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HEA OTSUSTAJA

T

ere tulemast Fleet/Mobility EXEX otsustajafoorumile, mis toimub
juba viiendat korda.

Keskendume sellele, kuidas organisatsiooni mobiilset tööjõudu
ning autoparki nutikalt tööle panna. Investeeringud personali ning
autoparki on suured ning selle ressursi nutikas juhtimine lisab oluliselt
organisatsiooni efektiivsust.
Käesolev raamat sisaldab intervjuusid esinejatega ning on kasulik
lisalugemine konverentsi ettekannete juurde.
Soovin teile kasulikku ja huvitavat foorumit!
Korraldajate ja partnerite nimel

Endrik Randoja
Confent
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Programm

9.00 Registreerimine ja hommikukohv
9.30 Foorumi avamine
9.40 Millised seadused mõjutavad mobiilseid 			
tiime ja autoparke 2017. aastal?
Marko Saag, vandeadvokaat ja partner, 				
ATTELA Advokaadibüroo OÜ

10.20 Mis on oluline mobiilsete tiimide ja 			
autoparkide juhtimisel 2017. aastal?		
Marten Seepter, transpordi halduse grupi juht, 				
Omniva / Eesti Post AS
Indrek Madar, juhatuse liige, Autosõit OÜ

11.00 Vaheaeg
11.30 Kuidas on mobiilsed töökäsud aidanud 			
kesksuurel ettevõttel tõhusamaks 				
saada?
Arno Ilves, juhataja, Green Wave / Roheline Laine OÜ

12.00 Millele pöörab suurettevõte tähelepanu 			
mobiilse personali ja autoparkide 				
juhtimisel?
Jevgeni Rudkovski, Baltimaade tarneahela teenuste 			
juht, Coca-Cola HBC Eesti AS
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12.45 Lõuna
13.30 Mida õppida lennufirmalt mobiilsete 			
tiimide ja autoparkide juhtimise kohta?
Janis Vanags, asepresident,
A/S Air Baltic Corporation

14.00 Kuidas korraldatakse töötajate 				
liikumist globaalses ettevõttes?
Daan Bieleveld, globaalsete mobiilsusteenuste juht, 			
Royal DSM

14.45 Aasta Autopark tunnustuse üleandmine
15.00 Foorumi lõpp
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Millised seadused mõjutavad
mobiilseid tiime ja autoparke
2017. aastal?

Marko Saag, vandeadvokaat, ATTELA Advokaadibüroo

Palusime ATTELA Advokaadibüroo vandeadvokaadil Marko
Saagil tutvustada, millised olemasolevad seadused ja
plaanitavad seadusemuudatused mõjutavad mobiilsete tiimide
ja autoparkide juhtimist käesoleval aastal.

Sõiduautode

sisendkäibemaksu

GPSiga sõidukite jälgimine
Sõidupäevikute

mahaarvamine
Alates 1. detsembrist 2014 jõustus

pidamise

lihtsustamiseks ning ettevõtte vara

muudatus,

jälgimise eesmärgil kasutavad mitmed

millega piirati sõiduauto soetamisel

ettevõtted sõidukite jälgimise GPS

sisendkäibemaksu mahaarvamist.

lahendust. Sageli ei arvestata aga

käibemaksuseaduse

jõustumine

tõsiasjaga, et seeläbi võib tegemist

eeldas Euroopa Komisjoni luba. Loa

olla ka isikuandmete töötlemisega,

kohaselt anti Eestile õigus rakendada

millele kohalduvad kindlad nõuded.

Sellise

muudatuse

sisendkäibemaksu

mahaarvamise

hinnangul

erisust kuni 31. detsembrini 2017.
Selleks,

kasutamise lubatavus sellest, kui palju
andmeid nende abil töötaja kohta
kogutakse

aasta

kasutatakse.

peab

Eesti

esitama

hiljemalt 31. märtsiks 2017 Euroopa
Komisjonile

aruande

ning

pikendamise taotluse.

6

GPS-seadmete

kõnealust

piirangut kohaldada ka pärast 2017.
lõppu,

sõltub

(AKI)

mahaarvamise

et

sisendkäibemaksu

Andmekaitseinspektsiooni

FLEET/MOBILITY EXEX 2017

loa

ning

milleks

seadmeid

Seadusest tuleneb GPS-süsteemil
põhinevate

seadmete

kasutamise

kohustus näiteks kaugsõiduveokite
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puhul, muudel juhtudel peab see
toimuma

kas

kaitse

Hetkel kehtiva MKS-i redaktsiooni

seaduse § 14 lg 1 p 4 alusel või töötaja

§ 72 lõike 2 kohaselt on maksuhalduril

nõusolekul.

õigus

Süsteeme,

isikuandmete

vaatluste läbiviimisel.

mis

võimaldavad

vaadelda

majandus-

kutsetegevusega

või

mittetegeleva

täpselt tuvastada, kus, millal ja kui

isiku omandis või valduses olevat

kaua on töötaja viibinud, loetakse

vara, sealhulgas kinnisasju, ehitisi,

ebaproportsionaalseks, kuna seeläbi

laevu, sõidukeid ja muud vallasvara,

kogutakse

sõltumata asjaolust, kus eelnimetatud

kui

isikuandmeid

vaid

rohkem

ulatuses,

mis

on

vara asub.
muudatuse

kohaselt

antakse

maksuhaldurile

õigus

tuleb

vaadelda

ka

maksuhaldurile esitada vaid kuupäev

valduses

vajalik

määratletud

saavutamiseks.
määruse

Plaanitava

eesmärkide

Rahandusministri
kohaselt

maksukohustuslase

olevat

vallasasja,

mis

Ettepaneku kohaselt on muudatuste
eesmärgiks muuta maksustamise korda
efektiivsemaks ja vähem bürokraatlikuks.
asub

väljaspool

lõppnäit iga sõidukorra puhul ning

või

kutsetegevuses

sõidu eesmärk iga töö-, ameti- või

kinnisasja.

