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 Autojuhi teadmistele esitatavad põhinõuded 

Autojuht peab teadma: 
1) autojuhtide õigusi ja kohustusi reguleerivaid õigusaktide sätteid, muuhulgas tööõiguse valdkonnaga 
seonduvat; 
2) suhtlemispsühholoogiat ja suhtlemise põhialuseid, probleemsete olukordade lahendamise viise ja 
meetodeid; 
3) auto tehnojärelevalvesüsteemi Eestis, auto ehitusele ja tehnoseisundile esitatavaid nõudeid ning 
tehnoülevaatuse läbiviimise korda; 
4) mootori, jõuülekande, rooli, pidurisüsteemi, veermiku, kere, rataste ja rehvide, elektri- ja 
valgustussüsteemi ning toitesüsteemi üldehitust ja tööpõhimõtet; 
5) sõiduki põhiagregaatides ja süsteemides sagedamini esinevaid rikkeid ning nende kõrvaldamise viise; 
6) sõidukite lubatud mõõtmeid, registrimassi ning registriteljekoormust ja selle määramise põhimõtteid; 
7) keskkonnasäästlikke meetmeid; 
8) transpordi infrastruktuuri põhialuseid; 
9) ettevõtluse aluseid, ettevõtluse vorme ja äriühingute liike ning nende registreerimise korda; 
10) tegevuslubade, nende piirangute ja veolubade süsteemi; 
11) transpordiökonoomika aluseid ning omahinna kujunemist; 
12) transpordi logistika põhimõtteid, komponente ning tähendust; 
13) autovedude tähtsust vedude üldises mahus ning autoveo liikide iseärasusi: 
– siseriiklikul veol; 
– rahvusvahelisel veol; 
– oma kulul korraldataval veol; 
– veol tasu eest; 
14) mootorsõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja korraldusega seonduvat; 
15) sundkindlustust reguleerivates õigusaktides autojuhi kutsetegevusega seotud sätteid; 
16) tema poolt tööülesannete täitmisel seadustest, kollektiivlepingust või tööandja poolt kehtestatud 
töösisekorra eeskirja rikkumisest tuleneva vastutuse ulatust. 
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Õppetöö kestus 

(1) Taksojuhi ametikoolituse õppekava alusel toimuva kursuse kestus on päevase õppevormi korral 
vähemalt üks nädal ja õhtuse õppevormi korral vähemalt kaks nädalat. 

Lisanõuded taksojuhile 

(1) Taksojuht peab teadma: 
1) tema kutsetegevuses vajalikke mõistlikke suhtlemisnõudeid erinevate kategooriate sõitjatega 
suhtlemisel; 
2) sõitjate teenindamise taset mõjutavaid tegureid ja põhjusi; 
3) taksovedude korraldust reguleerivaid õigusakte; 
4) füüsilisest isikust ettevõtjana kutsetegevuse tulude ja kulude kujunemist ning maksude arvestamise 
korda; 
5) kohaliku omavalitsusorgani poolt kehtestatud taksovedude eeskirja nõudeid ja teeninduspiirkonda; 
6) sõitjate pealevõtmise korda ja sõitjate õigusi takso kasutamiseks väljaspool järjekorda; 
7) taksosõidu ja ooteaja tariife ning hinna kujundamise korda; 
8) taksomeetri sõidukiga kohandamise korda; 
9) taksojuhi ja sõitja õigusi ja kohustusi; 
10) taksoteenindusettevõtete dispetšerteenistuste tegevuse eesmärke, põhimõtteid ja tegutsemise 
korda; 
11) turvameetmeid taksojuhi ja sõitja elu ning tervise kaitseks. 

(2) Taksojuht peab oskama: 
1) valida sõites kõige ohutumaid ja lühemaid marsruute, vajadusel kasutada teede kaarte ja skeeme; 
2) juhtida, kiirendada ja peatada taksot sõitjatele ohutu sujuvusega; 
3) kasutada taksomeetrit nõuetekohaselt; 
4) vormistada ja välja anda kviitungit sõiduhinna tasumise kohta; 
5) kasutada takso sideseadmeid tööks vajaliku ühenduse saamiseks dispetšeriga; 
6) rakendada vajalikke turvameetmeid sõitjate ohutuse tagamiseks. 

