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1. YLEISET KYSYMYKSET 

1.1. IMIn käyttö – tilastot 

Eräät IMI-kyselyyn vastanneet halusivat saada lisätietoa IMIn käytöstä EU:n tasolla. 

IMI-järjestelmästä on saatavilla tilastotietoja komission IMI-verkkosivustolla. Tuoreita 

tilastoja julkaistaan kuukausittain, ks. esim. http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/docs/statistics_2012_en.pdf. 

1.1. Edustamallesi viranomaiselle on lähetetty tietopyyntö, joka ei kuulu sen 

toimivaltaan 

Onko edustamasi viranomainen saanut tietopyynnön, johon se ei pysty vastaamaan? 

Tietopyynnön välittäminen toiselle oman maan toimivaltaiselle viranomaiselle on 

helppoa: napsauta sivun alaosassa olevaa Välitä pyyntö -painiketta. Pyyntö häviää tällöin 

tehtäväluettelostasi. Edustamasi viranomaisen tiedot eivät näy välitetyssä pyynnössä eikä 

se pysty tarkastelemaan pyyntöä, koska se ei enää vastaa pyynnöstä (joten sillä ei siis ole 

enää oikeutta nähdä henkilötietoja tai tietojenvaihtoa). Ellet tiedä, mikä viranomainen 

omassa maassasi on toimivaltainen vastaanottamasi pyynnön suhteen, välitä se 

kansalliselle IMI-koordinaattorille. 

1.2. IMI-järjestelmän kielet 

Kun IMIn piiriin tulee uusia lainsäädäntöaloja, kaikkia järjestelmän osia ei aina heti 

saada käyttöön kaikilla kielillä. Pyrimme saamaan kaikki kielet saataville 

mahdollisimman pian.  Jos huomaat, että jotakin osaa IMI-järjestelmästä ei ole käännetty 

omalle kielellesi, ota yhteyttä kansalliseen IMI-koordinaattoriin (NIMIC) 

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html). NIMIC välittää viestisi 

komissiolle. 

2. TEKNISET KYSYMYKSET 

2.1. Selain 

IMI-järjestelmän toiminta on testattu seuraavilla selaimilla: Internet Explorer (versio 7 ja 

uudemmat), Firefox ja Chrome (automaattinen päivitys). Jos käytössäsi on Internet 

Explorer, voi IMIn näytössä ja joissakin toiminnoissa olla ongelmia. 

IMIn ohjelmaversiossa 5 (käytössä toukokuusta 2012) pienennettiin näytön fonttikokoa. 

IMI-järjestelmän kehysten kokoa voi muuttaa ja valikon voi piilottaa. Myös näytön koko 

näkymää voi suurentaa tai pienentää zoomaamalla (paina ctrl- ja ”+”- tai ”–”-merkkiä). 

2.2. IMIin kirjautuminen ei onnistu 

Ellet jostain syystä pysty kirjautumaan IMIin, ota yhteyttä kansalliseen IMI-

neuvontapalveluun (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/imi_helpdesks/index.html). Jos se ei pysty auttamaan, sinut ohjataan toimivaltaiselle 

koordinaattorille. 

2.3. Sähköpostiviestit IMI-järjestelmästä 

Järjestelmä lähettää automaattisesti sähköposti-ilmoituksen aina, kun sinulta edellytetään 

toimenpiteitä tai kun edustamaasi viranomaista koskeviin tietoihin on tehty muutoksia. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
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Jos et saa viestejä: 

 Varmista, että sähköpostiosoitteesi on kirjattu järjestelmään oikein. 

 Katso, ovatko viestit mahdollisesti joutuneet roskapostikansioon. 

 Pyydä oman organisaatiosi it-käyttötukea varmistamaan, että yleisissä turva-

asetuksissa sallitaan osoitteesta imi-helpdesk@ec.europa.eu saapuvat viestit. 