teenistusülesannete

vallasasi

ja

sõiduauto

ettevõtlusega

spidomeetri

või

seotud

alg-

ja

tööandja
sõidukorra

kasutatavat

Selline
peab

vaadeldav

olema

maksukohustuslase
Erinevate

Maksukorralduse

seaduse

seotud

majandus-

või

Riigikogus on esimese lugemise
maksukorralduse

seaduse

(MKS) muudatused, mis muu hulgas
laiendavad

maksuhalduri
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volitusi

huvigruppide

hinnangul annab plaanitav muudatus
maksuhaldurile

muudatused
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majandus-

kutsetegevusega.

puhul.

läbinud

tema

õiguse

viia

läbi

varjatud jälgimist, mis on lubatud aga
vaid kriminaalmenetluses.

Sõiduautode erisoodustus

kasutatavatele autodele

Valitsusliidu

antakse

aluspõhimõtetes

ettepaneku

kohaselt

on sätestatud, et eesmärgiks on

tavanumbrimärkidest erinev eri värvi

lihtsustada

numbrimärk.

tööandja

sõiduautode

eratarbeks kasutamise maksustamist

Samuti plaanitakse asendada seni

ning tasutavad maksud seotakse auto

kehtinud maksimaalne erisoodustuse

võimsuse ja vanusega ning kaotatakse

piirmäär 256 eurot kuus. Selle asemel

sõidupäevikud.

kehtestatakse ettepaneku kohaselt
sõiduauto võimsusest lähtuv arvestus

19. jaanuaril 2017 kiitis
valitsuskabinett oma nõupidamisel

ning uueks erisoodustuse aluseks

heaks rahandusministri poolt esitatud

saab

ettevõtluses

Nimetatud määr väheneb 25% võrra,

kasutatava

sõiduauto

1,96

eurot

eratarbes kasutamise maksustamise

kui

ettepaneku.

sõiduk on üle viie aasta vana.

Ettepaneku
muudatuste

kohaselt
eesmärgiks

maksustamise

korda

kategooria

kategooria

Liiklusseaduse muudatused

vähem

Esimese lugemise on Riigikogus

selliselt,

sõidukiga

N1

on

läbinud

Ettepaneku kohaselt muudetakse
N1

või

kohta.

muuta

bürokraatlikuks ja efektiivsemaks.
käibemaksuseadust

sõiduauto

kilovati

et

tehtud

ka

muutmise

liiklusseaduse

seadus.

Autovedudega

tegelevaid ettevõtteid puudutavad
plaanitavatest

muudatustes

kõige

erasõitude maksustamisel saab soovi

otsesemalt: ettekirjutuste kandmine

korral

majandustegevuse

lähtuda

tulumaksuseaduses

toodavast sõiduauto erisoodustuse

Muudatuste

arvutamise loogikast.
Lisaks
nii

plaanitakse

ettevõtluses

eesmärkidel
osas

kui

kohustus

ning

kohaselt

kantakse

tühistada

sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja,

isiklikel

sõidumeeriku kasutamise ja andmete

ka

kasutatava

registrisse

juhikaartide väljastamise piirang.

sõiduauto

säilitamise

kõikide

ettevõtjale

pidada

nõuete

rikkumise

tehtav

eest

ettekirjutus

töösõitude lõikes detailset arvestust.

majandustegevuse

Sõidupäevikut

kui

võimalikku

Kuna majandustegevuse registrisse

tõendamisviisi

lubatakse

kasutada

kantavad ettekirjutused on avalikud,

üht

vaid juhul, kui sõidukit kasutatakse

loodetakse,

vaid ettevõtluse tarbeks.

paraneb üle üldine liiklusohutus.

Üksnes
avalikus

ettevõtluses
sektoris

või

ametisõitudeks

et

registrisse.

muudatuste

mõjul

Teine autovedudega tegelevaid
ettevõtteid

otseselt

puudutav

FLEET/MOBILITY EXEX 2017
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muudatus

seondub

juhikaartide

rikkumise

toimepanijale

väljastamise piiranguga. Muudatuse

küll

kohaselt ei väljastata isikule ühe kuu

mõjutusvahend, et takistada vastava

jooksul juhikaarti, kui eelmine kaart

rikkumise

on

Uus juhikaart on võimalik saada viie

kehtetuks

tunnistatud

seoses

juhikaardi vale kasutamisega. Hetkel
kehtiva regulatsiooni kohaselt saab

10
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rahatrahvi,

tööpäevaga.

uuesti

kuid

määrata
puudub

toimepanemist.

Mis on oluline mobiilsete tiimide ja
autoparkide juhtimisel 2017. aastal?

Marten Seepter, transpordi halduse grupi juht, Omniva / Eesti Post AS

Omniva transpordi halduse grupi juht Marten Seepter rääkis,
kuidas on pakiautomaatide võidukäik mõjutanud nende
autoparki ja logistikat ning milliseid abivahendeid kasutavad
Omniva mobiilsed töötajad.