 

 

Õppekavas toodud õppeainete temaatiline plaan  

1. jaotis Tööõiguse alused  

§ 120.  Üldsätted 

  Õigusaktid, mis kindlustavad töövõtja sotsiaalse kaitstuse. Kõigi õigusaktide juures tuleb käsitleda 
põhiliselt taksojuhte puudutavaid ning praktilises töös esilekerkivaid probleeme. 

§ 121.  Tööleping 

 (1) Töölepingu sõlmimine, selle muutmine, lõpetamine, üleminek, tühistamine, ülesütlemine. 

 (2) Töötingimustest teavitamine, sealhulgas tööülesannete kirjeldus, töötegemise asukoht. 

 (3) Tähtajaline tööleping, selle sõlmimine, pikendamise piirang. 



 (4) Töötasu ja selle arvutamine viis, kinnipeetavad maksud, võimalikud hüved. 

 (5) Töötaja kohustused, vastutus, lähetused. 

 (6) Tööandja kohustused, vastutus. 

 (7) Töötamine renditööjõuna, sh millised õigused ja kohustused on tööandjal ja millised juhti kasutaval 
ettevõtjal. 

 (8) Isikuandmete töötlemine töösuhetes, sealhulgas tervisekontrolli andmete tuvastamine, tööõnnetustest 
teatamine, joobeseisundi tuvastamine, juhtimisõiguse tuvastamine. 

 (9) Füüsilisest isikust ettevõtja erisused. 
[RT I, 10.08.2012, 1 - jõust. 01.09.2012]  

§ 122.  Töö- ja puhkeaeg 

 (1) Töö- ja puhkeaeg „Töölepingu seaduse” tähenduses. 

 (2) Autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja erisused tulenevalt „Liiklusseadusest”. 

 (3) Töö- ja puhkeaja planeerimine ja arvestus. 
[RT I, 10.08.2012, 1 - jõust. 01.09.2012]  

§ 123.  Töötaja puhkus 

  Puhkuse liigid, kestus, tasustamine. 
[RT I, 10.08.2012, 1 - jõust. 01.09.2012]  

§ 124.  Töö tasustamine 

 (1) Töötasu suurus, alammäär, keskmine töötasu, lisatasud. 

 (2) Kinnipeetavad maksud ja maksed. 

 (3) Autojuhi töötasu arvutamise ja maksmise erisused tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 561/2006 artikli 10 nõuetest. 
[RT I, 10.08.2012, 1 - jõust. 01.09.2012]  

§ 125.  Töökaitse, tööohutus, töötervishoid 

 (1) Tööohutuse ja töökaitsega seotud tööandja ja töövõtja vahelised vastastikused kohustused ja vastutus. 

 (2) Autojuhi tööga seotud ohud teel, sõiduki hooldamisel. 

 (3) Autojuhi terviseriski põhjused, sealhulgas stress, müra, vibratsioon, saastatud õhk, pikka aega istumine, 
töö- ja puhkeaja nõuete eiramine, tavatud tööajad, muutuvad ilmastikutingimused. 
[RT I, 10.08.2012, 1 - jõust. 01.09.2012]  



§ 126.  Sotsiaalsed tagatised 

  Pension, sealhulgas pensionikindlustus, pensionide liigid, pensionile jäämise iga, määrad ja 
väljamaksmine kord. 
[RT I, 10.08.2012, 1 - jõust. 01.09.2012]  

§ 127.  Töövaidluste lahendamine 

 (1) Töölepingut puudutavate töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis või kohtus, nende pädevus. 

 (2) Kollektiivsete töötülide lahendamine, institutsioonid, nende pädevus. 
[RT I, 10.08.2012, 1 - jõust. 01.09.2012]  

§ 128.  Praktilised õppused 

 (1) Praktiliste õppuste käigus õpetatakse tööõiguse valdkonnas vajaminevate avalduste praktilist 
koostamist: 
 1) töölepingu tüüptingimused ja koostamine; 
 2) CV koostamine; 
 3) avaldus töövaidluse lahendamiseks pädevale organile. 

 (2) Dokumentide koostamisel esinevate puuduste väljaselgitamine ja analüüs. 

