
  

IMI-viranomaisten ja -käyttäjien roolit ja tehtävät 

 

 

 

1. OPPAAN SISÄLTÖ .............................................................................................................................. 2 

2. VIRANOMAISROOLIT ........................................................................................................................ 2 

2.1. KANSALLINEN IMI-KOORDINAATTORI ........................................................................................... 2 

2.2. KÄYTTÖOIKEUSVASTAAVA ............................................................................................................ 2 

2.3. KOORDINAATTORI ......................................................................................................................... 3 

2.4. VIRANOMAINEN ............................................................................................................................ 3 

3. KÄYTTÄJÄROOLIT (HALLINNOLLISET JA ASIASISÄLTÖIHIN LIITTYVÄT) ............................................. 4 

3.1. TIETOVASTAAVA (HALLINNOLLINEN ROOLI) ................................................................................. 4 

3.2. KÄYTTÄJÄROOLIT ERI MODUULEISSA (ASIASISÄLTÖIHIN LIITTYVÄT ROOLIT) ............................... 5 

3.2.1. KÄYTTÄJÄROOLIT TIETOPYYNTÖJEN YHTEYDESSÄ ..................................................................... 5 

3.2.2. KÄYTTÄJÄROOLIT ILMOITUSTEN JA VAROITUSTEN YHTEYDESSÄ ............................................... 6 

3.2.3. KÄYTTÄJÄROOLIT TIETOKANTOJEN JA REKISTERIEN YHTEYDESSÄ ............................................. 6 

 



2 

 

1. OPPAAN SISÄLTÖ 

Tässä oppaassa kuvataan IMI-järjestelmään rekisteröityjen viranomaisten tyypit ja roolit. Lisäksi 
selitetään eri roolit, joissa yksittäiset IMI-käyttäjät voivat toimia. 

 

2. VIRANOMAISROOLIT 

Viranomainen voi IMIssä toimia neljässä eri roolissa, jotka kuvataan seuraavassa. On syytä huomata, 
että yksittäisellä viranomaisella voi olla kaikki neljä roolia tai joitakin niistä – tai vain yksi rooli. 

2.1. KANSALLINEN IMI-KOORDINAATTORI 

Kussakin IMIä käyttävässä maassa on yksi kansallinen IMI-koordinaattori (NIMIC), jonka tehtävistä 
säädetään IMI-asetuksessa1. NIMIC valvoo IMIn käyttöä ja toimintaa omassa maassaan. NIMICin 
tehtävänä on 

 rekisteröidä viranomaisia IMIin 

 hallinnoida eri IMI-moduulien käyttöoikeuksia 

 antaa käyttötukea ja huolehtia siitä, että IMI toimii tehokkaasti ja asianmukaisesti.  

Sen mukaan, miten IMIn käyttö maassa organisoidaan, NIMIC voi delegoida osan näistä tehtävistä 
muille viranomaisille. Jos esimerkiksi rekisteröintioikeus siirretään toiselle viranomaiselle, sille 
annetaan käyttöoikeusvastaavan rooli. NIMIC voi myös nimetä toisen viranomaisen auttamaan 
tiettyyn IMI-moduuliin liittyvissä sisältökysymyksissä, ja tällöin kyseiselle viranomaiselle annetaan 
koordinaattorin rooli. Koordinaattorin tehtävänä on varmistaa, että pyynnöt, ilmoitukset ja 
varoitukset käsitellään asianmukaisesti ja säädetyssä ajassa. 

2.2. KÄYTTÖOIKEUSVASTAAVA 

NIMIC saa aina automaattisesti käyttöoikeusvastaavan roolin, ja se voi myös nimetä muita 
viranomaisia tähän rooliin (ks. edellinen kohta). 

Käyttöoikeusvastaava hoitaa hallinnollisia tehtäviä, eli se 

 rekisteröi viranomaisia (ja käyttäjiä) IMIin 

 hallinnoi IMIin rekisteröityjen viranomaisten käyttäjätietoja ja muita tietoja 

 myöntää ja poistaa eri IMI-moduuleihin liittyviä käyttöoikeuksia 

 hallinnoi uusien moduulien käyttöönottoa (rekisteröi uusia viranomaisia moduulin käyttäjiksi 
ja/tai antaa IMIin jo rekisteröidyille viranomaisille uuden moduulin käyttöoikeuksia). 