Kuidas

Kui suur on teie autopark ja
millistest sõidukitest see koosneb?
Meil

on

650

ühikut

on

pakiautomaatide

võidukäik teie logistikat ja autoparki

trans-

mõjutanud?

pordivahendeid, millest 580 asub

Logistika on läinud lihtsamaks,

Eestis. 70% neist on väikekaubikud,

kuna on rohkem kindlaid punkte, kuhu

mida kasutatakse posti ja väiksemate

saadetised

kindlatel

saadetiste

viiakse

kust

veoks.

Ülejäänud

on

ja

kellaaegadel

peale

võetakse.

suuremad kaubikud, mida kasutatakse

Pakiautomaatide

suuremate

pidevalt ja seega on ka logistika

kullersaadetiste

veoks.

Lisaks on meie kasutuses 28 veokit,

võrgustik

kasvab

pidevas muutumises.

mida kasutatakse suurte saadetiste
Milliseid põhimõtteid te autopargi

laialiveoks üle Eesti. Lätis-Leedus
pakume

kullerteenust

ja

seal

on

juhtimisel järgite?
Põhitähelepanu on autojuhtidel,

meil vaid kaubikud. Kasutame ka
allhankijaid, kes pakuvad tuge suurte

kuna

saadetiste laialiveol. Lisaks on meil

sõidukiga

partnerid kullerteenuste laialiveoks,

väga

kokku on partnerite sõidukeid umbes

on

200 ühikut.
12
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juhtide

käitumine
kaasnevaid

palju.
meil

kokku

Sellest
pandud

mõjutab
kulusid
tulenevalt
põhjalik
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autojuhtide
Heaks

koolitusprogramm.

abivahendiks

on

siin

plaanime siduda hea sõidukäitumise
kvaliteeditasudega.

See

telemaatikasüsteem, mis võimaldab

paremini

hinnata autojuhi sõidustiili ning annab

autokasutaja olema. Lisaks pöörame

autojuhile vahetut tagasisidet.

eritähelepanu neile juhtidele, kelle

Sõidukite

hankimisel

lähtume

pigem eluea kulust kui pelgalt sõiduki
soetusmaksumusest.

Teame,

läbisõidud.

See

võimaldab

hankes osalejatel võimalikult reaalne
pakkumine

teha.

Lisaks

eeskujulik

sõidustiil paistab halvas mõttes silma
või kes põhjustavad liikluskahjusid.

kaua

soovime autot kasutada ja millised
on

motiveerida

aitab

veoste

Kuidas aitate mobiilsetel töötajatel
oma tööd paremini teha? Millised
abivahendid nende käsutuses on?
Meil

on

laialivedu sooritavatele sõidukitele on

IT-lahendus,

meil ka paar juhtkonna sõidukit ning

andmevahetuse

juurutamisel
mis

kolib

pihuarvutitest

uus
kogu
üle

Meil on juurutamisel uus IT-lahendus, mis
kolib kogu andmevahetuse pihuarvutitest
üle nutiseadmesse.

nutiseadmesse.

kümme sõidukit ühiskasutuses.

Need

hakkavad

kullerite tööd juhtima. Mis puutub
Kuidas on töötajate poolt vastu

eeskätt vajadusest, kuna läbisõidud

võetud sõidustiili jälgimine?
Esimene
pigem

emotsioon

negatiivne,

sõidukite varustusse, siis lähtume

on

kuid

olnud

on väiksed ning sõidumugavusest

pidev

olulisem on ergonoomika sisse-välja

ning

liikumisel. Näiteks ei ole meie sõidukitel

emotsioone

istmesoojendusi, sest meie oludes

maha võtta ning paremini aru saada,

teeb see töötaja tervisele pigem liiga

milleks see kõik vajalik on. Korra

kui aitab. Samas on uued sõidukid

juurutamisele aitab kaasa ka see, et

varustatud tagurdamiskaameratega.

juht pääseb ise ligi oma näitajatele

Põhimõte on see, et igal kanderingil

ja

oleks võimalikult optimaalne sõiduk.

selgitustöö

koolitustel

infopäevadel

aitab

14

saab

neid

jälgida.
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Tulevikus

Sellest

tulenevalt

alternatiivsete
suunas.

vaatame

ka

transpordivahendite

Oleme

rakendamas

ATV-

spetsiaalsete

pealisehitistega,

mis

võimaldavad saadetisi transportida.
Teise

eksperimendina

kasutame

sid, et teostada kannet aedlinnades.

elektrijalgrattaid, mis on spetsiaalselt

Need

posti kandeks ümber ehitatud.

sõidukid

on

varustatud

FLEET/MOBILITY EXEX 2017
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Tööülesannete
haldamine
Saada tööülesanded arvutist otse töötajate
nutitelefoni ja näe reaalajas nende täitmist.
Töötab arvutis, tahvlis, iOS- ja Androidnutitelefonides.

Nüüd võimalik lisada ka korduvaid tööülesandeid!

ECOFLEET EESTI OÜ myyk@ecofleet.com www.ecofleet.ee
TALLINN Lõõtsa 2b, tel 6829 500 TARTU Kastani 42, tel 766 8990

Mis on oluline mobiilsete tiimide ja
autoparkide juhtimisel 2017. aastal?

Indrek Madar, juhatuse liige, Autosõit OÜ

Uurisime osaühingu Autosõit juhatuse liikmelt Indrek Madarilt,
milline on nende autopark, kuidas seda haldavad ja kuidas
loovad sõiduõpetajatele meeldiva töökeskkonna. Rääkisime ka
sellest, millised on tema arvates suurimad probleemid liikluses.

60

Kui suur on teie autopark?

