
Elektroonilise sõidujälgimise küsimused ja vastused 
 

Küsimus: Kellel on kohustus kasutada portatiivset sõidujälgimise seadet? 

Vastus: Seadet peavad kasutama kõik regulaarselt autokompensatsiooni saavad isikud. Üksnes 

ühekordse ametisõidu korral võib põhjendatud juhul pidada sõiduarvestust seadet kasutamata. 

Küsimus: Mis juhtub siis, kui unustan isikliku sõidukiga töösõitu lõpetades portatiivse 

seadme välja lülitada või töösõitu alustades seadme sisse lülitada või esineb seadme 

kasutamises muid tehnilisi tõrkeid, mistõttu minu sõidupäevik ei ole korrektne. 
Vastus: Hüvitise taotlemise eelduseks on sõiduauto sigarisüütaja olemasolu ja portatiivse seadme 

kasutamisvalmidus 

Töötaja impordib sõidujälgimise süsteemis koostatud sõidupäeviku linna töötaja portaali (LTP). LTPs 

on võimalik enne isikliku sõiduauto kulude aruande kinnitamist aruandes kuvatavaid ridu vajadusel 

muuta, kustutada või ka lisada.  

Küsimus: Kas Isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise kulude hüvitis 

(autokompensatsioon) on isiku või sõiduauto põhine? Mida teha, kui sõiduauto, millega 

seoses olen taotlenud tööandjalt autokompensatsiooni, on ajutiselt remondis ning 

kasutan sel ajal teist sõidukit. Kas ma pean tööandjat teavitama, et kasutan teist 

sõiduautot? 
 

Vastus: Tööandja poolt makstava autokompensatsiooni arvestust peetakse isiku ja sõiduauto 

põhiselt. Väljavõte õigusaktist: 

§ 3.  Hüvitise vormistamine 

  (1) Hüvitise kohta vormistatakse tööandja, asutuse juhi, juriidilise isiku pädeva organi või tema 

volitatud isiku kirjalik otsus, käskkiri või korraldus, milles näidatakse: 

  1) hüvitist saava isiku ees- ja perekonnanimi; 

  2) hüvitise suurus; 

  3) sõidu kuupäev või periood, mille jooksul tehtud sõitude kulusid hüvitatakse. 

(2) Otsusele, käskkirjale või korraldusele lisatakse sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi 

koopia… 

§ 4.  Arvestuse pidamine 

  Sõiduauto kasutamise üle peetavas arvestuses näidatakse:   
1) sõiduautot kasutava isiku ees- ja perekonnanimi; 
  2) sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmed; 
  … 
Seega, kui töötaja teeb töösõite teise sõiduautoga, peaks ta seadusest tulenevalt esitama tööandjale 

uue sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia (tehniline pass, volikiri). Samas, kui 

töötajal on asendusauto lühiajaliselt, üksnes mõneks päevaks, siis ei ole sõiduki andmete vahetamine 

vajalik. Ka portatiivsed seadmed ei fikseeri ise automaatselt, milliselt auto numbrilt sõit tehti. Küll aga 

tuleb töötajal esitada tööandjale sõiduki tehnilise passi või volikirja koopia juhul, kui ta näiteks müüb 

oma vana sõiduauto ja ostab uue või kui lõppeb rendileping ning ta võtab rendile teise sõiduauto. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13236290?leiaKehtiv


Küsimus: Mida teha juhul kui isikliku sõiduauto kasutamine töösõitudeks on välistatud 

(remont, avarii vms) ning töötaja teeb töösõidu nt taksoga. 
Vastus: Takso kasutamine töösõitudeks ei ole linnas keelatud. Taksokulude hüvitamine ei toimu isikliku 

sõiduauto töösõitudeks kasutamise kulude hüvitamise regulatsiooni kohaselt. 

Tööandja peab olema nõus taksokulusid hüvitama (st asutuse hinnangul olid need kulutused vajalikud 

ja tal on eelarves ka vastavad vahendid). Taoliste kulude hüvitamine toimub kuludokumendi alusel - 

töötaja esitab LTPs majanduskulude aruande ning lisab sellele taksokviitungi/-arve.   

Küsimus: Kas isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise kulude hüvitamise piirmäärad 

on endised? 

Vastus: Jah, need on endised. Riigi õigusaktist (Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku 

sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord) tulenevad järgmised 

maksuvabad piirmäärad: 

§ 5.  Hüvitise piirmäär 

Maksuvabalt võib maksta hüvitist kuni 0,3 eurot ühe teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel 

sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus tehtud sõitude eest ühe 

hüvitist saava füüsilise isiku kohta. Kui füüsilisele isikule maksab hüvitist samas kalendrikuus tehtud 

sõitude eest mitu tööandjat, võib iga tööandja maksta maksuvabalt hüvitist kuni 335 eurot. 

Linnapea käskkiri „Ametisõitude kord“ lähtub samadest piirmääradest: 

2.5 Teenistujale makstava hüvitise piirmäär on 0,3 eurot ühe kilomeetri kohta, kuid maksimaalselt 

335 eurot kalendrikuus. 

Küsimus: Kas elektroonilise sõidujälgimise süsteemi kasutuselevõtt tagab linnale 

võrreldes senisega (sõidupäevikud LTPs) parema ülevaate ametisõitudest? 
Vastus: Jah, tagab küll. Täna koostatakse sõidupäevikuid enamasti käsitsi ja need on asutustes erineva 

kvaliteediga.  

Lisaks tagab elektroonilise sõidujälgimise süsteemi kasutuselevõtt ametisõitude (on need siis tehtud 

ametisõiduki või töötaja isikliku sõidukiga) kohta detailse ülevaate (nt millisel kellaajal, nädalapäevadel 

ja mis piirkonnas tehakse enim sõite) ning annab võimaluse analüüsiks, et teha parimad otsused linna 

autopargi uuendamiseks või muude alternatiivsete transpordilahenduste leidmiseks. 