2. jaotis Psühholoogia valdkond  

§ 129.  Liiklus-, teenindus- ja suhtlemispsühholoogia 

 (1) Taksojuhi tööks vajalikud põhiteadmised liikluspsühholoogia osas. Autojuhi tööd mõjutavad tegurid: 
tähelepanu, isiksuse eripärad (näiteks riskialdis käitumine, agressiivsus jne), väsimus, stress, alkohol, 
narkootikumid, erinevad haigused. 

 (2) Taksojuhi tööks vajalikud põhiteadmised teenindus- ja suhtlemispsühholoogia osas. Sõitjatepoolsed 
ootused taksojuhi kui teenindaja rollikohasele käitumisele. Sõitjate põhjendatud ja põhjendamatud 
nõudmised. 

 (3) Taksojuhi rollid ja rollikäitumise analüüs. Taksojuhi isikuomadused ja nende mõju rollikäitumisele. 
Suhtlemise põhioskused: 
 1) oskuse elada sisse sõitja rolli; 
 2) kontaktide loomise ja säilitamise oskus; 
 3) veenmisoskus; 
 4) kehtestamisoskus; 
 5) läbirääkimisoskus. 

 (4) Sõitjate põhjendamatute, headele tavadele ja kommetele mittevastavate soovide ja nõudmiste paindlik 
ning võimalikult konfliktivaba lahendamine. 

 (5) Probleemsete sõitjate liigid: 
 1) vanurid; 
 2) joobnud sõitjad; 
 3) välismaalased; 
 4) agressiivselt käituvad sõitjad. 



 (6) Suhtlemise erinevused sõltuvalt sõitude liigist: 
 1) sõidud linna piirides; 
 2) sõidud pikematel marsruutidel; 
 3) sõidud tellimisvedudel. 

 (7) Takso tehnilise seisundi ja sõitjate salongi heakorra ning taksojuhi sõidustiili ja -võtete mõju 
teeninduskultuurile. Taksofirmade tuntuse ja reklaami mõju teeninduskultuurile. 
[RTL 2008, 45, 622 - jõust. 08.06.2008]  

§ 1291.  Puudega ja piiratud liikumisvõimega inimeste teenindamine 

 (1) Puudega ja piiratud liikumisvõimega inimeste õigused. 

 (2) Taksojuhi kohustused lõikes 1 nimetatud isikute teenindamisel. 
[RT I, 10.08.2012, 1 - jõust. 01.09.2012]  

§ 130.  Praktilised õppused 

  Praktilised õppused kontaktide loomise oskuse ning veenmisoskuse ja kehtestamisoskuse omandamiseks 
rollimängude abil. Tüüpiliste probleemsete olukordade läbimängimine, lahenduste leidmine ja nende 
analüüs. 

3. jaotis Sõiduki tundmine ja käsitsemine  
[RTL 2006, 55, 1002 - jõust. 01.01.2007]  

§ 131.  Üldnõuded 

 (1) Taksode üldehitus, liigitus ja lühiiseloomustus. 

 (2) Tehase poolt taksodeks ehitatud autode erinevused. 

 (3) Autode VIN-koodid (tehasetähised), põhiandmed andmesildil, nende võimalikud asukohad ja võrdlus 
sõiduki dokumentidega. 

 (4) Nõutavad lisaseadmed, sealhulgas taksomeeter, printer, plafoon. 

 (5) Taksomeetrite tüübikinnitus, kohaldamine, taatlemine. 

 (6) Taksode tehnohoolduse põhimõtted, sealhulgas: 
 1) mootori õlitussüsteemi hooldus; 
 2) mootori toitesüsteemi hooldus; 
 3) mootori jahutussüsteemi hooldus; 
 4) pidurisüsteemi hooldus. 

 (7) Nõuded rehvidele ja lubatud mustrisügavusele. Rehvide valik, rehvide tähistamine koormusindeksi ja 
kiiruskategooria alusel. Taastatud rehvid. Talverehvide ja naastrehvide kasutamine. 
[RT I, 10.08.2012, 1 - jõust. 01.09.2012]  

§ 132.  Mootor 

 (1) Mootorite liigitus, sh ottomootorid, diiselmootorid, hübriidmootorid, elektrimootorid. 



