
Ammattipätevyys – 
HIIHDONOPETTAJIEN testien tiedot 

Yhteistä koulutustestiä koskevat tiedot IMIssä 

Hiihdonopettajamoduulin käyttöopas 

Sisältö 

1 IMI-järjestelmään kirjautuminen ............................................................................................................ 2 

2 Hiihdonopettajien yhteistä koulutustestiä koskevien tietojen vaihto ............................................. 3 

3 Hiihdonopettajien henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumuslomake ..................................... 3 

4 Yhteisen koulutustestin vaatimukset täyttäviä hiihdonopettajia koskevien tietojen 

tallentaminen ja jakaminen ...................................................................................................................... 4 

 .... 

 

 ....  

4.2.1 Tavanomainen menettely........................................................................................................................................................ 5 

4.2.2 Vapautukset ................................................................................................................................................................................... 6 

4.2.3 Saavutetut oikeudet ................................................................................................................................................................... 6 

4.2.4 Todistus yhteisen koulutustestin vaatimusten täyttymisestä ................................................................................ 7 

5 IMI-tietueiden päivitys tai muokkaus aktivoinnin jälkeen ................................................................. 7 

6 IMI-tietueiden asettaminen ”ei-aktiivinen”-tilaan .............................................................................. 7 

7 Henkilötietojen poistaminen IMIstä ....................................................................................................... 8 

8 Yhteistä koulutustestiä koskevien todistusten ja tietojen hakeminen IMIssä – IMIn 

hakutoiminto ja ”Oma etusivu” ............................................................................................................... 8 

9 Pdf-muotoisen raportin luominen IMI-tietueesta ................................................................................ 8 

10 Konekäännöksen tilaaminen vapaamuotoisesta tekstistä ................................................................. 9 

TÄRKEÄÄ ................................................................................................................................................................ 9 

Liite I – Suostumuslomake .................................................................................................................................. 10 

 



 

1 IMI-järjestelmään kirjautuminen  

Kun olet rekisteröitynyt IMI-järjestelmän käyttäjäksi, saat kaksi automaattista sähköpostiviestiä 

rekisteröitymisestäsi. Ensimmäisessä vahvistetaan, että sinulle on luotu käyttäjätili, ja toisessa annetaan 

tilapäinen sanasana, jota tarvitaan ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. 

Henkilö, joka rekisteröi sinut järjestelmän käyttäjäksi, toimittaa sinulle IMI-käyttäjätunnuksesi 

järjestelmän ulkopuolella. 

Voit kirjautua IMI-järjestelmään, kun hallussasi on sekä käyttäjätunnus että tilapäinen salasana. IMI-

järjestelmään pääsee kirjautumaan joko IMIn verkkosivustolla (https://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/index_fi.htm) tai suoraan seuraavan linkin kautta: https://webgate.ec.europa.eu/imi-

net/imi/protected/home.imi. Myös tilapäisen salasanan sisältävässä sähköpostissa on linkki järjestelmään. 

Aseta ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä oma henkilökohtainen salasanasi sekä 12-merkkinen 

turvakoodi. Ota huomioon seuraavat ohjeet:  

o Kun kirjaudut järjestelmään tilapäisellä salasanalla, on tärkeää, että syötät käyttäjätunnuksen 

ja tilapäisen salasanan manuaalisesti, vaikka kirjautumisnäkymän kentät olisi esitäytetty. Jos 

selaimesi kysyy, tallennetaanko salasana, vastaa EI. 

o Ensimmäisellä kirjautumiskerralla on käytettävä tilapäistä salasanaa (sekä asetettava 

henkilökohtainen salasana ja turvakoodi). Jos haluat, että selain tallentaa salasanasi, kirjaudu 

ensin ulos järjestelmästä ja sitten uudestaan sisään asettamaasi salasanaa käyttäen. Myös tällä 

kerralla sinun on ensin syötettävä käyttäjätunnuksesi ja asettamasi salasana manuaalisesti. Jos 

selaimesi jälleen kysyy, tallennetaanko salasana, voit tällä kertaa vastata KYLLÄ. 

o IMI-järjestelmän käyttäjätunnukset, salasanat ja turvakoodit ovat aakkoskoosta riippuvaisia, 

joten varmista, että syötät isot kirjaimet oikein. 

o On erittäin suositeltavaa, että syötät tilapäisen salasanan manuaalisesti, jottet epähuomiossa 

kopioi ylimääräisiä merkkejä salasanan alkuun tai loppuun. 

o Tilapäinen salasana koostuu aina kahdesta (2) isosta kirjaimesta, neljästä (4) pienestä 

kirjaimesta ja kahdesta (2) numerosta. (Kaksi ensimmäistä kirjainta ovat aina isoja kirjaimia. 