õpingukaardile ja asjaajamisele. Kõik

Meil on üle 100 sõiduki, neist

autod on varustatud tahvelarvutitega.

sõiduautot,

13

veokit

ning

Sõitude

kinnitamine

ja

töökäsud

mootorrattad ja haagised. Meil on tööl

sõiduõpetajale käivad üle mobiilside.

haldusjuht, kes seda ressurssi haldab.

Õpetajatel

Oleme ise arendanud haldustarkvara,

kohustus kord viie aasta jooksul ja

kuhu jooksevad sisse kilometraažid,

oleme ise neile koolitusprogrammid

töötunnid, statistika õpilaste kohta jm

koostanud, läbi mille pakume neile just

info. Meil on ambitsioon seda tarkvara

seda, mida neil vaja. Kuna tegemist

ka rahvusvaheliselt turundada.

on istuva tööga, siis soovime toetada
sõiduõpetajate

on

täiendkoolituse

kehalist

tegevust

oma

ja tervist. Õpetajale on motiveeriv

sõiduõpetajatele head töökeskkonda?

see, et saame talle pakkuda väga

Kuidas
Kasutame

te

loote

õppesõiduautodena

laia spektrit tööülesandeid - alates

uusi sõidukeid, mis on üldjuhul alla kahe

lasteaedades

aasta vanad või sõitnud vähem kui 90

ürituse

000 km. Oleme ainuke sõidukool, kes

alarmsõiduki juhi koolitamiseni välja.

on üle läinud täielikult elektroonsele

See hoiab õpetajad värskena.
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liiklusohutuse

korraldamisega,

alase

lõpetades
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Milliseid sõidukoolitusi te pakute?

puudujääki on keeruline välja tuua.

Pakume

Eeldatakse, et vead liikluses tulenevad

ohutu-

sõidukoolitust.

ja

Selle

tutvustab

libeda-

lühiversioon

ohutuse

teemat

eelkõige

puudulikest

sõidupraktikas,

kuid

oskustest

tegelikult

on

juba

juhi oskused peidus kõrvade vahel.

põhjalikumalt. Teiseks suunaks on

Liiklusohutuses on väga suur roll

säästliku

sõidu

me

ettenägemise võimel. Kui suudad ette

lähtume

programmi

kokkupanekul

näha teatud stsenaariumeid liikluses,

üldiselt,

pikemad

koolitused

koolitus,

konkreetsetest

kliendi

kus

soovidest.

oled juba palju ohutum.

Aga üldjuhul alustame seda oalejate

Oluline on teada ja arvestada

taseme mõõtmisega, millele järgneb

järgmiste lihtsate tõdedega: millises

koolitus

ja

sõltuvuses

taseme

mõõtmisega.

koolitus

lõpeb

taas

Korraldame

ametikoolitusi taksojuhtidele, veoki-

kiirusest,

on
kui

pidurdusteekond
pikk

on

inimese

reageerimisaeg liikluses ning mida

Eeldatakse, et vead liikluses tulenevad eelkõige
puudulikest oskustest sõidupraktikas, kuid
tegelikult on juhi oskused peidus kõrvade vahel.

juhtidele

ja

bussijuhtidele.

Lisaks

see tegelikult tähendab, kui kaugele

teeme

alarmsõidukite

juhtimise

valgustavad udutuled ning millal on

koolitusi

ja

saatmise

neid otstarbekas kasutada. Kuidas

koolitusi. Loomulikult on hõlmatud ka

hoida pikivahet ning kui pikk peab

kõik kategooriakoolitused.

see siis olema. Samas on ka sõiduki

VIP-korteeži

valitsemise
Millised on suurimad probleemid

koomiline

oskus
on

oluline

jälgida

–

mõne

väga
juhi

täna liikluses ja nõuanded nende

käitumist, kes eirates kiiruspiirangut

lahendamiseks?

loodab võita aega, kuid ei suuda

Sõidukijuhtide
Suurima

tase

on

puudujäägina

sõidukijuhtide

võimet

viia

erinev.
näen
kokku

tegu ja tagajärg. Konkreetselt ühte

20
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sõidukit mõne hetke pärast parklas
kahe sõiduki vahele parkida.
Tõsist probleemi näen pimedal
ajal

liiklemisega.

Umbes

viiendik

kaugtuledaga

mobiiltelefonide kasutamine roolis,

koos udutulesid ja see on täiesti

eelkõige sellest e-kirjade lugemine

tarbetu.

juhis

ja saatmine. Meil tuleb endale aru

petliku illusiooni, et ta näeb paremini.

anda, et see on väga ohtlik - inimene

Tegelikult on vastupidi. Juhi silm

peab jõudma ise arusaamisele, et see

harjub lähedale valgustava tugeva

on ohtlik. Auto läbib linnas sekundis

valgusjõuga, udutulega ja juht ei näe

u 15 meetrit ja peame teadvustama

enam nii hästi kaugemale nõrgemalt

endale, mis tegelikult on toimunud

valgustatud teeosa.

teel, kui kaks sekundit jälgida telefoni.

liiklejatest

Uueks

kasutab
Udutuled

tekitavad

probleemiks

on
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Kuidas on mobiilsed töökäsud
aidanud kesksuurel ettevõttel
tõhusamaks saada?

Arno Ilves, juhataja, Green Wave / Roheline Laine OÜ

Green Wave osutab teenuseid üle Euroopa. Üks tegevussuund on
kahjujuhtumite käsitlemine ning teine suund on hädaabiteenuste
osutamine. Koostööd tehakse eeskätt kindlustusfirmade ja
autotootjatega, kelle nimel võtab Green Wave vastu ka abi- ja
väljakutsekõnesid. Protsessi juhitakse kõnekeskusest ja sealt
läheb töökäsk edasi ettevõtte mobiilsetele meeskondadele.
Eelintervjuus uurisime Green Wave’i juhatajalt Arno Ilveselt,
kuidas mobiilsed töökäsud on aidanud ettevõtte tegevust
tõhusamaks teha.