 (2) Mootori jahutus-, toite-, õlitus- ja väljalaskesüsteem. 

 (3) Mootori jahutusvedelike margid, tähistus ja kasutamine. 

 (4) Mootoriõlide liigitus, nende kvaliteedinäitajad ning markeerimine. Õlide omadused ning nende 
muutumine töötamise käigus. 

 (5) Kütusekulu optimeerimine. 
[RT I, 10.08.2012, 1 - jõust. 01.09.2012]  

§ 133.  Jõuülekanne ja rool 
[Kehtetu - RT I, 10.08.2012, 1 - jõust. 01.09.2012]  

§ 134.  Pidurid 
[Kehtetu - RT I, 10.08.2012, 1 - jõust. 01.09.2012]  

§ 135.  Kere, rattad ja rehvid 
[Kehtetu - RT I, 10.08.2012, 1 - jõust. 01.09.2012]  

§ 136.  Elektriseadmed, valgustusseadmed 

 (1) Auto üldine elektrisüsteem ja selle osad: vooluallikad ja voolutarbijad. Autol kasutatavad põhilaternad 
(kaug- ja lähituled), nendele esitatavad nõuded. Põhitulede reguleerimine. 

 (2) Kasutada lubatud laternatüübid, nende ehitus ja tähistamine. Nõuded eesmiste ja tagumiste udutulede 
ehitusele, paigutamisele, reguleerimisele ja tähistamisele. 

 (3) Suunatuled, nende paigutus ja tähistamine. Gaaslahendusega lampide kasutamine ning nõuded. 

§ 1361.  Sõiduki täiendav lisavarustus 

 (1) Sõidukile paigaldatavad satelliitpositsioneerimise seadmed. Tähiste ja tingmärkide tundmine. 
Satelliitpositsioneerimise seadme abil otsitava tänava ja objekti leidmine. 

 (2) Hädaabi kõne «e-call» süsteemi seadmed. 
[RTL 2008, 45, 622 - jõust. 08.06.2008]  

§ 137.  Autode mõõtmed, massid ja teljekoormused 
[Kehtetu - RT I, 10.08.2012, 1 - jõust. 01.09.2012]  

§ 138.  Keskkonnasäästlikud meetmed 

 (1) Looduskeskkonda mõjutavad tegurid. Looduskeskkonna saastatuse põhjused ning teeliikluse osa 
atmosfääri üldsaastes. Kütuse, õlide, määrdeainete, erivedelike ning pesu- ja puhastusvahendite kahjulik 
mõju looduskeskkonnale. 

 (2) Heitgaasides sisalduvad kahjulikud ained ja ühendid ning nende mõju inimesele ja looduskeskkonnale. 
Heitgaasides sisalduvate kahjulike ainete ja ühendite piirnormid. 

 (3) Müranormid sõidukitele. 



 (4) Katalüsaatori otstarve auto mootori heitgaaside väljalaskesüsteemis. Katalüsaatorite tüübid ja 
tööpõhimõte. 

4. jaotis Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused  

§ 139.  Transpordi infrastruktuur 
[Kehtetu - RT I, 10.08.2012, 1 - jõust. 01.09.2012]  

§ 140.  Ettevõtluse alused 
[Kehtetu - RT I, 10.08.2012, 1 - jõust. 01.09.2012]  

§ 141.  Transpordiökonoomika alused 

 (1) Omahinna mõiste ja selle kujunemine veonduses. Omahinna tulude ja kulude elemendid. Autojuhi osa 
omahinna kulude ja tulude kujundamisel. 

 (2) Autojuhtide ja teiste töötajate töötasu osa ettevõtte kulude üldises bilansis. 

 (3) Ettevõtte kasumi mõiste ja selle kasutamise võimalused. Kasumi jaotamine ettevõtte 
arendustegevuseks, laenude tasumiseks ja dividendide väljamaksmiseks. 

 (4) Ettevõtte arendamise finantseerimisallikad: omafinantseerimine, põhivara suurendamine, pangalaenud 
jne. 

 (5) Taustsüsteemi osatähtsus veondusettevõtte tegevuses. Füüsilisest isikust ettevõtja tulud ja kulud. 

 (6) Füüsilisest isikust ettevõtja poolt makstavad riiklikud maksud. 