Tämä on tärkeä huomata, koska iso O-kirjain sekoittuu helposti numeroon 0 ja pieni L-kirjain 

(”l”) isoon I-kirjaimeen.) 

o Tilapäistä salasanaa voi käyttää kirjautumiseen vain kerran. Kun olet kirjautunut järjestelmään 

tilapäisellä salasanalla, aseta heti aluksi oma henkilökohtainen salasanasi sekä turvakoodi. (Jotta 

kirjautumisessa ei tulisi ongelmia, on suositeltavaa määrittää yksinkertainen turvakoodi, joka 

täyttää vaatimukset mutta joka on kuitenkin helppo muistaa myöhempien kirjautumisten 

yhteydessä.) 

Myöhempien kirjautumisten yhteydessä on käytettävä henkilökohtaista käyttäjätunnusta, salasanaa ja 

turvakoodia.  

Jos olet unohtanut IMI-käyttäjätunnuksesi, salasanasi tai turvakoodisi, ota yhteyttä sellaiseen IMIä 

käyttävään kollegaasi, jolla on pääkäyttäjän oikeudet. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä oman maasi 

kansalliseen IMI-koordinaattoriin tai Euroopan komission IMI-neuvontapalveluun. Ne voivat toimittaa 

sinulle käyttäjätunnuksesi ja tarvittaessa nollata salasanasi.  

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_fi.htm
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_fi.htm
https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/imi/protected/home.imi
https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/imi/protected/home.imi


Jos salasanasi nollataan, saat uuden tilapäisen salasanan, jonka avulla voit kirjautua järjestelmään. Myös 

tämä tilapäinen salasana on vaihdettava henkilökohtaiseen salasanaan – samalla tavoin kuin ensimmäisen 

kirjautumisen yhteydessä (ks. tarkemmat ohjeet edellä).  

2 Hiihdonopettajien yhteistä koulutustestiä koskevien tietojen vaihto 

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/907 vahvistetaan (direktiivin 2005/36/EY 49 b artiklan 

nojalla) yhteinen koulutustesti hiihdonopettajille. Delegoidussa asetuksessa säädetään, että yhteiseen 

koulutustestiin sisältyy testi, jolla todistetaan hiihdonopettajan tekniset taidot, ja testi, jolla todistetaan 

hiihdonopettajan turvallisuusnäkökohtiin liittyvä pätevyys.  

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/907 4 artiklassa edellytetään, että jäsenvaltioiden on tunnustettava 

todistukset, jotka osoittavat yhteisen koulutustestin läpäisemisen. Todistusten tunnustaminen edellyttää 

ammattipätevyysdirektiivin 2005/36/EY 8 ja 56 artiklassa säädettyä jäsenvaltioiden välistä hallinnollista 

yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa. 

Vuonna 2008 käyttöön otettu IMI-järjestelmä tukee ammattipätevyyden tunnustamista koskevaa 

hallinnollista yhteistyötä, mutta jäsenvaltioiden ja erityisesti hiihdonopettajan pätevyyden myöntävien 

tahojen edustajat ovat peräänkuuluttaneet tarvetta yksinkertaiselle ja helpolle tavalle vaihtaa yhteistä 

koulutustestiä koskevia tietoja. Tätä varten on teknisten IMI-rekisteritoimintojen pohjalta toteutettu 

erillinen IMI-moduuli tukemaan ja helpottamaan hallinnollista yhteistyötä ja hiihdonopettajien yhteistä 

koulutustestiä koskevien tietojen vaihtoa. 

Rekisteritoimintojen avulla tietoja voidaan vaihtaa ilman tarpeetonta hallinnollista taakkaa, 

mahdollisimman vähällä vaivalla ja välttäen riskin siitä, että lähetettävien tai vastaanotettavien IMI-

pyyntöjen määrä kasvaisi kohtuuttoman suureksi. Toisin sanoen tahot, joiden tehtävänä on varmistaa, 

että hiihdonopettajat täyttävät yhteisen koulutustestin vaatimukset, tulevat todennäköisesti käyttämään 

moduulia pätevyyksien varmistamiseen säännöllisesti ja lähes järjestelmällisesti. IMIn rekisteritoimintojen 

avulla järjestelmästä voi nopeasti ja helposti varmistaa, onko ammattihenkilö läpäissyt yhteisen 

koulutustestin, minkä ansiosta viranomaisten ei tarvitse lähettää varmistuksia koskevia IMI-pyyntöjä tai 

odottaa vastauksia niihin. 