Kuidas aitab infotehnoloogia teil
efektiivne olla?
Oleme

saatmist

koostööpartneritele

kahjujuhtumi

loonud

Ecofleetiga

pidi

töö

infovahetuse

ja

operatiivsemaks.

abivajajale

garantiikirja väljastamist. Kui varem

koostöös süsteemi, mis muudab meie
kiiremaks

korral

ning

töötaja

kõik

fotod

teostama

ja

muu

tööpäeva

Tegemist on mobiilse rakendusega,

lõpus või eraldi, siis täna toimub kogu

mis

tegevus reaalajas.

võimaldab

meie

töötajal

sooritada kõik juhtumi käsitlemiseks
vajaminevad

tegevused

kohapeal

Esiteks
protsess

on
oluliselt

klienditeeninduskiirenenud.

Läbi

ja reaalajas. See tähendab juhtumi

süsteemi on meil võimalik suunata

kohta vastava raportivormi täitmist,

sündmuskohale lähim vaba ekipaaž.

fotode

Näiteks

24

tegemist,

materjalide
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toote

puhul
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suutsime

saavutada

reageerimisaja
saame

kolmekordse

vähenemise,

vabanenud

töötajale

sobivad eesliinile. Kolmandaks peab

kuna

olema nutikas ja suuteline klienti

kohe

professionaalselt

nõustama

ka

uue töö suunata. Teiseks võimaldab

keeruliste kindlustusjuhtumite korral.

rakendus

Neljandaks

analüüsida,

kui

kaua

peab

tundma

rõõmu

erinevate tegevuste teostamine aega

inimeste aitamisest ning olema valmis

võtab ja kuhu on vaja suunata rohkem

töötama graafiku alusel.
Digitaliseerumine on kahtlemata

tööjõudu.
Tänu selle süsteemi läbipaistvusele

samuti suur väljakutse – et süsteem

oluliselt

suudaks üha rohkem inimese tööd

suurenenud, sest programm juhib

juhtida, teda toetada finantside ja

töötajate ajakasutust ning töötajale

muud

saab

tegevuste

on

töötajate

efektiivsus

määrata

uue

ülesande

koheselt pärast eelmise lõpetamist.

täpset

arvestust

osas.

kahjukäsitluse

vajavate

Soovime

teenuse

muuta

sarnaseks

Digitaliseerumine on kahtlemata samuti suur
väljakutse – et süsteem suudaks üha rohkem
inimese tööd juhtida, teda toetada finantside ja
muud täpset arvestust vajavate tegevuste osas.
Töökäskude rakendus ühildub suvel

logistikateenusega,

kasutusele võetava uue ettevõtte

et klient saaks soovi korral reaalajas

infosüsteemiga.

tagasisidet,

mis

mis

tähendab,

staadiumis

tema

juhtumi käsitlemine on.
Kokkuvõttes – me peame olema

Millised on mobiilse tiimiga seotud
väljakutsed?
Eeskätt on need seotud inimestega.

oma klientidest-partneritest paremad
ja

kuluefektiivsemad,

sest

Esiteks vajame hea keeleoskusega

teostaksid

inimesi. Teiseks on vaja töötajaid,

autofirmad neid teenuseid ise.

kes oma suhtlemisoskuse poolest

26
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Millele pöörab suurettevõte
tähelepanu mobiilse personali ja
autoparkide juhtimisel?

Jevgeni Rudkovski, Baltimaade tarneahela teenuste juht, Coca-Cola HBC
Eesti AS

Coca-Cola Baltimaade tarneahela teenuste juhilt Jevgeni
Rudkovskilt uurisime, millised on nende ettevõttes autopargi
juhtimisega seotud viimased uuendused ja kuidas tehnoloogia
aitab tööprotsessid efektiivsemaks muuta.

Mis on teie autopargi juhtimise
juures

viimase

aasta

olulisimad

koolitust,

sest

kasutajate

see

seas

on

ametiauto

väga

aktuaalne.

Leedus korraldasime liiklusohutuse

uudised?
Baltikumi

nädala, mille raames viisime läbi

tasemel ellu viidud uuendused on

erinevaid koolitusi, kaasates ettevõtte

seotud

Näiteks

väliseid

ettevõtte

Samuti

Kõige

olulisemad
liiklusohutusega.

oleme

kohandanud

transpordipoliitikat,

koolitanud

oma

ala

professionaale.

tegeleme

aktiivselt

ettevõttesisese teavitusega: meil on

võtnud

Baltikumis igakuine info jagamine

uuenduslikke tehnoloogilisi lahendusi.

liiklusohutusega seotud teemadel –

töötajaid

ja

kasutusele

Toolbox Talk. See on hea võimalus
Milliseid koolitusi silmas peate?

juhtida

Meie

sageli, kuid samas väikese ajakuluga

jaoks

on

väljakutse

ettevõtte

kasutajate

sõidustiil

olnud

suur

ametiautode
ja

nende

ning

liiklusohutusele
keskenduda

tähelepanu

ühele

hetkel

olulisele teemale. Nii on ohutuse

ja

teema pidevalt päevakorral. Eelmisel

Lätis oleme näiteks organiseerinud

aastal näiteks juhtisime tähelepanu

müügiosakonnale

peatoe õigele kõrgusele seadistamise

hoiakud

30

liikluskultuuris.