§ 142.  Praktilised õppused 

  Praktilistel õppustel koostatav reisijateveo ettevõtte omahinna arvestus. Omahinna kulude ja tulude 
elementide analüüs ja omahinna alandamise võimaluste väljaselgitamine. Koostatakse füüsilise isiku 
kulude ja tulude arvestus. Kulude ja tulude analüüs ja maksude arvestamine. 

5. jaotis Taksovedude korraldus  

§ 143.  Üldnõuded 

 (1) Taksoveo eeskiri. Taksoveo mõiste ja teeninduspiirkond. Kohaliku omavalitsuse organi osa 
taksoteeninduse korraldamisel. 

 (2) Taksoveoluba. 

 (3) Taksoveolubade väljaandmise kord. 

 (4) Taksoveolubade väljaandjad. 

 (5) Sõidukikaart. 

 (6) Taksoveolubade arvu piiramine jms. 



 (7) Taksojuhi kvalifikatsiooninõuded. 
[RT I, 10.08.2012, 1 - jõust. 01.09.2012]  

§ 144.  Takso 
[Kehtetu - RT I, 10.08.2012, 1 - jõust. 01.09.2012]  

§ 145.  Taksojuht 

 (1) Nõuded taksojuhile: 
 1) riietus; 
 2) teenindustase (keeleoskus, suhtlemine, käitumine jms). 

 (2) Taksojuhi kohustused: 
 1) tänavate ja teedevõrgu tundmine ning teenindamine lühemat teed mööda; 
 2) tariifide väljapanek ettenähtud kohas ja nendest kinnipidamine; 
 3) sõidu eest tasumist tõendava kviitungi väljastamine; 
 4) tagasipöördumine ettenähtud tegevuspiirkonda; 
 5) muud kohustused. 

 (3) Taksojuhi õigused eriolukorras: 
 1) teenindamisest keeldumine; 
 2) ettemaksu nõue; 
 3) muud õigused. 

§ 146.  Sõitja 

 (1) Sõitja kohustused. 

 (2) Sõitja õigused. 
 1) takso valimine peatuses; 
 2) väljaspool järjekorda takso saamise erijuhud; 
 3) muud õigused. 

§ 147.  Tariifid 

  Tariifid taksoveol; 
 1) tariifi vabadus; 
 2) sõidu- ja ootetariifid; 
 3) öötariifid; 
 4) muud tariifid. 

§ 148.  Seadusandlus ja turvanõuded 

 (1) Taksondusega seotud seadusandlus: 
 1) äriseadustik; 
 2) kaubamärgiseadus; 
 3) hinna- ja tarbijakaitset puudutavad õigusaktid; 
 4) keeleseadus; 
 5) kodakondsusseadus; 
 6) kohalike omavalitsusorganite õigusaktid. 

 (2) Turvameetmed taksojuhi ja kliendi elu ning tervise kaitseks. 



6. jaotis Kindlustused  

§ 149.  Üldsätted 

 (1) Eesti kehtivad nõuded kindlustuse osas. Kindlustuse eri liikide puhul käsitletavad taksojuhte 
puudutavad küsimused. Vabatahtliku ja sundkindlustuse mõisted. 

 (2) Ülevaade Eestis tegutsevatest kindlustusseltsidest. 

§ 150.  Elukindlustus 

  Elukindlustuse mõiste ja kindlustuslepingute sõlmimise kord. Kindlustusmaksud, nende sõltuvus isiku 
vanusest, tervisest, elukutsest. Hüvitiste maksmise kord surma või õnnetusjuhtumi korral. Sõitjate 
kindlustus. 

§ 151.  Kahjukindlustus 

 (1) Kahjukindlustuse liigid: 
 1) varakindlustus; 
 2) sõidukikindlustus (kasko); 
 3) veosekindlustus. 

 (2) Kahjukindlustuse sõlmimise kord, kindlustusmaksud, omavastutus. Kahjukindlustuse eritingimused, 
nende kajastamine kindlustuslepingus. Hüvitiste maksmise kord. 

§ 152.  Vastutuse kindlustus 

 (1) Vastutuse kindlustamise mõiste, selle erinevus kahjukindlustusest. 