3 Hiihdonopettajien henkilötietojen käsittelyä koskeva 
suostumuslomake 

Ennen kuin hiihdonopettajan henkilötietoja voi jakaa IMIn kautta, asianomaiselta ammattihenkilöltä on 

pyydettävä  suostumus henkilötietojen käsittelyyn. IMI-järjestelmään voi kirjata tiedot onnistuneesti 

suoritetusta teknisestä testistä taikka koko yhteisen koulutustestin läpäisystä teknisen testin ja 

turvallisuustestin perusteella tai saavutettujen oikeuksien perusteella. Tietueita ei ole mahdollista 

aktivoida (eli asettaa muiden IMI-käyttäjien nähtäville) ilman, että ammattihenkilön suostumusta koskeva 

lomake on ladattu järjestelmään. 

Ammattihenkilön suostumusta varten on laadittu mallipohja kaikilla tarvittavilla kielillä (ks. liite I). 

Suostumuslomakkeen kaikki pakolliset tiedot on täytettävä ja lomake on allekirjoitettava ja ladattava 

IMIin. Lataa mallipohja suoraan IMI-järjestelmästä seuraavia vaiheita noudattaen: 

 Luo tietueluonnos IMIssä (vain punaisella asteriskilla * merkityt kentät ovat pakollisia). 

 Tallenna tietue (näyttöön tulee varoitusviesti, jossa ilmoitetaan, mitkä kentät on vielä täytettävä 

myöhemmin). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32019R0907


 Napsauta Tulosta-painiketta ja valitse ”Suostumuslomake hiihdonopettajien yhteistä 

koulutustestiä varten”. 

 Valitse kieli, jolla haluat luoda lomakkeen (digitaalista allekirjoitusta ei tarvitse pyytää), ja 

napsauta Vahvista. 

 Siirry valikon Omat raportit -osioon ja lataa luomasi pdf-mallipohja (sen tulisi näkyä luettelossa 

ylimpänä). 

Viranomaiset voivat käyttää myös omaa suostumuslomakettaan, jos siinä selkeästi ilmaistaan, että 

ammattihenkilön tietoja tullaan käsittelemään IMI-järjestelmässä. 

4 Yhteisen koulutustestin vaatimukset täyttäviä hiihdonopettajia 
koskevien tietojen tallentaminen ja jakaminen 

Jos haluat jakaa tietoja hiihdonopettajasta, joka täyttää yhteisen koulutustestin vaatimukset (eli on 

läpäissyt tarvittavat testit), siirry valikon Rekisterit ja hakemistot -osioon ja valitse Luo uusi. Valitse toinen 

seuraavista lomakkeista sen mukaan, mitä tietoja haluat rekisteröidä: 

 Hiihdonopettajat – Teknisten taitojen testin tietolomake, jos haluat rekisteröidä teknisen testin 

onnistuneen suorittamisen. Tätä käytetään tapauksissa, joissa hiihdonopettajan on vielä 

läpäistävä turvallisuustesti tai joissa hiihdonopettaja vetoaa turvallisuustestiä koskevaan 

vapautukseen, jonka kolmas taho saattaa vahvistaa myöhemmässä vaiheessa. (Jotkin toimijat 

järjestävät ainoastaan teknisiä testejä, jolloin niiden on kirjattava tiedot pelkästään teknisten 

testien tuloksista.) 

 Hiihdonopettajat – Todistus yhteisestä koulutustestistä, jos haluat rekisteröidä todistuksen 

yhteisen koulutustestin läpäisemisestä (ml. teknistä testiä koskevat tiedot). 

Mikäli sama taho sekä järjestää teknisen testin että vahvistaa hiihdonopettajan täyttävän kaikki 

yhteisen koulutustestin vaatimukset, sen on täytettävä ainoastaan tämä lomake. Teknisen testin 

tietoja ei tarvitse kirjata erikseen, koska kyseiset tiedot sisältyvät yhteistä koulutestiä koskevaan 

tietolomakkeeseen. 