Eestis

libedasõidu
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vajalikkusele, jagasime infot, kuidas

tööaja võitu, sest iga liiklusõnnetuse

sõita

käsitlemisele kulub suures ettevõttes

ohutult

lumerohketes

palavates

või

tingimustes,

siis

kuidas

palju aega.

vältida väsinuna sõitmist, kordasime
Kuidas

üle autopoliitika peatükke jne.
Liiklusohutus on alati ka üks teema,

teil

TCO

Kui me midagi analüüsime või

mida käsitletakse juba kuueaastase

arvutame,

traditsiooniga tööohutuse nädalal.

õnnestub

mõõtmine?
siis

me

peame

olema

veendunud, et need numbrid on
Kuidas tehnoloogia on aidanud

kasutada mitmeid tegureid, näiteks

turvalisust kasvatada?
Oleme

paigaldanud

reaalsest elust. TCO arvutamisel võib

autodesse

võib

ka

läbi

CO2

vähendamise

kaamera, mis jälgib juhi sõidustiili,

business case’i kokku panna. Meie

anaüüsib

arvestame nii auto hinda kui ka

seda

ja

edastab

meile

Autopargi haldamine ei ole kulu ja tulu
küsimus, vaid see on paljuski töötaja heaolu
küsimus.

infot erinevate riskide kohta, ilma et

raskemini

inimese privaatsus selle all kannataks.

nagu

Meie

ja

jaoks

pole

oluline,

kus

ja

mõõdetavaid

teenusepakkuja
jätkusuutlikkust.
lähtume

tegureid
võimekust
Kütusekulu

millal inimene sõidab, vaid kuidas

arvutamisel

me

enda

ta sõidab. Oleme ettevõttes välja

statistikast. Lisaks vaatame igakuiselt

töötanud

motivatsiooniprogrammi,

üle CO2 näitajaid ja liiklusõnnetuste

milles me tunnustame eeskujulikke

arvu. Kahjuks ei saa TCO-d mõõta

autojuhte, aga ei karista neid, kelle

ainult numbriliselt, vaid seal on ka nn

sõidustiil

täiendamist.

pehmeid tegureid. Balti riikides on

Eelmisel aastal suutsime ettevõtte

näiteks ametiauto mudel töötaja jaoks

autodega toimunud liiklusõnnetuste

väga oluline, Lääne-Euroopas see nii

arvu vähendada 20%. Lisaks inimeste

ei ole. Inimeste heaolu on väga oluline

ohutusele tähendab see ka olulist

ja läbi selle paranevad tulemused,

32
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veel

FLEET/MOBILITY EXEX 2017

ta hoolitseb oma töövahendite sh

ning isegi automudelite saadavus

auto eest rohkem ja teeb oma tööd

võib

kiiremini.

erinev

olla.

Ettevõttesiseselt

ei

püüame tagada Balti riikide üleselt

ole kulu ja tulu küsimus, vaid see on

sarnaste varustusastmetega sõidukid.

paljuski töötaja heaolu küsimus.

Teenusepakkujatelt

eeldame,

nad

meilt

suurema

osa

enda

kanda,

sest

muu.

Meie

Autopargi

haldamine

Palju pöörate tähelepanu sellele,

võtavad

kohustustest

põhitegevus

on

et

et autopark ja tehnoloogia aitaks

meie

rohkem tulu teenida?

jaoks on palju lihtsam, kui ka meie

Ametiauto on meie ettevõttes

teenusepakkujal on Balti riikide ülene

paljudele töötajatele töövahend ja

äriüksus ja me saame suhelda ühe

meile on oluline, et meie töötajad

kontaktiga.

töötaksid
Nii

on

nagu

turvalises

parkimisandurid

mugavusseadmed,
õigete

keskkonnas.

ametiautodel

ja

mis

sõidutehnikate

keskkonnasäästu

lisavarustus
teised
tagavad
kasutamisel

(vähene

CO2

Millised on teie mobiilsete töötajate
tehnoloogilised töövahendid?
Meie müügiarendajad kasutavad
tahvelarvuteid,

mis

võimaldavad

koheselt tellimused müügisüsteemi

jalajälg, väiksem kütusekulu, jne) ja

edastada.

Teekonna

planeerimine

turvalisema liikluskultuuri.

lähtub müügiplaanidest ja plaan on
arvutis olemas, samas oma teekonna

Kuidas te autohankeid läbi viite?

valivad

Oleme

müügiarendajad

ise.

Me

välja

tegutseme kiirestiliikuvate kaupade

töötanud ja eelistame suhelda otse

valdkonnas, kus on palju erandeid,

autotootjatega.

oma

praktika

Täisteenusliisingu

millele tuleb reageerida. Seetõttu

ettevõtetega suhtleme eraldi. Toimime

oleme konkreetse teekonna valiku

nii seetõttu, et erinevatel autotootjatel

jätnud töötaja otsustada.

on kolmes Balti riigis erinev võrgustik
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Ametiautode
ühiskasutus
Igale töötajatele ei ole eraldi autot vaja!
Mugav sõiduki broneerimise programm ühildub
sinu töökalendriga, annab selge ülevaate autopargi
kasutamisest ja aitab sinu ettevõttel kulusid
vähendada.

ECOFLEET EESTI OÜ myyk@ecofleet.com www.ecofleet.ee
TALLINN Lõõtsa 2b, tel 6829 500 TARTU Kastani 42, tel 766 8990

Mida õppida lennufirmalt mobiilsete
tiimide ja autoparkide juhtimise
kohta?