 (2) Vastutuse kindlustus autoveonduses: 
 1) liikluskindlustus; 
 2) rahvusvaheline liikluskindlustus (roheline kaart). 

§ 153.  Liikluskindlustus 

 (1) Liikluskindlustuse kohustuslikkus, kindlustuslepingu sõlmimise kord. Kindlustuslepingute liigid. 
Kindlustusmaksud, nende sõltuvus auto- ja taksojuhi omadustest. Liiklusõnnetusel tekkida võivad kahjud: 
 1) isikukahjud; 
 2) varakahjud. 

 (2) Liiklusõnnetuse vormistamine: blanketi «Teade liiklusõnnetusest» täitmise kord. Liiklusõnnetusest 
teatamine. Politsei poole pöördumist nõudvad juhud. Isiku- ja varakahjude hüvitamine. Kahjude hüvitamise 
piirmäärad. 
[RTL 2006, 55, 1002 - jõust. 01.01.2007]  

§ 154.  Praktilised õppused 

  Praktiliste õppuste käigus täidetakse liiklusõnnetuse puhul vajalik blankett «Teade liiklusõnnetusest». 
Blanketi täitmise variandid: 
 1) süüdi on üks liiklejaist; 
 2) süüdi on mõlemad liiklejad; 
 3) süüdi on välismaalasest osapool; 
 4) süüdlane põgenes õnnetuskohalt. 



7. jaotis Taksojuhi vastutus  

§ 155.  Üldsätted 

  Eestis kehtivad seadused, mis reglementeerivad autojuhi kui suurima ohu allika valdaja vastutuse. Kõigi 
seaduste juures tuleb käsitleda põhiliselt taksojuhte puudutavaid ning praktilises töös esilekerkivaid 
olukordi. 

§ 156.  Karistusseadustik 

 (1) Süüteo mõiste, süüteo koosseis, liigid, karistuse liigid ja määrad. 

 (2) Kuriteo eest kohaldatavad põhikaristused, lisakaristused, muud mõjutusvahendid. 

 (3) Liiklusalased kuriteod. 

 (4) Kuriteo uurimisega tegelevad organid. Kohtud, nende liigid ja astmed. Kohtuotsuse peale 
edasikaebamise kord. 

 (5) Kuritegude tõkestamine. 

 (6) Illegaalne sisseränne. 
[RTL 2006, 55, 1002 - jõust. 01.01.2007]  

§ 157.  Vastutus väärteo toimepanemise eest eriseaduste ja karistusseadustiku järgi 

 (1) Väärteo mõiste. Väärteo eest kohaldatavate karistuste liigid: 
 1) rahatrahv-põhikaristus; 
 2) arest-põhikaristus; 
 3) sõiduki juhtimise õiguse äravõtmine-lisakaristus. 

 (2) Väärteod: 
 1) tööõiguse ja tervishoiu valdkonnas; 
 2) liikluse valdkonnas; 
 3) muudes valdkondades. 

 (3) Väärtegude kohtuvälised menetlejad, karistuste rakendamine. Menetlus rahatrahvide, aresti ja sõiduki 
juhtimise õiguse äravõtmise kohaldamisel. 
[RTL 2006, 55, 1002 - jõust. 01.01.2007]  

8. jaotis Töökeskkond ja liiklusohutus  

§ 1571.  Liiklusreeglid ja liikluses käitumine 

 (1) Liiklusohutus alaste teadmiste täiendamine: 
 1) liiklusreeglite kinnistamine ja süvendamine; 
 2) mitmesuguste liiklusolukordade analüüs ja hindamine; 
 3) riske vältiva käitumisviisi kujundamine. 

 (2) Juht ja sõiduk erinevates liiklusolukordades: 
 1) teisi liiklejaid ja ümbritsevat looduskeskkonda arvestava hoiaku kujundamine; 
 2) piisava ohutunde kasvatamine asjatu riski vältimiseks liikluses; 
 3) vajalike oskuste analüüsimine ja nende arendamine võimalike ohuolukordade ennetamiseks; 



 4) ohutu, sujuva ja keskkonnasäästliku sõidumaneeri kujundamine; 
 5) tegutsemine liiklusõnnetuste ajal. 
[RTL 2006, 55, 1002 - jõust. 01.01.2007]  

 