Lomakkeen kentät on esitetty yhdellä välilehdellä. Kirjaa tiedot seuraavasti: 

 Täytä lomakkeen kentät ja napsauta Tallenna-painiketta, jolloin järjestelmä tallentaa tietueesta 

luonnoksen. 

 Napsauta Aktivoi-painiketta. Tämä asettaa tietueen muiden viranomaisten nähtäville. 

Kun luot uuden tietueen, ammattihenkilön etu- ja sukunimi on aina annettava. Nimeä koskevat pakolliset 

kentät on merkitty punaisella asteriskilla *. 

Lomakkeen muut pakolliset kentät on merkitty oranssilla asteriskilla *. Voit tallentaa tietueluonnoksen, 

vaikka kaikkia pakollisia kenttiä ei ole täytetty. Tällöin järjestelmä kuitenkin varoittaa, mitkä pakolliset 

tiedot edelleen puuttuvat. Valitse varoitusilmoituksen ponnahdusikkunassa KYLLÄ, jos haluat tallentaa 

keskeneräisen luonnoksen, ja EI, jos haluat täyttää kaikki kentät ennen tietueen tallentamista. 

Huom. Voit aktivoida tietueen vasta, kun kaikki pakolliset kentät on täytetty asianmukaisesti ja 

suostumuslomake on ladattu järjestelmään. 

Joissakin kentissä on ladattava järjestelmään asiakirjoja (kuten todistus ammattipätevyydestä). Lisäksi 

tietueen tietoja voi täydentää vapaamuotoisella tekstillä Lisätiedot-kentässä. Varmista, että sivuston 

oikeassa yläkulmassa olevan pudotusvalikon kieli on sama kuin Lisätiedot-kenttään syöttämäsi tekstin 

kieli. Tämä varmistaa IMI-järjestelmän konekäännöstoiminnon asianmukaisen toiminnan. (Pudotusvalikon 

kielet esitetään oletusarvoisesti samalla kielellä kuin IMI-näkymän oikean yläkulman valikossa näkyvä 



istunnon kieli. Jos syötät tekstiä tällä samalla kielellä, vapaamuotoista tekstiä sisältävän kentän 

kielivalintaa ei tarvitse muokata.) 

Kun aktivoit tietueen IMIssä, järjestelmä luo sille yksilöllisen yhteisen koulutustestin tietolomakkeen 

tunnuksen, joka koostuu lyhenteestä ”CTT” ja yhdeksänmerkkisestä kirjainten ja numeroiden 

yhdistelmästä. 

 Yhteistä koulutustestiä koskevan todistuksen rekisteröinti IMI-järjestelmään 

aiemmin tallennetun teknisen testin perusteella 

Jos haluat kirjata todistuksen yhteisen koulutustestin läpäisystä IMI-järjestelmään aiemmin tallennetun 

teknisen testin perusteella, luo IMI-tietue seuraavasti: 

 Avaa teknisen testin tietolomake IMI-järjestelmässä (esim. valitsemalla valikosta ”Haku yhdestä 

lomakkeesta” ja ”Hiihdonopettajat – Teknisten taitojen testin tietolomake”). 

 Napsauta Käytä uudelleen -painiketta ja valitse ”Hiihdonopettajat – Todistus yhteisestä 

koulutustestistä”. 

Järjestelmä avaa esitäytetyn lomakkeen, johon tarvitsee täyttää ainoastaan puuttuvat tiedot. Huom. 

Mikäli kohdassa ”Yhteisen koulutustestin vaatimukset täyttyvät” valitset ”ammattihenkilön 

suorittamien teknisten taitojen testin ja turvallisuustestin perusteella”, järjestelmä lataa lomakkeeseen 

myös teknistä testiä koskevat tiedot aiemmin luodusta IMI-tietueesta. 

Kun olet täyttänyt lomakkeen, napsauta Tallenna ja aktivoi sitten tietue IMI-järjestelmään. 

 Yhteisen koulutustestin vaatimuksia koskevien tietojen tallentaminen 

Kahdesta IMI-lomakkeesta (”Teknisten taitojen testin tietolomake” tai ”Todistus yhteisestä 

koulutustestistä”) valitaan toinen sen mukaan, mitä tietoja rekisteröidään. Delegoidussa asetuksessa 

määritetään tavanomainen menettely, jonka mukaisesti automaattista tunnustamista sovelletaan. Sen 

mukaan hiihdonopettajan on ensin läpäistävä tekninen testi ja tämän jälkeen turvallisuustesti. 