2.4. Konekäännöstoiminto 

Konekäännösohjelma tuottaa tekstistä vain ylimalkaisen raakakäännöksen. Sen avulla 

saattaa kuitenkin saada riittävän käsityksen vapaamuotoisen tekstin sisällöstä. Euroopan 

komissio ei vastaa konekäännösten oikeellisuudesta.  

Parhaaseen tulokseen päästään, kun käännettävä teksti muodostuu lyhyistä ja selkeistä 

virkkeistä. Vapaamuotoista tekstiä kirjoitettaessa kannattaa noudattaa yksinkertaista 

subjekti-verbi-objekti-rakennetta ja välttää monimutkaista virkakieltä. 

IMIn konekäännöstoiminto on vasta kokeiluvaiheessa, ja sitä kehitetään edelleen. 

Käännösten nopeuden ja laadun odotetaan vähitellen paranevan. 

IMI-sivustolla on saatavilla uutta koulutusmateriaalia konekäännöstoiminnon käytöstä 

(vain englanniksi) (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/training/new_training_material.html). Kunkin maan kansallinen IMI-koordinaattori 

antaa lisätietoja käyttäjien omalla kielellä. 

Vapaamuotoista tekstiä kirjoitettaessa on ilmoitettava käytettävä kieli. Tekstin 

vastaanottaja voi valita, mille kielelle teksti käännetään. Jos kirjoittajan ilmoittama kieli 

ei ole oikea, konekäännös ei onnistu. Vastaanottaja saattaa joutua pyytämään lähettävää 

viranomaista lähettämään tekstin uudelleen oikealla kielikoodilla. Huomaa, että kun 

valitset IMIssä viranomaisen, näet myös kielet, joita se ymmärtää. Jos osaat jotakin 

kyseisen viranomaisen ilmoittamista kielistä, käytä mieluummin sitä, koska konekäännös 

ei ole täysin luotettava.  

Kun konekäännöstoiminnon nykyinen kehittämisvaihe on saatu päätökseen, voidaan 

siihen alkaa suunnitella seuraavia parannuksia: Word-muotoisten liitteiden kääntäminen, 

mahdollisuus lisätä oma käännös, käännösten tallentaminen osaksi IMI-tietopyyntöä 

(kuten aiemmin), konekäännöstoiminnon käyttö varoitusten yhteydessä. 

2.5. Raportin tulostaminen 

IMI-sivustolla on saatavilla uutta koulutusmateriaalia raportin tulostustoiminnon käytöstä 

(vain englanniksi) (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/training/new_training_material.html). Kunkin maan kansallinen IMI-koordinaattori 

antaa lisätietoja käyttäjien omalla kielellä. 

2.6. Tietopyynnöt – yleistä 

Tietosuojasyistä tietopyynnössä ei näy henkilötietoja ennen kuin vastaanottaja hyväksyy 

sen käsiteltäväkseen. Voit hyväksymisen jälkeenkin edelleen välittää tietopyynnön 

toiselle viranomaiselle, jos katsot, ettei edustamasi viranomainen ole toimivaltainen sen 

suhteen. 

Jos haluat nähdä kaikki edustamasi viranomaisen tietopyynnöt, voit hakea niitä 

valitsemalla valikosta kohdan Tietopyynnöt – Haku kaikista tietopyynnöistä. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
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Hakukriteerejä ei tarvitse antaa. Haun tuloksiin sisältyvät kaikki edustamasi 

viranomaisen lähettämät ja vastaanottamat tietopyynnöt. 

Voit muuttaa tietopyynnön määräaikaa kahdessa käsittelyn vaiheessa: 1) kun hyväksyt 

tietopyynnön tai 2) kun hyväksyt lisätietopyynnön. Virallinen määräaika ei muutu, kun 

lähetät viestin toiselle viranomaiselle ja tämä hyväksyy sen. Jos määräaikaa on 

muutettava myöhemmin, pyyntö kannattaa jakaa osiin (ks. oppimateriaali: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html). Näin 

voit vastata osaan kysymyksistä heti ja osaan myöhemmin uuden määräajan puitteissa. 