Janis Vanags, asepresident, A/S Air Baltic Corporation

Lennufirma
peab
pidevalt
motiveerima
peakontorist
eemalviibivat
personali
ning
haldama
muljetavaldavat
lennukiparki. Nad on parasjagu soetamas maailma kõige
moodsamat lennukiparki ja airBalticu asepresident Janis Vanags
jagab meiega kogemusi sellel teel.
Miks

on

vaja

hankida

uusi

tähelepanu,

elavdavad

kobedad?

ärimeestele. airBaltic avab sel aastal
on

kindlasti

tegemist

turgusid

ja

lennukeid, kui vanad on veel üsna
Esiteks

uusi

turismi

avavad

kohalikele

12 uut sihtkohta ja prognoosime,

maine küsimusega. airBaltic võttis

et

äsja kasutusele kõige kaasaegsema

aastaga 16% rohkem istekohti. Raha

lennuki

sissevool

maailmas.

turuletoomine

Uue

lennuki

Baltimaades

toob

regioonile ja meie ettevõttele tublisti
tuntust juurde.
kategoorias

Meie opereeritavas

(150

kohta

lennukis)

lansseeritakse uusi lennukeid kord
kolmekümne

aasta

jooksul!

uuenenud

lennupark

inimeste

liikumist.

Kaasaegsed

lennukid

tõmbavad

36

eelmise

Baltimaadesse

kasvab

märkimisväärselt.
Loomulikult
seadmed

ka

vähendavad
meie

uued

ökoloogilist

jalajälge. Kärbime heitgaase, müra ja
hoolduskulusid.
Milliseid eeliseid näete lennupargi
haldamisel?

regiooni huviga.
stimuleerib

võrreldes

Kogu

lennundusmaailm jälgib meie pisikest
Teisalt

müüme
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Kulude
eelis.

Kui

maailma

kärpimine

on

eesmärgiks
parimate

on

suurim
jõuda

regionaalsete
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lennufirmade sekka, siis on parima

motiveeritud.

tehnoloogia kasutuselevõtt vältimatu.

töökohast

Hoolduskulud

madalamad,

naudivad mitmekülgset töögraafikut.

ja

kliendid

Neile meeldib alustada oma päeva

õnnelikumad. Soodsam hind julgustab

Šveitsis ja lõpetada näiteks Itaalias.

kliente rohkem lendama.

Uued lennukid ainult võimendavad

teenused

on

paremad

Meeskonna moraal saab täiesti

Enamik

alati

on

sellest

unistanud.

Nad

kõike, mis selle töö juures on hea.

uue laengu. See on võrreldav vana

Meie töö on üles ehitatud tugevale

auto vahetamisega uue mudeli vastu.

kohustuste raamistikule. Iga töötaja

Seda elevust on võimatu sõnadega

vastutab oma tegude eest. Ülesanded

edasi anda. Uued lennukid näevad

on täpsed ja dokumenteeritud.

välja ja isegi lõhnavad suurepäraselt.

airBalticus on juurdunud tugev

Teiste lennufirmade töötajad pärivad

kaasamis – ja lojaalsuspoliitika. Töö

pidevalt uute lennukite kohta. Olen

efektiivsust mõõdetakse pidevalt. Igal

Uus lennuk võimaldab vähendada ökoloogilist
jalajälge, vähendades heitgaase, müra ja
ülalpidamiskulusid.

isiklikult märganud elevushelki meie

aasta tellime kolmandalt osapoolelt

meeskonnaliikmete silmades.

sisemist auditit.
airBaltic

Kuidas tagate meeskonna kõrge

lennufirmade
parasjagu

töömoraali?
Kõrge

töömoraal

lennunduskultuuri

loomulik

on
osa.

kuulub

innovaatiliste

esikümnesse.

kasutusele

Oleme

võtmas

uut

tööriista, kus lihtne mobiilirakendus
võimaldab

kõikidel

töötajatel

Uus lennuk toob airBalticu uuele

hõlpsasti reaalajas tagasisidet anda.

emotsionaalsele

Meie kollektiivil on au kuuluda niivõrd

ja

kvalitatiivsele

tasandile. Lennundussektori töötajad
on

juba

oma

olemuselt
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Kuidas korraldatakse töötajate
liikumist globaalses ettevõttes?

Daan Bieleveld, globaalsete mobiilsusteenuste juht, Royal DSM

Daan Bieleveld on Royal DSM globaalsete mobiilsusteenuste
juht, kelle tööülesanne on juhtida personali tööalaste ülesannete
täitmisega seotud liikumist. Küsisime temalt, mis on selle töö
suurim väljakutse ja kuidas infotehnoloogia tema tööd on
hõlbustanud.
Mis on teie tänase töö juures

alati prioriteetset rolli, aja ja raha

suurim väljakutse?
Täna

on

suurim

väljakutse

jätkusuutlikku plaani väljatöötamine
tulevasteks

Jätkusuutlikkus mängib meie jaoks

aastateks.

Meie

planeerimine on teisejärguline.
Töötame kõikidel turgudel ühe
liisingupakkujaga.

Neilt

saame

ka

töötajad näevad suurt vaeva reiside

kogu vajaliku info oma autopargi

optimeerimisega.

haldamiseks.

strateegiate
kulusid.

Nutikamate

rakendamine

Personal

mõistlikumaid

õpib

kärbib

Kohalike partnerite abiga saame tööd

broneeringuid

ja

hõlpsasti ülevalt juhtida ja takistustele
julgemalt vastu astuda.
Meie

Millistest põhimõtetest oma töös

sea

ettevõtluspoliitika

piiranguid

mudelite

lähtute?
tooksin

tiimid

tegema

leidma alternatiivseid marsruute.