Lisäksi delegoidussa asetuksessa määritetään kaksi muuta tilannetta, joissa automaattista tunnustamista 

voidaan soveltaa. Niihin liittyy vapautus tietyistä yhteisen koulutustestin osioista ja tietyt saavutetut 

oikeudet. Näistä menettelyistä sekä niihin liittyvien lomakkeiden käytöstä kerrotaan tarkemmin alla. 

4.2.1 Tavanomainen menettely 

Tavanomaisessa menettelyssä hiihdonopettajan on ensin läpäistävä tekninen testi ja tämän jälkeen 

turvallisuustesti. Hiihdonopettajan on esitettävä tekniseen testiin osallistumista koskeva hakemus taholle, 

joka järjestää testin. Järjestävä taho voi vapaasti päättää, miten tämä toteutetaan. Delegoitu asetus ei 

sisällä asiaa koskevia säännöksiä. Jos tekniseen testiin kutsuttu ammattihenkilö läpäisee testin, järjestävä 

taho voi vahvistaa tuloksen rekisteröimällä sen IMI-järjestelmään. Tämä tehdään täyttämällä lomake 

”Hiihdonopettajat – Teknisten taitojen testin tietolomake”. 

Jos sama järjestävä taho järjestää heti onnistuneesti suoritetun teknisen testin jälkeen myös 

turvallisuustestin, teknisestä testistä ei tarvitse erikseen rekisteröidä tietoja järjestelmään. Tällöin riittää, 

että ainoastaan IMI-lomake ”Hiihdonopettajat – Todistus yhteisestä koulutustestistä” täytetään. Tätä 

menettelyä sovellettaessa on tärkeää, että lomakkeen kohdassa ”Yhteisen koulutustestin vaatimukset 

täyttyvät” valitaan ”ammattihenkilön suorittamien teknisten taitojen testin ja turvallisuustestin 

perusteella”. 

Jos ammattihenkilö suorittaa testit niin, että yksi järjestävä taho vastaa teknisestä testistä ja toinen taho 

turvallisuustestistä, tai jos ammattihenkilö haluaa suorittaa turvallisuustestin myöhemmässä vaiheessa, 



tiedot teknisen testin suorittamisesta on rekisteröitävä järjestelmään, sillä yhteistä koulutustestiä koskeva 

todistus myönnetään sen perusteella. 

Jälkimmäisessä tapauksessa hiihdonopettajan on esitettävä turvallisuustestiin osallistumista koskeva 

hakemus järjestävälle taholle, joka voi vapaasti päättää, miten testi toteutetaan. Delegoitu asetus ei 

sisällä asiaa koskevia säännöksiä. Jos turvallisuustestiin kutsuttu ammattihenkilö läpäisee testin, järjestävä 

taho voi vahvistaa tuloksen luomalla yhteistä koulutustestiä koskevan todistuksen IMI-järjestelmään. (Ks. 

kohta ”Yhteistä koulutustestiä koskevan todistuksen rekisteröinti IMI-järjestelmään aiemmin tallennetun 

teknisen testin perusteella”.) 

4.2.2 Vapautukset 

Tämä menettely on tarkoitettu ammattihenkilöille, joihin sovelletaan vapautuksia. Vapautus teknisen 

testin läpäisyvaatimuksesta voidaan myöntää aiemmin suoritetun Eurotest-testin tai riittävien FIS-

pisteiden perusteella. Turvallisuustestin osalta vapautus voidaan myöntää aiemmin suoritetun 

Eurosecurity-testin perusteella.  

Hiihdonopettajan on esitettävä tekniseen testiin tai turvallisuustestiin osallistumista koskeva hakemus 

järjestävälle taholle sen mukaan, mikä yhteisen koulutustestin osio hänen on vielä suoritettava. Järjestävä 

taho voi vapaasti päättää, miten testi toteutetaan. Delegoitu asetus ei sisällä asiaa koskevia säännöksiä. 

Jos tekniseen testiin tai turvallisuustestiin kutsuttu ammattihenkilö läpäisee testin, järjestävä taho voi 

vahvistaa tuloksen luomalla yhteistä koulutustestiä koskevan todistuksen IMI-järjestelmään. 

