i.-
sid ka mujal realiseerida. ning nagu öeldud – sellise korralduse puhul on 
omavalitsus ju kusagil ka raha kokku hoidnud, rääkimata mitterahalisest 
panustamisest kodanikuaktiivsusse.
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Muud küSiMuSed
Kuidas on aga näiteks maksudega ja P.a.i. tagatistega? lühidalt öeldes ei 
too kauplemine P.a.i.-dega kaasa ei maksusoodustusi ega maksude enam-
tasumist – selles valdkonnas ei muutu sisuliselt midagi. P.a.i.-d kajastatakse 
reeglina kui raha või siis kui sooduskaarti. P.a.i.-st ja maksudest on tehtud 
ka põhjalikum kirjalik ülevaade, selle saamiseks võib saata e-kirja aadressile 
pank@weissenstein.ee. 

mis puudutab P.a.i. tagatisi, siis tasub meelde tule-
tada, et ka ametlike valuutade puhul on peamiseks 
tagatiseks usaldus – seaduste ja muude kokkulepete 
ning ühiskonna ja majandussüsteemi toimimine 
üldiselt (nn kullastandardist on lõplikult loobutud 
juba 1973. aastal). P.a.i. puhul tähendab see näi-
teks usaldust kogukonna vastu – kogukond kui P.a.i. kasutamise keskkond 
peab toimima ja arenema, osalejate vastastikust usaldust (mida tagavad mh 
kinnituskirjad), P.a.i. väljaandmise usaldusväärsust, P.a.i. kursi säilitamist, 
P.a.i. elementaarset võltsimiskindlust, P.a.i.de Panga tegevuse jätkamist, 
P.a.i. käiberingi arenemist ja säilimist jms. Ühest küljest sõltub P.a.i. usal-
dusväärsus seega P.a.i.de Panga tegevusest, samavõrd aga ka kogukonna 
aktiivsusest selle kasutamisel, mis on seotud mh ka kodanikuaktiivsusega 
ehk meie kõigiga. võttes kohaliku maksevahendi kasutusse, kasutame me 
tegelikult üht võimalust, et toetada kohalikke algatusi, ettevõtteid, kauplejaid, 
kasvatame kohalikku ühtekuuluvustunnet. huvitav on, et analüütikud on 
näinud kohalikus rahas head majanduslikku, aga veel suuremat sotsiaalset 
või ka psühholoogilist positiivset mõju kohalikule arengule. 

Kogukondliku maksevahendi positiivsed mõjud võivad kokkuvõttes olla:
•	 võimaldab	ressursi	(kaubad,	tööjõud)	kasutamist	ka	siis,	
 kui pärisraha on vähe
•	 elavdab	seetõttu	kohalikku	kauplemist	ilma	laenu	võtmata
•	 kasvatab	teadlikkust	kohaliku	tootmise/kauplemise	võimalikkusest	
 ja selle väärtustamisest
•	 võimaldab	intressivaba	ja	odavamat	maksevahendit,	
 hoiab hinnad mõistlikena
•	 toetab	kohaliku	kogukonna	arengut	ja	kasvatab	
 kogukondlikku eneseväärikust 
•	 raha	(üldse	ressurss)	jääb	kogukonda
•	 muudab	kohalikud	kaubad	ja	teenused	konkurentsivõimelisemateks
•	 sisuliselt	loob	kohalike	tootjate/kauplejate	ringi,	brändi	ehk	aitab	
 kogukonna n-ö kaardil ära märkida
•	 ergutab	vabatahtlikuna	kogukonda	tööd	panustama,	
 julgustab iseotsustamist
•	 toetab	säästva	arengu	põhimõtteid
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P.a.i. võib seega olla üheks tõhusaks vahendiks kogukonna arengus. oluline 
on see, et tegemist on kohaliku initsiatiiviga, mis annab ka suurema otsus-
tusvõimaluse kohalikule kogukonnale. samuti võimaldab kogukondlik 
maksevahend kauplejatel eristuda suurtootjatest ning võita endale klientide 
poolehoid, kes toetavad kohalikku ning sel moel ka säästlikumat ja keskkon-
nahoidlikumat tootmist või kaubandust. Peale selle võib P.a.i. muutuda üheks 
motiveerijaks vabatahtlikus töös ning anda samas näiteks omavalitsustele hea 
vahendi vabatahtliku töö n-ö premeerimiseks. Ehk siis – P.a.i. võib tõhusalt 
toimida nii avalikus, era- kui ka nn vabasektoris kogu Järvamaal.

Kui soovid P.A.I. kohta rohkem teavet, vaata veebilehte 
www.weissenstein.ee või kirjuta aadressile pank@weissenstein.ee

Olulisemad küsimused:

•	Kas see on seaduslik?
Jah, P.a.i. on seaduslik, sest tema õiguslikuks sisuks on väärtpaber (soo-
duskaart) ning ta toimib „lepingulise maksevahendina“, seega ta pole üld-
kohustuslik kõigile nagu näiteks „seaduslik maksevahend“ euro

•	Mis on P.A.I. kurss?
Üks P.a.i. võrdub 3 euroga (keskmine tunnitasu brutohind Järvamaal)

•	Kuidas P.A.I.sid saab?
Teenides neid vabatahtliku tööga või kaubeldes P.a.i.de eest. 
lisaks võib P.a.i.sid muidugi ka kinkida või annetada. 
P.a.i.de Pank P.a.i.sid ei müü ega anna ka laenuna välja.

•	Kuidas P.A.I.sid saab kasutada?
Eraviisilises kauplemises aga ka „ametlike“ kauplejate juures, kellele on 
antud P.a.i.de Panga poolt vastav kinnistuskiri ning kleeps „Kaupleme 
P.a.i.des“. Kauplejate nimekirja näeb veebilehelt www. weissenstein.ee

•	Kuidas P.A.I.sid arvepidamises kasutada?
nagu tavalist raha või sooduskaarti

•	Millega on P.A.I. tagatud?
Kogukonna toimimise ja vastastikkuse usaldusega, samuti P.a.i.de Panga 
tegevusega ja P.a.i.de väljaandmise ning kasutamise reeglite järgmisega. 
Kõige suurema panuse P.a.i. usaldusväärsusse saab seega anda iga Järvamaa 
elanik, kes otsustab seda kasutada.

•	Mis selle asja mõte on?
Toetada kohaliku kogukonda (Järvamaal), st toetada kohalikke ettevõtteid, 
hoida ressurssi kogukonnas, tagada kaupade ja teenuste kiirem vahetus 
ka siis kui ametlikku raha on vähe, ergutada „kogukonnatunnet“ ning 
motiveerida ka vabatahtlikku tööd.
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head kaupleMiSt p.a.i.deS
ja töötaMiSt p.a.i.de eeSt!

P.A.I.de Pank
pank@weissenstein.ee

Järvamaa Vabatahtlike Keskus
jarva@vabatahtlikud.ee