                                                                 
1
 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, 

hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä ja komission päätöksen 2008/49/EY 
kumoamisesta. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:32012R1024
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2.3. KOORDINAATTORI 

Kussakin IMI-moduulissa voidaan nimetä yksi tai useampi viranomainen linkitetyn koordinaattorin 
rooliin. Koordinaattori seuraa siihen linkitettyjen viranomaisten tiedonvaihtoa. Joissakin tapauksissa 
koordinaattorin on hyväksyttävä viranomaisten pyynnöt, vastaukset, ilmoitukset tai varoitukset 
ennen niiden lähettämistä. Koordinaattori voi myös joutua auttamaan tietopyyntöjen käsittelyssä 
pyynnön lähettävän tai vastaanottavan viranomaisen pyynnöstä.  

Viranomainen, joka on nimetty koordinaattoriksi jossakin IMI-moduulissa (esim. Palveluilmoitukset-
moduulissa), voi olla pelkkä "viranomainen" jossakin toisessa moduulissa (esim. Lähetettyjä 
työntekijöitä koskevat tietopyynnöt -moduulissa). Koordinaattoriviranomainen voi myös suorittaa 
samoja toimenpiteitä kuin muut kyseistä moduulia käyttävät viranomaiset (esimerkiksi laatia ja 
lähettää tietopyyntöjä). 

*Vain, jos käyttäjällä on hyväksyjän oikeudet ja jos kyseessä on tiedonvaihtoon linkitetty 
koordinaattori (ks. kohta 3 "Käyttäjäroolit"). 

2.4. VIRANOMAINEN 

IMIn tärkeimpiä toimijoita ovat EU-maiden, Norjan, Islannin ja Liechtensteinin (ETA-maat) 
viranomaiset, jotka vaihtavat järjestelmän avulla tietoja muiden maiden viranomaisten kanssa. 
Toimivaltuuksiensa ja IMI-käyttöoikeuksiensa mukaan viranomaiset voivat lähettää ja vastaanottaa 
tietopyyntöjä, ilmoituksia tai varoituksia tai hallinnoida tietoja, joita on tallennettu IMIssä oleviin 
tietokantoihin (esim. arvokuljetuslupien tietokantaan tai rekisterihakemistoon). 

Kaikki viranomaiset, joilla on tietyn moduulin käyttöoikeudet mutta ei koordinaattorin roolia, 
toimivat kyseisessä moduulissa tavallisen "viranomaisen" roolissa. 

TIEDONVAIHTO 
KOORDINAATTORI 

(linkitetty koordinaattori) 
VIRANOMAINEN 

Tietopyynnöt – seuraa pyyntöjä  

– hyväksyy pyyntöjä (tarvittaessa)* 

– käsittelee koordinaattorille siirrettyjä 
pyyntöjä* 

– käsittelee pyyntöjä (esim. 
lähettää ja vastaanottaa 
pyyntöjä ja vastaa niihin) 

Ilmoitukset ja 
varoitukset 

– seuraa ilmoituksia ja varoituksia 

– hyväksyy ilmoituksia ja varoituksia ja 
lähettää niitä muihin jäsenvaltioihin 

– välittää ilmoituksia ja varoituksia 
eteenpäin muille maansa viranomaisille 

– käsittelee ilmoituksia ja 
varoituksia (esim. lähettää 
niitä ja lisää niihin 
kommentteja ja liitteitä) 

Tietokannat ja 
rekisterit 

 – tallentaa tietoja 
tietokantoihin ja 
rekisterihakemistoon 
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3. KÄYTTÄJÄROOLIT (HALLINNOLLISET JA ASIASISÄLTÖIHIN LIITTYVÄT)  

Koska IMIin rekisteröityneet viranomaiset ovat kooltaan ja organisaatioltaan hyvin erilaisia, 
järjestelmä on hyvin joustava. Pieni organisaatio, jossa pyyntöjen määrä on pieni, saattaa 
rekisteröidä vain yhden tai kaksi käyttäjää, ja he hoitavat kaikki IMIin liittyvät tehtävät (käyttäjiä 
pitäisi kuitenkin olla vähintään 2 jatkuvuuden varmistamiseksi). Iso organisaatio, esimerkiksi 
lääninhallitus, jossa käsitellään runsaasti pyyntöjä, voi rekisteröidä useita IMI-käyttäjiä, joista kullakin 
on erilaiset käyttäjäoikeudet. Kukin rekisteröity IMI-käyttäjä edustaa aina vain yhtä viranomaista. 

