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Ametikoht:
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Asendaia:
Asendatav:
Lisafunkts oon:

Geoinformaatika osakonna ruumiandmeteenustebiiroo peaspetsialist
Geoinform aatikaosakonnai uhataia i a ruumiandmeteenustebtiroo i uhataia
Geoinform aatika osakonnai uhataia
Vastavalt osakonnaiuhataia korraldusele

A. Uldosa
Kliesoleva ametijuhendiga niihakse ette geoinformaatika osakonna ruumiandmete
infrastruktuuri biiroo peaspetsialisti teenistusepdhieesmZirk,teenistusiilesandedja vastutus,
ametikohatiiitjale esitatavadnduded,teenistujadigusedja kohustused.
Ruumiandmete infrastruktuuri btiroo peaspetsialisti iilesandeks on kooskdlastada riigi
infostisteemi haldussiisteemi vahendusel ruumiandmeid sisaldavate andmekogude
dokumentatsiooni ning hinnata andmekogude vastavust ruumiandmete seadusele.
Peaspetsialistvastutab antud kooskdlastusteja hinnangute korrektsuse ning digusaktidele
vastavuseeest.
B. Peamisedteenistusiilesandedia vastutus
PEAMISED ULESANDED
VASTUTUSGELDATAV TULEMUS)
I. Ruumiandmete infrastruktuuri koordineerimine
l. l. Osalebruumiandmeteinfrastruktuurr
1.1.Juhendid,regulatsioonidja 6igusaktid
koordineerimiseksvajalikejuhendite,
on sisult kvaliteetsedja arusaadavad.
ja
regulatsioonide 6igusaktideeelndude
1.2.Hinnangudon sisult kvaliteetsedja
koostamisel.
asjakohased.
1.2. Osalebruumiandmeteinfrastruktuuri ning
riigi IT koordineerimisegaseotud
t66gruppide t66s ning annab vajadusel
eksperthinnanguidvaldkonnagaseotud
kiisimustes.
II. Andmekogude koosk6lastamine
ja hinnangud
2. I . Kooskdlastabriigi infostisteemi
2.1.- 2.3. Koosk6lastused
haldussi.isteemivahenduselruumiandmeid
vastavaddigusaktidelening on antud
sisaldavateandmekogudedokumentatsiooni.
digeaegseltning arusaadavad
ning
2.2. Hindab ruumiandmeid sisaldavate
selgeltpdhjendatud.
andmekogude vastavustdigusaktidele,
eelk6ige ruumiandmeteseadusele.
ja hinnangute
2.3. Suhtlebkooskdlastuste
andmiselasiassepuutuvate
osapooltega.
III. Jiirelevalve
3. 1. Teostabj iirelevalvet ruumiandmeteseaduses 3.L - 3.2. Iiirelevalveon liibi viidud
siitestatudruumiandmetet66tlemise,
efektiivselt,6igeaegseltning vastavuses
j
gude
ruumiandmeko
haldamise a
6igusaktidega.
ruumiandmeteenusteosutamisei.ile.