Tässä tapauksessa järjestävän tahon on ainoastaan täytettävä IMI-lomake ”Hiihdonopettajat – Todistus 

yhteisestä koulutustestistä” ja aktivoitava se. Tätä menetelmää sovellettaessa on tärkeää, että 

lomakkeen kohdassa ”Yhteisen koulutustestin vaatimukset täyttyvät” valitaan joko ”aiemmin suoritetun 

Eurotest-testin tai riittävien FIS-pisteiden perusteella” tai ”aiemmin suoritetun Eurosecurity-testin 

perusteella”. 

4.2.3 Saavutetut oikeudet 

Tämä menettely on tarkoitettu ammattihenkilöille, joihin sovelletaan saavutettuja oikeuksia. Saavutettuja 

oikeuksia sovelletaan 

  hiihdonopettajiin, joihin on aiemmin sovellettu yhteisymmärryspöytäkirjaa tai jotka ovat 

aiemmin suorittaneet sekä Eurotest- että Eurosecurity-testin, 

sekä 

 hiihdonopettajiin, jotka kykenevät osoittamaan vähintään 200 päivän mittaisen ammatillisen 

kokemuksen delegoidun asetuksen (EU) 2019/907 voimaantuloa välittömästi edeltäneiden viiden 

vuoden aikana ja joilla on pätevyys muussa kuin yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittajana 

olevassa jäsenvaltiossa. 

Delegoidussa asetuksessa säädetään, että ammattihenkilön kotimaan viranomainen vastaa sen 

arvioinnista, voidaanko saavutettuja oikeuksia soveltaa.  

Hiihdonopettajan on esitettävä saavutettujen oikeuksien soveltamista koskeva hakemus kotimaansa 

viranomaiselle, joka voi vapaasti päättää, miten arviointi toteutetaan. Delegoitu asetus ei sisällä asiaa 

koskevia säännöksiä. Jos kotimaan viranomaisen arviointi on myönteinen, viranomainen luo asiaa 

koskevan todistuksen IMI-järjestelmään. 

Tässä tapauksessa järjestävän tahon on ainoastaan täytettävä IMI-lomake ”Hiihdonopettajat – Todistus 

yhteisestä koulutustestistä” ja aktivoitava se. Tätä menetelmää sovellettaessa on tärkeää, että 

lomakkeen kohdassa ”Yhteisen koulutustestin vaatimukset täyttyvät” valitaan ”saavutettujen 

oikeuksien perusteella”. Lisäksi kohdassa ”Saavutettujen oikeuksien peruste” on valittava jokin 

seuraavista: ”Yhteisymmärryspöytäkirja”, ”Aiemmin suoritettu Eurotest- ja Eurosecurity-testi” tai 



”Vähintään 200 päivän mittainen ammatillinen kokemus asetuksen (EU) 2019/907 voimaantuloa 

välittömästi edeltäneiden viiden vuoden ajalta”. 

4.2.4 Todistus yhteisen koulutustestin vaatimusten täyttymisestä 

Kun lomake ”Hiihdonopettajat – Todistus yhteisestä koulutustestistä” on täytetty ja aktivoitu IMI-

järjestelmässä, ammattihenkilölle toimitetaan henkilökohtainen viitenumero, jonka avulla hän voi 

todistaa täyttävänsä yhteisen koulutustestin vaatimukset joko 

 läpäistyään yhteisen koulutustestin molemmat osiot (ml. mahdolliset vapautukset) tai 

 saavutettujen oikeuksien perusteella. 

Järjestelmä luo kullekin todistukselle yksilöllisen tunnuksen. Ammattihenkilön pätevyyden automaattinen 

tunnustaminen perustuu tähän tunnukseen.  Todistuksesta on myös mahdollista luoda tulostettava pdf-

tiedosto, joka voidaan toimittaa ammattihenkilölle. 

IMI-tietue muodostaa yksinomaisen ja kiistämättömän todistuksen yhteisen koulutustestin 

vaatimusten täyttymisestä kaikissa kolmessa menettelyssä. Jos hiihdonopettaja hakee pätevyyden 

tunnustamista tai tekee ilmoituksen palvelujen tilapäisestä tarjoamisesta, hänen on vain toimitettava 

vastaanottavan maan viranomaiselle todistuksensa yksilöllinen viitenumero.  