Huomaa, että komissio lähettää IMIä käyttäville maille säännöllisesti muistutuksia siitä, 

että tietopyynnöt on hyväksyttävä ja niihin on vastattava. Jos sinulla on ongelmia 

tietopyyntöjen suhteen, ota yhteyttä kansalliseen IMI-koordinaattoriin (NIMIC). 

2.7. Tietopyynnöt – kysymykset ja vastaukset 

Monet kyselyyn vastanneet käyttäjät esittivät hyödyllisiä huomioita IMIn kysymys- ja 

vastaussarjoista. Aiommekin tulevaisuudessa päivittää kysymyssarjoja yhteistyössä eri 

oikeudellisista aloista vastaavien virkamiesten ja asiantuntijaryhmien kanssa.  

Kysymyssarjat ovat nähtävissä kokonaisuudessaan IMI-verkkosivustolla kohdassa 

Tärkeitä asiakirjoja >  IMI-tiedotusaineistoa > IMI-järjestelmässä käytetyt kysymykset 

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_en.html#data_fields). 

Eräät vastaajat mainitsivat, että heidän on joskus esitettävä vapaamuotoisia kysymyksiä, 

koska kysymyssarjoissa ei ole heidän tarvitsemiaan kysymyksiä. Kysymyssarjat 

perustuvat EU:n lainsäädäntöön, ja niistä on sovittu jäsenmaiden yhteisellä päätöksellä. 

Jos kysymyssarjoista mielestäsi puuttuu olennaisia kysymyksiä tai nykyiset kysymykset 

ovat epäselviä, ota yhteyttä kansalliseen IMI-koordinaattoriin. Se toimittaa palautteesi 

komissiolle.  

Jos vastaussarjoista ei löydy sopivaa vastausta, voit aina täydentää vastausta 

kommenttikentässä. 

Jos toisen viranomaisen toimittamat vastaukset ovat mielestäsi epäselviä tai liian 

suppeita, pyydä siltä lisätietoja. 

2.8. Tietopyynnöt – liitteet 

Tietopyyntöön voi lisätä liitteitä missä tahansa työvaiheessa ennen sen sulkemista. 

Liitteet voi poistaa vain Pyyntöluonnos-tilassa. Pyynnön kaikissa muissa tiloissa (kun 

pyyntö on jo lähetetty toiselle viranomaiselle) poistaminen ei ole enää mahdollista, sillä 

liite on välittömästi vastaanottajan nähtävissä. 

Jos haluat tehdä liiteasiakirjaan esim. korostusmerkintöjä, se on tehtävä ennen asiakirjan 

liittämistä IMI-tietopyyntöön. 

2.9. Tietopyynnöt – viestit/muistutukset 

Jos haluat lähettää toiselle viranomaiselle muistutuksen tietopyynnöstäsi tai tarvitset 

lisätietoja tai tapaukseen liittyviä asiakirjoja, voit lähettää IMIn kautta viestejä missä 

tahansa vaiheessa ennen pyynnön sulkemista. Lisätietoa IMI-sivustolta 

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html). 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_en.html#data_fields
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
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Etkö pysty tekemään viestiin muutosta sen jälkeen, kun se on tallennettu järjestelmään? 

Se ei olekaan mahdollista, koska viesti on tallentamisen jälkeen välittömästi 

vastaanottavan viranomaisen nähtävissä. Tämä viranomainen saa tiedon viestistä 

sähköpostitse.  

2.10. Viranomaisten haku 

Toimivaltaisten viranomaisten hausta annettiin arvokasta palautetta. Aiomme vastedes 

panostaa avainsanaluettelojen parantamiseen ja pyydämme eri maita kiinnittämään 

huomiota IMIssä oleviin toimivallan kuvauksiin. 

