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ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA

Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät ABAXin 
sähköisen ajopäiväkirjan käyttämisestä kilometrikorvausten hakemisessa. 

ESITE ON JAETTU KOLMEEN OSIOON:

• Yksityisyys – mihin tietoon työnantajalla on pääsy, ja 
mitä työnantaja voi edellyttää työntekijältä?

• Verotus – miksi minun pitäisi käyttää ajopäiväkirjaa 
kilometrikorvauksiin?

• Tuote – Miten ABAX sähköinen ajopäiväkirja toimii?

YKSITYISYYDEN SUOJA

Tässä osiossa vastaamme kysymyksiin, jotka liittyvät työnantajan oikeuteen 
nähdä työntekijän tietoja ja mitä työnantaja voi edellyttää työntekijältä sähköisen 
kilometrikorvausjärjestelmän käytöstä.

Kuten verotusosiosta voit lukea, yrityksen työajoja ajavilta työntekijöiltä vaaditaan 
ajojen tarkkaa dokumentointia, jotta vältytään ylimääräiseltä verotukselta ja 
toimitaan verosäännösten mukaisesti. Työnantaja voi vapaasti valita, millaista 
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järjestelmää työntekijöiden on käytettävä työmatkojensa ja kilometrikorvaustensa 
kirjaamiseen. Työntekijän tulee kuitenkin pystyä dokumentoidusti todentamaan 
jokainen työhön liittyvä matka. 

Vaikka työnantajalla on oikeus vaatia sähköistä kilometriseurantaa kilometrikulujen 
korvaukseen, työntekijän ajoista annetaan yksityiskohtaista tietoa vain työajojen 
osalta. ABAXin avulla kukin työntekijä päättää itse, saako työnantaja nähdä myös 
yksityisajot. Ajopäiväkirja säilyttää tiedon sekä yksityisajojen määrästä että ajojen 
kokonaismäärästä, mutta työnantaja ei pääse käsiksi tähän tietoon ilman työntekijän 
suostumusta.

Työntekijälle on saatavilla muitakin yksityisyyden suojakeinoja. Työnantajalla 
on mahdollisuus paikantaa ajoneuvo kartalla reaaliaikaisesti. Auton ajajalla on 
kuitenkin oikeus rajoittaa auton näkyvyyttä tiettyinä aikoina tai poistaa auton 
reaaliaikainen näkymä kokonaan käytöstä. Työntekijä voi myös rajoittaa työnantajan 
pääsyä näkemään päivittäisiä työajojaan, kunnes hän on lähettänyt koko sovitun 
kauden kilometrikorvaukset työnantajalle. 

TIEDON SAATAVUUS

Kaikilla kuljettajilla on oma käyttäjätilinsä 
ABAXilla, käyttävät he sitten yritysajoneuvoa tai 
omaa autoa. Kun ajoneuvon kuljettaja kirjautuu 
tililleen, hän saa kaiken laitteen tallentaman 
tiedon näkyviin. Yrityksen pääkäyttäjä näkee 
vain, onko joku yksikkö aktiivinen. Kuljettajalla 
on oikeus hallita tilinsä kilometrikorvaukseen, 
ajoneuvon näkyvyyteen ja yksityisyyteen liittyviä 
asetuksia.

Kun digitaalinen kilometrikorvaushakemus on 
lähetetty, yrityksen pääkäyttäjä voi tarkastella 
työntekijän kaikkia yritysajoista tallennettuja 
tietoja. Kuten edellä todettiin, yksityisajot pysyvät pääkäyttäjältä piilossa, ellei 
ajoneuvon kuljettaja anna hänelle omien tiliasetustensa kautta lupaa tarkastella 
yksityisajoja. 

The difference is ABAX™  |  3



Ver. 1.0 - 12.11.2014 © ABAX as

4  |  The difference is ABAX™

VEROTUS

Yritysauto on luokiteltu verotettavaksi eduksi. 

Jos työntekijä käyttää omaa autoa työajoihin, työnantaja voi maksaa hänelle 
työmatkoista verotonta kilometrikorvausta, jonka määrän verottaja ilmoittaa 
vuosittain. Käyttöetuauton osalta kilometrikorvaus on pienempi, ja vapaan autoedun 
autoilla sitä ei makseta lainkaan. Käyttöetuautossa työntekijän pitää maksaa 
ajoneuvon kustannuksista vähintään polttoaine itse.