Viranomainen voi viitenumeron avulla hakea ammattihenkilöä koskevat tiedot IMI-järjestelmästä ja 

varmistaa, sovelletaanko ammattihenkilöön automaattisen tunnustamisen periaatetta, jolloin erillistä 

pätevyyden tarkistamista ei tarvita. (Ks. kohta ”IMI-tietueiden asettaminen ”ei-aktiivinen”-tilaan”) 

5 IMI-tietueiden päivitys tai muokkaus aktivoinnin jälkeen 

Tietueen aktivoinnin jälkeen Muokkaa-painike pysyy edelleen aktiivisena. Voit muokata tietueen ei-

kriittisiä tietoja, kuten ammattihenkilön tai myöntäjätahon yhteystietoja tai annettuja lisätietoja. Jos 

haluat muokata näitä tietoja, valitse Muokkaa, tee tarvittavat muutokset ja napsauta Tallenna-painiketta. 

Jos haluat muokata tai muuttaa tietueen kriittisiä tai keskeisiä tietoja, luo tietueesta uusi versio 

napsauttamalla Uusi versio -painiketta ja toimi seuraavasti: 

 Perustele lyhyesti, miksi tietueesta on luotava uusi versio. 

 Tee tarvittavat muutokset esitäytettyyn lomakkeeseen ja tallenna tietueen uusi versio. 

 Lopuksi aktivoi tietueen uusi versio. Tällöin tietueen aiempi versio asetetaan automaattisesti ”ei-

aktiivinen”-tilaan ja piilotetaan järjestelmän muilta käyttäjiltä. 

Kun tietueesta luodaan uusi versio, sen IMI-numero säilyy muutoin samana, mutta IMI-numeron aiempi 

versionumero (.1 / .2 / .3 tai vastaava) korvataan uudella versionumerolla (.2 / .3 / .4 jne.). Tietueen 

uudelle versiolle kuitenkin määritetään uusi yksilöllinen yhteisen koulutustestin tietolomakkeen tunnus. 

6 IMI-tietueiden asettaminen ”ei-aktiivinen”-tilaan 

IMI-moduulissa on myös mahdollista asettaa IMI-tietueita ”ei-aktiivinen”-tilaan. (Tietueen tila näkyy 

tietueen Hallinnointitiedot-välilehdellä sekä hakutuloksissa.) Aseta tietue IMI-järjestelmässä ”ei-

aktiivinen”-tilaan, jos se ei ole enää voimassa tai jos haluat muusta syystä piilottaa tietueen oman maasi 

tai muiden jäsenvaltioiden muilta käyttäjiltä. 

Tietueet, jotka on asetettu ”ei-aktiivinen”-tilaan, ovat edelleen löydettävissä hakutoiminnolla, mutta vain 

tietueen omistajan eli sen tahon toimesta, joka on luonut tietueen ja asettanut sen ”ei-aktiivinen”-tilaan. 



Huom. Jos päätät asettaa tietueen/tietolomakkeen ”ei-aktiivinen”-tilaan, sinun on perusteltava 

toimenpide lyhyesti. 

Käytä uudelleen -toiminto pysyy aktiivisena ”ei-aktiivinen”-tilaan asetettujen tietueiden osalta kuuden 

kuukauden ajan tietueen tilan muuttamisesta. Tämän ansiosta myös ”ei-aktiivinen”-tilaan asetettujen 

tietueiden tietoja on mahdollista hyödyntää uusia tietueita luotaessa kuuden kuukauden ajan tietueen 

tilan muuttamisesta. 

7 Henkilötietojen poistaminen IMIstä 

Kun tietue asetetaan ”ei-aktiivinen”-tilaan, hallinnollinen menettely katsotaan päättyneeksi. Tällöin 

tietosuojasyistä ”ei-aktiivinen”-tilaan asetettujen tietueiden sisältämien henkilötietojen käyttö estetään, 

kun kuusi kuukautta on kulunut tietueen tilan muuttamisesta. Henkilötiedot poistetaan kokonaan, kun 

18 kuukautta on kulunut tietojen käytön estämisestä. 

8 Yhteistä koulutustestiä koskevien todistusten ja tietojen hakeminen 
IMIssä – IMIn hakutoiminto ja ”Oma etusivu” 

Äskettäin aktivoidut tietueet löytyvät helposti IMI-järjestelmän ”Omalta etusivulta” (joka avautuu heti 

kirjautumisen jälkeen). Napsauta haluamaasi tiedostoa kohdassa ”Rekisterit ja hakemistot”. Samasta 

kohdasta pääset myös helposti tarkastelemaan oman organisaatiosi tietueluonnoksia, joita ei ole vielä 

aktivoitu. 