Muista, että ellet löydä IMIstä toimivaltaista viranomaista, voit aina lähettää 

tietopyynnön koordinaattorille tai kansalliselle IMI-koordinaattorille (NIMIC). Tämä 

välittää pyynnön eteenpäin toimivaltaiselle viranomaiselle. 

2.11. Automaattinen tallennus 

Järjestelmässä ei ole automaattista tallennustoimintoa. Kun kirjoitat järjestelmään tietoja, 

ne on tallennettava Tallenna-painikkeella. Istunto päättyy 45 minuutin kuluttua. Tämän 

jälkeen tallentamattomat tiedot häviävät. 

3. KÄYTÖN EDISTÄMINEN JA KOULUTUS 

Monissa vastauksissa todettiin, että IMIn käyttöön tarvitaan koulutusta ja kertausta 

erityisesti silloin, jos käyttö ei ole säännöllistä.  

Jos tarvitset koulutusta, ota yhteyttä IMI-koordinaattoriin, joka on rekisteröinyt 

edustamasi viranomaisen IMIin, tai kansalliseen IMI-koordinaattoriin (NIMIC). Kaikkien 

kansallisten koordinaattorien tiedot ovat saatavilla IMI-sivustolta 

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html).  

Sivuston harjoitteluosiossa on oppimateriaalia ja aihekohtaisia käyttöoppaita. Sieltä 

löytyy myös Usein kysyttyä -osio. 

4. OIKEUDELLISET KYSYMYKSET 

4.1. Henkilötietojen suoja 

IMI-järjestelmä toimii sisäänrakennetun yksityisyyden suojan periaatteella. Sen 

suunnittelussa on otettu huomioon tietosuojalainsäädännön vaatimukset, ja erityisesti 

järjestelmän kautta lähetettävien henkilötietojen näkyvyys on tarkkaan rajattu. Tämän 

vuoksi IMIn tarjoama suoja- ja turvallisuustaso on huomattavasti korkeampi kuin muiden 

tietojenvaihtomenetelmien, kuten postin, puhelimen, faksin tai sähköpostin. 

4.2. IMIn kansallinen käyttö 

IMI-asetuksen tultua voimaan järjestelmää voidaan käyttää myös yhden jäsenvaltion 

viranomaisten keskinäiseen hallinnolliseen yhteistyöhön tietyin ehdoin. Yhteistyössä on 

esimerkiksi käytettävä olemassa olevia työnkulkuja, ja järjestelmään (esimerkiksi 

kysymyssarjoihin) voi tehdä vain pieniä muutoksia. Jos jäsenvaltio aikoo käyttää IMIä 

sisäisiin tarkoituksiin järjestelmällisesti, sen on pyydettävä tähän komission ennakkolupa. 

Jos sinulla on kysyttävää IMI-järjestelmän käytöstä maasi sisäisessä viestinnässä, pyydä 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
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lisätietoja kansalliselta IMI-koordinaattorilta (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/contact_en.html). 

4.3. IMIn pakollinen käyttö ja muut viestintäkeinot 

IMI-asetuksen tultua voimaan sen käytöstä tulee pakollista hallinnollisessa yhteistyössä 

(tietojenvaihto ja keskinäinen avunanto) kaikkien asetuksen liitteessä lueteltujen 

säädösten osalta. Nämä säädökset ovat palveludirektiivi, ammattipätevyysdirektiivi, 

direktiivi potilaiden oikeuksista, asetus eurokäteisen maantiekuljetuksista ja SOLVIT-

suositus. IMIä on käytettävä myös hallinnollisessa yhteistyössä, joka liittyy 

työntekijöiden lähettämistä koskevaan direktiiviin (pilottihanke). Säädösten luetteloa 

päivitetään säännöllisesti. 