3.1. TIETOVASTAAVA (HALLINNOLLINEN ROOLI)  

Jokaisessa IMIin rekisteröidyssä organisaatiossa on vähintään yhdellä käyttäjällä tietovastaavan rooli. 
Tämän roolin saa automaattisesti organisaation ensimmäinen IMI-käyttäjä, mutta se voidaan antaa 
myös muille käyttäjille. 

Tietovastaava voi 

 päivittää viranomaisen tietoja IMIssä 

 rekisteröidä uusia käyttäjiä 

 hallinnoida viranomaisen käyttäjien tietoja (esim. poistaa käyttäjiä, muokata käyttäjien 
tietoja, muuttaa käyttäjäoikeuksia ja palauttaa unohtuneen salasanan). 

Jos kyseessä on käyttöoikeusvastaavana toimiva viranomainen, tietovastaava voi myös rekisteröidä 
IMIin uusia viranomaisia ja hallinnoida käyttöoikeuksia sekä toisten viranomaisten ja niiden 
käyttäjien tietoja. 

TIETOVASTAAVA – 
KÄYTTÖOIKEUSVASTAAVANA TOIMIVA 

VIRANOMAINEN 

TIETOVASTAAVA – 
MUU VIRANOMAINEN 

– rekisteröi uusia viranomaisia IMIin 

– pyytää viranomaisia rekisteröitymään IMIin ja 
validoi niiden rekisteröinnin 

– rekisteröi edustamansa viranomaisen IMIin 

– myöntää viranomaisille käyttöoikeuksia IMI-
moduuleihin 

 

Oman viranomaisen ja muiden viranomaisten 
osalta: 

– hallinnoi viranomaisen tietoja 

– hallinnoi käyttäjätietoja (käyttäjien rekisteröinti 
ja poisto, käyttäjien tietojen päivitys, salasanojen 
palautus) 

Oman viranomaisen osalta: 

– hallinnoi viranomaisen tietoja 

– hallinnoi käyttäjätietoja (käyttäjien 
rekisteröinti ja poisto, käyttäjien tietojen 
päivitys, salasanojen palautus) 
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 Kukin viranomaisen on syytä nimetä vähintään 2 tietovastaavaa. Näin varmistetaan, että paikalla 
on aina IMI-käyttäjä, joka voi hallinnoida käyttöoikeuksia – esim. palauttaa salasanan tai rekisteröidä 
uusia käyttäjiä.  

3.2. KÄYTTÄJÄROOLIT ERI MODUULEISSA (ASIASISÄLTÖIHIN LIITTYVÄT ROOLIT)   

Seuraavassa taulukossa esitetään käyttäjäroolit erityyppisessä tiedonvaihdossa. 

 
TIETOPYYNNÖT 

ILMOITUKSET/  
VAROITUKSET 

TIETOKANNAT/REKISTE
RIT 

Lukija    

Käsittelijä    

Hyväksyjä*    

Allokoija    

*Vain viranomaisorganisaatioissa, jotka toimivat koordinaattoreina jossakin IMI-moduulissa. 

3.2.1. KÄYTTÄJÄROOLIT TIETOPYYNTÖJEN YHTEYDESSÄ  

Lukija voi nähdä ja tulostaa edustamansa viranomaisen lähettämät tai vastaanottamat tietopyynnöt 
kokonaisuudessaan (myös henkilötiedot). Hän ei kuitenkaan voi suorittaa mitään pyyntöihin liittyviä 
toimenpiteitä. 

Pyyntöjen käsittelijä voi lähettää tietopyyntöjä ja vastata tietopyyntöihin edustamansa viranomaisen 
nimissä. Kussakin viranomaisorganisaatiossa, jolla on tietopyyntömoduulin käyttöoikeudet, on oltava 
vähintään yksi pyyntöjen käsittelijä. 