Esmalt

Väiksemad

toetavad autopargi tööd lokaalselt.

välja

auto

koha

valikul

auto

ei

markide

pealt.
eelkõige

või

Lähtume
kütuse

jätkusuutlikkuse. Keskkonnasäästlik-

heitgaaside normist. Oleme aastaid

kust peaks arvestama iga reisi puhul.

autotootjatega

Telemaatika on siin suureks abiks.

Kindla margi valimine tagaks meile
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suuremad pikaajalised allahindlused.
Jätkusuutlikkust

arvestades

pole

tehing paraku nii atraktiivne. Igal

Kas TCM-i (Total Cost of Mobility)
arvutamine on oluline?
Mobiilsusega

tegelev

inimene

aastal on näha keskkonnasäästlikkuse

ei tohiks TCM-i alahinnata. Paraku

rindel

pigistavad

suuri

arenguid.

Pikaajaline

enamus

ettevõttejuhte

leping välistaks säästlikuma sõiduki

siinkohal silma kinni. Liikuvus on

valiku. Seetõttu otsustasime kõigile

tundeküllane teema... Emotsionaalne

tootjatele võrdsed võimalused anda.

lähenemine pidurdab arengut. TCM-i
arvutamiseks

Kuidas on infotehnoloogia teie
tööd hõlbustanud?
IT on tundlik teema. 22 000

sügavuti

peab
väga

sukelduma
erinevatesse

valdkondadesse.

Esmalt

võib

inforohkus

raputada,

kuid

natuke

töötajast liikleb vaid 2 000 ameti-

võin kinnitada, et faktidega silmitsi

autodega.

seismine

Niivõrd

mikroskoopiline

viib

lõpuks

paremate

Esmalt võib inforohkus natuke raputada, kuid
võin kinnitada, et faktidega silmitsi seismine
viib lõpuks paremate tulemusteni.

tasand

teeb

Üleüldist

jälgimise

hoolsust

terrorirünnakuid

ja

keerukaks.
viimase

silmas

tulemusteni.

aja

pidades,

Mis

võiks

olla

tahaksime jälgimist teostada suurema

valdkonna

haardega.

trendid Euroopas?

Piletikontrolli

süsteemid

viimase

aja

mobiilsuse
tähtsamad
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Partnerid
Ettevõtte igal tegevusel on eesmärk. Erandiks pole ka autopargi
majandamine ja sõiduvalmis hoidmine. Teile kui suurkliendile pakub
Volkswagen ulatuslikku lahenduste valikut, avarat mudeligammat,
individuaalselt sobitatud tooteid ja kliendiidentiteeti. Volkswagen
pakub tarbijatele ideaalselt jaotatud täisteenindusega diilerite
ning hoolduspartnerite võrku. Meil on hea meel pakkuda oma
klientidele — Eestis, Lätis ja Leedus — ühtset lahendust, mis hõlmab
nii uute autode müüki kui ka müügijärgseid tegevusi, teie autodele
sobivaid varuosi ja lisaseadmeid. Nii ulatuslik tootevalik ja esinduslik
klienditeenindusvõrk rahuldab teie autopargi vajadused, ükskõik kui
äärmuslikud need ka poleks! Volkswageni avar tootevalik aitab teie
autopargil püsida edukursil.
www.volkswagen.ee

Ecofleet on veebipõhine tarkvarateenus, mis aitab kasutajatel
vähendada autopargiga seotud kulusid ning tõsta ettevõtte
tulusid. Programm võimaldab anda igapäevaselt põhjaliku ülevaate
ja läbipaistvuse kõigest autopargiga seonduvast nii reaalajas
kui ka minevikus. Ecofleeti kogenud meeskond on konsultandi
rollis leidmaks tõhustamiseks, tarkvaraline lahendus ärikriitiliste
protsesside tõhustamiseks aidates hiljem ka saadud andmed lahti
mõtestada. Selliselt on tagatud suurim võimalik kasu. Autopargi
haldusprogramm Ecofleet on ennast tõestanud nii paari sõidukiga
väikeettevõttes kui ka tuhande autoga suurfirmades. Täna kasutavad
Ecofleeti lahendusi 22 riigis üle 65 000 sõiduki.
www.ecofleet.ee

ALD
Automotive
on
autoparkide
täisteenusliisingule
spetsialiseerunud Société Générale Grupi tütarettevõte. ALD
Automotive kuulub Euroopa juhtivate autoparkide haldamisega
tegelevate ettevõtete hulka hallates üle 1,35 miljoni sõiduki 41 riigis.
Baltikumis on ALD Automotive tegutsenud alates 2005. aastast ning
on Baltikumi turuliider hallates üle 5000 sõiduki. ALD Automotive
eesmärk on pakkuda oma klientidele Baltikumis ühtseid autopargi
juhtimise lahendusi, tagades kliendile personaalse, professionaalse
ja kohalikke olusid arvestava teeninduse nii Eestis, Lätis kui Leedus.
Tuginedes oma kohalikule ja rahvusvahelisele kogemusele, töötab
ALD Automotive välja koostöös klientidega iga ettevõtte eesmärke
ja vajadusi toetava autopargi juhtimise lahenduse. Oleme abiks alates
autopargi poliitika kujundamisest, kuni autokasutajate igapäevase
toe korraldamiseni, seades esikohale professionaalse ja kvaliteetse
klienditeeninduse.
www.aldautomotive.ee