Jos omalla autolla ajettaessa autossa mukana on muita henkilöitä, joiden kuljetus on 
työnantajan asia, kilometrikorvaus maksetaan korotettuna. 

Seuraavat tiedot vaaditaan kilometrikorvaushakemukseen:
• Työntekijän nimi, osoite ja allekirjoitus
• Työmatkan päivämäärä
• Jokaisen matkan kokonaispituus
• Alku- ja pääteosoite
• Matkan tarkoitus
• Mitä autoa ajettiin
• Km-korvaustaso
• Matkamittarin lukemat jakson 

alusta ja lopusta 

ABAXin sähköinen ajopäiväkirja 
tallettaa kaikki matkat automaattisesti. 
Työajon kohdalla käyttäjän täytyy 
kirjata palveluun vain matkan tarkoitus. 
Käyttäjä voi määritellä ajopäiväkirjan 
tunnistamaan kunkin matkan kohdalla, 
onko se työ- vai yksityisajoa, mikä 
keventää käyttäjän työkuormaa 
entisestään. Tietojen perusteella 
ajopäiväkirja laskee sitten koko 
korvauksen määrän.
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TUOTE: KILOMETRIKORVAUKSET SÄHKÖISESTI 
AJOPÄIVÄKIRJASTA

Miten sähköinen kilometrikorvaus toimii käytännössä?

Kun ajopäiväkirja on asennettu autoon, kaikki matkat tallennetaan ja ne näkyvät 
käyttäjän tilillä kuten kuvassa alapuolella. 

Jos ajettu matka oli työajoa, valitse ”Työmatka”. Mobiilisovelluksessa toimitaan 
samalla periaatteella, eli ensiksi valitaan matka, ja muutetaan sen tyyppi 
”yksityismatkasta” ”työmatkaksi”.
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Kun matka on määritelty työmatkaksi, matkan tarkoitus -kenttään on aina 
merkittävä ajon syy. Huomaa, että aluemääritetyt kohteet täydentyvät kenttään 
automaattisesti (palvelussa ”asetukset” – ”Alueet”).

Sama käytäntö koskee myös kilometrikorvaushakemuksen 
tekemistä mobiilisovelluksella. Valitse matka ja paina 
”tarkoitusta”. Käyttäjä voi valita tyhjän tekstikentän tai 
jonkun ennalta määritellyistä matkan tarkoituksista. 
Kun kaikki matkat on merkitty joko ”yksityisajoiksi” 
tai ”työmatkoiksi” ja työmatkojen tarkoitukset on 
kirjattu, sähköinen kilometrikorvaushakemus on valmis 
lähetettäväksi. 

”Lähetä ajopäiväkirja” -välilehdellä käyttäjä voi valita, 
miltä ajalta hakee kilometrikorvaukset ja lähettää 



Ver. 1.0 - 12.11.2014© ABAX as

The difference is ABAX™  |  7

ajopäiväkirjan hyväksyttäväksi.

Kun kilometrikorvaushakemus lähetetään verkkosivulla, sovellus luo siitä luonnoksen, 
joka näyttää työajot ja laskee päiväkohtaiset kilometrikorvaukset. Sähköinen 
ajopäiväkirja lähetetään pääkäyttäjälle hyväksyttäväksi.

Mobiilisovelluksessa ajopäiväkirjan lähettäminen aloitetaan 
päänäkymässä oikean yläreunan valikosta valitsemalla 
”Lähetä ajopäiväkirja”.

Kun ajopäiväkirja on lähetetty, siitä tallentuu sähköinen 
kopio sekä lähettäjän että vastaanottajan ”lähetetyt 
ajopäiväkirjat”-välilehdelle. Pääkäyttäjä voi nyt tarkastella 
kaikkia työmatkoja yksityiskohtaisesti.

ENTÄ JOS AJAN YKSITYISAJOA KESKEN 
TYÖMATKAN?