Allokoija kohdentaa tietopyynnöt tietyille käsittelijöille esimerkiksi aiheen tai muiden kriteerien 
perusteella.  Allokointia käytetään usein suurissa viranomaisorganisaatioissa, joissa käsitellään 
runsaasti pyyntöjä. Kun viranomainen aktivoi allokointimenettelyn, sen IMI-käyttäjien joukossa on 
oltava vähintään yksi allokoija. Allokoijan oikeudet annetaan automaattisesti tietovastaaville. He 
voivat halutessaan antaa tämän roolin muille käyttäjille. 

Edellä kuvatut käyttäjäroolit voivat esiintyä kaikissa viranomaisorganisaatioissa, joilla on jonkin 
pyyntömoduulin käyttöoikeudet – myös niissä, jotka toimivat tietopyyntömoduulissa 
koordinaattoreina ("pyyntökoordinaattorit"). 

Hyväksyjän rooli voi olla vain koordinaattorina toimivan viranomaisen IMI-käyttäjillä. Hyväksyjän 
tehtävänä on hyväksyä hyväksymismenettelyn piiriin kuuluvien viranomaisten tietopyynnöt ja/tai 
vastaukset ennen niiden lähettämistä. Hyväksyjä voi myös hoitaa tietopyyntöjä, joiden käsittelyyn 
pyydetään koordinaattorin apua. Siirtomenettelyssä viranomaiset voivat kääntyä koordinaattoriensa 
puoleen, jos tietojenvaihdossa on erimielisyyksiä. Kunkin koordinaattoriorganisaation on nimettävä 
vähintään yksi IMI-käyttäjä hyväksyjän rooliin. 
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3.2.2. KÄYTTÄJÄROOLIT ILMOITUSTEN JA VAROITUSTEN YHTEYDESSÄ  

Lukija voi nähdä ja tulostaa edustamansa viranomaisen lähettämät tai vastaanottamat 
ilmoitukset/varoitukset kokonaisuudessaan. Hän ei kuitenkaan voi suorittaa mitään toimenpiteitä, 
kuten lähettää ilmoituksia tai varoituksia tai vastata niihin. 

Varoituksen käsittelijän tehtävänä on käsitellä ilmoituksia ja varoituksia viranomaisen edustajana. 
Hän ei voi luoda ilmoituksia/varoituksia ja toimittaa niitä koordinaattorille hyväksyttäviksi. Hän voi 
vastaanottaa ilmoituksia/varoituksia ja reagoida niihin (esim. lisätä kommentteja ja liiteasiakirjoja).   

Käsittelijä ei kuitenkaan voi lähettää eivätkä välittää varoituksia eteenpäin, vaikka hänen 
edustamansa viranomainen on kyseisen moduulin koordinaattori. 

Hyväksyjän rooli voi olla vain ilmoitus-/varoitusmoduulissa koordinaattorina toimivan viranomaisen 
IMI-käyttäjillä. Hyväksyjän tehtävänä on hyväksyä ilmoituksia/varoituksia, lähettää niitä muihin 
maihin ja väittää niitä eteenpäin omassa maassaan. Hyväksyä voi laatia ja toimittaa ilmoituksia tai 
varoituksia eteenpäin, jos hän toimii myös käsittelijän roolissa. 

3.2.3. KÄYTTÄJÄROOLIT TIETOKANTOJEN JA REKISTERIEN YHTEYDESSÄ  

Lukija voi nähdä sellaisten tietokantojen ja rekisterien kaikki tiedot, joihin heidän edustamallaan 
viranomaisella on käyttöoikeudet. Hän voi tutustua tietoihin ja tulostaa niitä, mutta ei voi esimerkiksi 
lisätä eikä muokata tietueita. 

Käsittelijän tehtävänä on hoitaa tietokantoja ja hakemistoja edustamansa viranomaisen puolesta. 
Hän voi luoda uusia tietueita IMIssä ja aktivoida ne, jolloin niistä tulee julkisia. Hän voi myös muokata 
tietueita ja poistaa niitä käytöstä tietokannan asetusten mukaan.  