Küsimus: Mida teha olukorras, kui ametisõitu tehes teostatakse ka isiklik sõit (laps 

lasteaeda-kooli või koju, kaupluse külastamine)? 
Vastus: Linnapea käskkiri „Ametisõitude kord“ p 5.3 ütleb:  

Asutuse sõidukit kasutatakse teenistus- või tööülesannete täitmiseks ja seda on keelatud kasutada 

erasõitudeks. 

Seega erasõite ametisõidukiga teha ei tohi. Samas erasõiduks ei peaks arvestama seda, kui töösõidu 

teekonnale jääb kauplus ja töötaja kasutab võimalust teha sealt nt lõunasöögi ostud või kui töösõidu 

teekonnale jääb tema lapse laseaed/kool, kus töötaja teeb lühiajalise peatuse. St töötaja isiklikke 

toimetusi saab mingil määral ühildada töösõitudega, kui see ei too kaasa töösõitude teekonna olulisi 

muudatusi, lisakulusid tööandjale. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13236290?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13236290?leiaKehtiv
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Küsimus: Kas N1 sõiduki (kaubik) puhul on võimalik maksta töötajale 

autokompensatsiooni. 
Vastus: Autokompensatsiooni on seadusest tulenevalt lubatud maksta üksnes töötaja isikliku 

sõiduauto töösõitudeks kasutamise korral ja sõiduautoks loetakse M1- ja M1G-kategooria sõidukeid.  

Küsimus: Kuidas kompenseeritakse töösõitude raames tehtud tasulist parkimist? 
Vastus: Seadus ei keela tööandjal hüvitada töötajale (lisaks autokompensatsioonile) maksuvabalt ka 

parkimiskulu. Samas peab asutus olema nõus taolist kulu hüvitama, st asutuse hinnangul oli vastav 

kulutus vajalik ning eelarves on ka vajalikud vahendid. 

Tööga seotud parkimiskulu hüvitatakse kuludokumendi (tšekk, kviitung, arve) alusel. töötaja esitab 

LTPs majanduskulude aruande ja lisab sellele kuludokumendi. 

 

Küsimus: Kas sihtkohta peab sõitma alati lühemat marsruuti pidi või võib kasutada ka 

kiiremat teekonda? 
Vastus: Jah, võib sõita marsruuti, mis tagab kiirema teekonna. Loogiliselt arvestades ei saa läbitud 

teekond seejärel olla oluliselt pikem (vastasel juhul ei saaks see olla siis enam ka kiireim teekond). 

Küsimus: Kui palju maksavad portatiivsed seadmed ja mis juhtub, kui seade ära kaob või 

läheb rikki? 
Vastus: Hanke tingimus - seadmed, mis on rikutud/hävinenud hankija enda tegevuse tõttu, 

hüvitab hankija pakkujale vastavalt seadmete turuhinnale; 

 

GSM Valve Oüle hüvitab seadme Tallinna Strateegiakeskus. 

 

Seadmetel on garantii kogu lepinguperioodi vältel, 48 kuud. Rikkest tuleb teatada Navireci 

klienditoele  (tel 651 8188) ning seade vahetatakse välja 24 tunni jooksul rikkest teatamisest 

(reaaltingimustes tegelikult esimesel võimalusel).  Navirec vahetab samuti välja kasutuse käigus 

amortiseerunud seadmed täiendavat tasu küsimata. 

 

Küsimus: Kuidas on kaitstud isiku andmed kolmandate isikute eest? 

Vastus: Hankelepingus kolmanda isikuga on sätestatud konfidentsiaalsuskohustus: 

1.1 Täitja kohustub hoidma konfidentsiaalsena ja mitte avaldama kolmandatele isikutele lepingu 
täitmisega seoses saadud mitteavalikku teavet. Piirang ei kehti juhul, kui avaldamise kohustus 
tuleneb seadusest.  

1.2 Täitja vastutab konfidentsiaalsuskohustuse täitmata jätmise eest kõigi isikute suhtes, kelle ta on 
lepingu täitmisse kaasanud.  

1.3 Kui täitja rikub konfidentsiaalsuskohustust, kohustub ta sellega tekitatud kahju hüvitama.  

1.4 Nimetatud kohustus jääb kehtima ka pärast lepingu eesmärgi saavutamist. 
 



Küsimus: Kuidas tuleks käsitelda isikliku sõiduautoga tehtud sõite, mis saavad alguse 

töötaja elukohast? 

Vastus: Töösõitudena võib käsitelda järgmisi töötaja isikliku sõiduautoga tehtud sõite 

algusega kodust: 
• Töötaja sõidab kodust otse nn tööobjektile (mitte töökontorisse), nt:  

o heakorra järelevalve spetsialist sõidab kodust linnaosa tänavate heakorra seisundit 

hindama 

o sotsiaaltöötaja sõidab kliendi kodukülastust tegema 

o linnaosa töötaja sõidab Männi parki korraldama avalikku üritust 

Kui töötaja alustas töösõitu kodust, võib ta ka töösõidu lõpetada kodus. 

 

• Töötajal on operatiivse iseloomuga väljasõidud, nt:  

o kontori valvesüsteem läheb häiresse või on hoones muu avariiline olukord ja 

haldusjuht peab kiirelt sõitma töökontorisse 

 

• Tööpäev lõppeb hilisel õhtutunnil ja ühistransport kas enam ei sõida või ei ole kojusõit 

teostatav mõistliku aja- või rahakuluga (TMS §48 lg 51) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