On syytä huomata, että toisin kuin monet muut tietojenvaihtomenetelmät, IMIn 

suunnittelussa on erityisesti otettu huomioon tietosuojalainsäädännön vaatimukset 

sisäänrakennetun yksityisyyden suojan periaatteiden mukaisesti.  Koska IMIn tarjoama 

suoja- ja turvallisuustaso on huomattavasti korkeampi kuin muiden 

tietojenvaihtomenetelmien, kuten postin, puhelimen, faksin tai sähköpostin, sen käyttö 

edistää henkilötietojen suojaa koskevien EU:n ja kansallisen tason sääntöjen 

noudattamista. 

4.4. Yksityisen sektorin elimet 

IMI on hallinnollinen työkalu, joka on suunniteltu kansalliset rajat ylittävään 

toimivaltaisten viranomaisten yhteistyöhön. Toimivaltaisia viranomaisia voivat olla 

mitkä tahansa elimet, joille on annettu tiettyjä valtuuksia EU:n tai kansallisen 

lainsäädännön soveltamisen suhteen. Yleensä ne ovat julkisen sektorin elimiä. Kukin 

jäsenvaltio päättää itsenäisesti, mitkä viranomaiset on rekisteröitävä toimivaltaisiksi 

viranomaisiksi jollakin tietyllä lainsäädäntöalalla. Jos katsot, että IMIstä puuttuu joku 

toimivaltainen viranomainen, ota yhteyttä IMI-koordinaattoriin.  

5. TIETOA KOORDINAATTOREILLE 

5.1. Miten voin seurata organisaationi koordinoimien viranomaisten 

tietopyyntöjä? 

Koordinaattori voi seurata koordinoimiensa viranomaisten pyyntöjen etenemistä 

valitsemalla valikon kohdasta Tietopyynnöt – Haku kaikista tietopyynnöistä ja 

muuttamalla haun kohteeksi "Vain niiden viranomaisten tietopyynnöt, joiden linkitetty 

koordinaattori organisaationi on". 

Ellei organisaatiosi ole tietopyynnön linkitetty koordinaattori, voit käyttää hakuperustetta 

"Haun rajaus: Vain tiettyjen viranomaisten tietopyynnöt".  Hakutoiminnon avulla voit 

valita haluamasi viranomaisen. 

5.2. Käsiteltävänä olevat pyynnöt – yhteydenpito vastaanottavaan 

jäsenvaltioon 

IMI-järjestelmään on määrä tulevaisuudessa lisätä toiminto, jonka avulla kansallisten 

IMI-koordinaattoreiden (NIMIC) on entistä helpompaa ottaa yhteyttä NIMICeihin 

muissa maissa. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
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Toistaiseksi on parasta käyttää viestintään sähköpostia. Kansallisten koordinaattorien 

tiedot ovat saatavilla IMI-verkkosivustolta. Niitä voi myös hakea IMI-järjestelmästä. 

Kirjoita viranomaisten haussa Viranomaisen nimi -kohtaan "NIMIC". 

Huomaa, että jokainen, jolla on oikeus käsitellä tietopyyntöä (pyynnön käsittelijä, 

pyynnön koordinaattori), voi ottaa yhteyttä toiseen toimivaltaiseen viranomaiseen ja sen 

koordinaattoriin Pyynnön hallinta -sivulta. Viranomaisen sähköpostiosoitteen vieressä on 

kirjekuvake, jota napsauttamalla aukeaa sähköposti-ikkuna, jonka otsikkona on pyynnön 

numero. 

6. HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ 

Luettelo kansallisista IMI-neuvontapalveluista 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html  

Luettelo kansallisista IMI-koordinaattoreista 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html  

Uutta oppimateriaalia IMI-sivustolla (vain englanniksi) 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html  

Usein kysyttyä 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/faq_fi.pdf  

IMIssä käytettävät valmiit kysymyssarjat 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_fi.html#data_fields  

 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/faq_fi.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_fi.html#data_fields