Jos hoidat kesken työmatkan omia asioitasi, esimerkiksi viet lapsen kouluun, et voi 
saada kilometrikorvauksia oman ajon osalta. Jotta kilometrikorvaukset kirjataan 
oikein verottajan sääntöjen mukaisesti, käyttäjä voi merkitä erikseen matkalla 
kertyneet yksityiset ajokilometrit. Toinen vaihtoehto on laskea automaattisesti lyhin 
reitti, joka jättää omasta ajosta syntyneet ylimääräiset kilometrit huomiotta.
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MIKSI ABAX AJOPÄIVÄKIRJA NÄYTTÄÄ 
PITEMMÄLLÄ AIKAJAKSOLLA PIENEMPÄÄ 
KILOMETRILUKEMAA KUIN AUTON OMA 
MATKAMITTARI? 

Joskus auton oma matkamittari ja ABAX ajopäiväkirjajärjestelmä näyttävät 
erilaisia kilometrilukuja. ABAX ajopäiväkirjaan tallentuva matka määräytyy GPS-
sijainnin mukaan, joten lukema on aina tarkka. Sen sijaan autojen matkamittarit 
eivät ole juuri koskaan täysin tarkkoja, sillä niiden nopeusmittarit on säädetty 
näyttämään hiukan korkeampia nopeuksia kuin mitä oikeasti ajetaan. Myös auton 
renkaiden kuluminen kasvattaa ajan mittaan nopeusmittarin näyttämiä nopeuksia ja 
lisähajontaa voi aiheuttaa erikokoiset kesä- ja talvirenkaat. Tästä seuraa, että auton 
matkamittari kirjaa ylimääräisiä kilometrejä. Auton matkamittarin tarkkuuteen 
vaikuttaa moni tekijä, kun taas ABAX ajopäiväkirjalla on vain yksi mittari – GPS-
signaali.

GPS-MITTAUSPISTEET MERKITÄÄN MÄÄRÄAJOIN 
KARTTANÄKYMÄÄN. ONKO LAITE SIKSI NIIN 
TARKKA?

Matkan päätyttyä ajettu matka kohteesta A kohteeseen B voidaan nähdä Google 
Maps -kartalla. Ajettu matka merkitään kuvaan GPS-pisteinä, jotka on yhdistetty 
toisiinsa. GPS-sijainnit tallentuvat kartalle minuutin välein, jos auto ajaa suoraa 
linjaa. Jos ajopäiväkirja havaitsee mutkista syntyviä sivuttaisvoimia, laite rekisteröi 
sijaintitiedon useammin. 

Tämän sekä usean muun älykkään ominaisuuden ansiosta matkan pituus on aina 
tarkkaan mitattu. 
 Ajopäiväkirja voidaan asettaa päivittämään GPS-sijainnin jatkuvasti, mutta tämä voi 
nostaa käyttökuluja, sillä jokainen sijainti raportoidaan palvelimelle ajopäiväkirjan 
SIM-kortin kautta. 

VOINKO POISTAA YKSITYISMATKAT?

Kukaan ei voi poistaa ajopäiväkirjasta matkoja ottamatta yhteyttä ABAXin 
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asiakaspalveluun. Yleensä matkoja halutaan poistaa, jotta työnantaja ei näkisi 
niitä. Kuten kerroimme aiemmin, pääkäyttäjä ei voi nähdä yksityismatkoja ilman 
työntekijän antamaa lupaa. Matkojen poistaminen olisi siten vain ylimääräistä työtä 
käyttäjälle. 

ENTÄ JOS TEEN TYÖMATKAN TOISELLA AUTOLLA?

Ratkaisuvaihtoehtoja on tilanteesta riippuen useita. Jos työntekijän normaalisti 
käyttämä auto on esimerkiksi huollossa, ajopäiväkirjan mittauslaite voidaan siirtää 
sijaisautoon, tai käyttäjä voi soittaa ABAXin asiakaspalveluun ja pyytää väliaikaisesti 
mahdollisuutta luoda matkat manuaalisesti. 

Jos työntekijät käyttävät säännöllisesti toista autoa tai ajavat yhteiskäytössä olevalla 
autolla, ABAX voi toimittaa heille kuljettajakohtaisen tunnisteen. Siten työntekijät 
voivat kirjautua mihin tahansa autoon, jossa ajopäiväkirja on käytössä. 
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