3.2. Jalgibruumiandmeidsisaldavate
andmekogudevastavustdigusaktidelening
teisteleregulatsioonidele.
IV. INSPIRE direktiivi rakendamine
4. I . OsalemineINSPIRE direktiivi rakendamisel. 4.I. - 4.4. InformatsioonINSPIRE
4.2. INSPIRE- ga seotudteabevaldajate
direktiivi ja sellesttulenevate
informeerimine,kaasamineja ndustamine.
v6imalusteja kohustustekohta on
4.3. IN SPIRE direktiivi tutvustamine,teavitamine
teabevaldajatelej a avalikkusele
ja info jagamine avalikkusele.
kiittesaadav.
ja
4.4. OsalemineINSPIRE ruumiandmeteenuste
infostisteemideloomisel.
V. Eesti geoportaali sisu haldamine
5.1. Eesti geoportaalisisu ajakohastamine
v6i
5.1.- 5.2.Eestigeoportaalisisuja
sellekorraldamine.
metaandmedon aiakohased.
5.2. Maa-ametigaseotudteenustemetaandmete
uuendamineEesti seoportaalis
VI. Muude geoinformaatika alaste tegevusteteostamine
Osaleminehinnanguteandmiselriigi- ja
6.1. - 6.4. Tdrgeteta,pidev ja arengut
kohalike omavalitusteasutuste
soodustavkoostooteiste
ja kavadele,mis seotud
ja
arendusprojektidele
organisatsioonide
geoinformaatika valdkonnaga.
ga.
struktuurii.iksuste
6.2. Koost<i6tegeminegeoinformaatikat
Koosto<i,koordinatsioonij a
puudutavatelteemadelteiste
seadusloometulemusel on tagatud
j a avaliku
struktuuriiiksustegaMaa-ameti iilesannete
Maa-ameti struktuurii.iksuste
paremakstiiitmiseks.
sektori asutustegeoinfostisteemide
6.3. Osaleminegeoinformaatikaalastes
koostoimenii tehniliseltkui ka
ja
ja
komisjonides tddgruppidesMaa-ametis
semantiliselt.
viilj aspool Maa-ametit.
Ulesandednduetekohaselt
t[idetud.
6.4. Muude ametikoha eesmiirgisttulenevate
i.ilesannetetAitmine oma initsiatiivil vdi
vahetu iuhi korraldusel.
C. Titit iseloom
Geoinformaatika osakonna peaspetsialisti tdd toimub Maa-ameti ruumides Tallinnas ning
vajaduseleka Maa-ameti ruumides Tartus ning ka v[ljaspool asutustEestis v6i viilismaal.
Peaspetsialiston kohustatud osa v6tma Maa-ameti poolt korraldatud erialastestkoolitustest,
ja ndupidamistest.T66ajakorraldusvastabMaa-ametitcidsisekorraeeskirjale.
seminaridest
D. Tiiiivahendid
Geoinformaatika osakonnapeaspetsialistitcicivahenditekson kontoritehnika, lauatelefonning
lauaarvuti koos tci<jks vajaliku tarkvaraga. Peaspetsialist vastutab tema k[sutusse antud
tticivahendite otstarbeka kasutamise eest. Tdrivahendite kasutamine toimub vastavalt
kehtestatudkorrale.
E. Ametikoha tiiitjale esitatavad pdhinduded lisaksOigusaktidest
tulenevatelenduetele:
1. Esimeseastmekdrgharidus.
2. Viihemalt kolmeaastaneprojektijuhtimiseja aastaneIT halduset66kogemus.
3. Meeskonnatddkogemus.
4. Viiga hea suulineja kirjalik eestikeele oskusC2 tasemel;hea erialaseinglise keele oskus
Cl tasemel.
5. Viiga headja laialdasedjuriidilised teadmised.Teadmisedriigi infopoliitika toimimisest.
6. Viiga hea arvutikasutusoskus.

7 . Orienteeritudkoostcidle; hea suhtlemis- ja aj aplaneerimisoskus.
8 . Algatusvdimeline,iseseisevning vastutusturdlik.
F. Oigused lisaks digusaktidesstitestatule:
l. 6igus saadateenistuseksvajalikku eri-, kutse-ja ametialasttiiiendkoolitust.
2. 6igus teha argumenteeritudettepanekuidtdd paremakskorraldamiseks.
3. Oigusteha ettepanekuidteenistusi.ilesannete
tiiitmiseksvajaliku kirjanduseostmiseks.
4. Oigus saadateenistusi.ilesannete
tiiitmiseks vajalikku informatsiooni.
G. Kohustused lisaks Oigusaktides
siitestatule:
l. Pidadakinni tule- ja t66ohutusn6uetest
ning tcicisisekorraeeskirjast.
2. Tunda teenistusiilesannetetiiitmi seksvajalikke 6i gusakte.
3. Kasutada tddvahendeid heaperemehelikult, sihiplraselt ja siiiistlikult, tagada nende
siiiliminej a konashoid.
4. Tunda Maa-ameti struktuuri ja td<ikonaldusepdhimdtteid.
5. Levitada Maa-ameti ruumiandmeid vastavalt regulatsioonidele ning ainult juhul, kui
andmetelevitamine on otseseltvaj alik tcicitilesannete
tiiitmiseks.
6. Tcititamisel Maa-ameti ruumiandmete ja andmekogudega jiirgida Maa-ameti
infoturbepoliitika dokumendis siitestatut.
Mitte
7.
avalikustadateenistusUlesannete
tiiitmisel teatavakssaanudkonfidentsiaalsetinfot.
8 . Jiirgida avaliku teenistujaeetikakoodeksit.

Kinnitan, et olen ametijuhendigatutvunud ning kohustun sedattiitma:
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