Paras tapa hakea ja tarkistaa yhteistä koulutustestiä tai teknistä testiä koskevia tietoja on kuitenkin 

käyttää valikon Rekisterit ja hakemistot -osion Haku yhdestä lomakkeesta -toimintoa. 

 Valitse lomake sen mukaan, millaisia tietoja olet hakemassa. 

 Syötä tärkeimmät hakukriteerit (esim. sukunimi tai yhteisen koulutustestin tietolomakkeen 

tunnus) ja valitse sitten Hae. 

 Mikäli hakunäkymän alareunassa oleva esikatselukenttä ei sisällä riittäviä tietoja, näet tietueen 

tarkat tiedot napsauttamalla tietuetta hakutuloskentässä. 

Joidenkin hakukriteerien osalta riittää, että kenttään syötetään kolme tai neljä merkkiä. Kiinnitä kuitenkin 

huomiota mahdollisiin nimissä tai muissa tiedoissa esiintyviin erikoismerkkeihin, jotta hakutuloksissa 

näytetään vain tarkat osumat. 

Voit viedä hakutulokset Exceliin napsauttamalla hakutuloskentän yläpuolella olevaa Excel-kuvaketta. 

Luotu Excel-tiedosto on nähtävissä ja ladattavissa valikon Omat raportit -osiossa. 

Tietueita voi myös hakea valikon Rekisterit ja hakemistot -osion toiminnolla ”Haku kaikista lomakkeista”. 

Tämän toiminnon hakukriteerit ovat kuitenkin rajatut, joten tietojen hakemiseen suositellaan toimintoa 

”Haku yhdestä lomakkeesta”. 

9 Pdf-muotoisen raportin luominen IMI-tietueesta  

Tietueesta voi luoda pdf-tiedoston, joka sisältää kaikki järjestelmään rekisteröidyt tiedot. Tätä pdf-

tiedostoa voi käyttää delegoidun asetuksen (EU) 2019/907 8 artiklan mukaisena todistuksena, ja se olisi 

toimitettava myös asianomaiselle hiihdonopettajalle. Hiihdonopettajilla on oikeus milloin tahansa pyytää 

uusi kopio kyseisestä asiakirjasta. Tiedoston voi joko tulostaa paperille tai se voidaan tallentaa ulkoiselle 

tallennusvälineelle. Lisäksi pdf-tiedoston voi luoda millä tahansa EU:n virallisella kielellä sekä allekirjoittaa 

digitaalisesti, jos pdf ladataan suoraan IMI-järjestelmästä. 



Pdf-tulosteen luominen IMI-tietueesta: 

 Avaa IMI-tietue ja napsauta tietuenäkymässä Tulosta-painiketta (pdf-kuvake) ja valitse 

asianomainen IMI-tuloste (tapauksen mukaan joko ”Yhteisen koulutustestin tietolomake (IMI-

tuloste)” tai ”Teknisten taitojen testin tietolomake (IMI-tuloste)”). 

 Valitse avautuvassa ponnahdusikkunassa kieli, jolla haluat luoda pdf-tiedoston, ja rastita 

tarvittaessa digitaalista allekirjoitusta koskeva ruutu, jolloin IMI-järjestelmä myös allekirjoittaa 

lomakkeen. 

 Napsauta OK, ja järjestelmä luo pdf-tiedoston, joka on nähtävissä ja ladattavissa valikon Omat 

raportit -osiossa. 

10 Konekäännöksen tilaaminen vapaamuotoisesta tekstistä 

Hiihdonopettajan teknistä testiä tai yhteistä koulutustestiä koskevissa lomakkeissa on mahdollista lisätä 

vapaamuotoista tekstiä ainoastaan Lisätiedot-kentässä. Tähän kenttään syötetystä tekstistä voi tilata 

konekäännöksen. Napsauta tekstikentän ja kielikoodin vieressä olevaa puhekuplaa, valitse kieli, jolle 

haluat käännättää tekstin, ja odota. Käännös ilmestyy tekstikentän alapuolelle. (Kääntäminen voi kestää 

jopa 30–60 sekuntia tekstin pituuden, valitun kielen ja konekäännöksen tuottavan eTranslation-palvelun 

kapasiteetin mukaan.) Vaihtoehtoisesti voit myös napsauttaa tietueen työkaluvalikon Käännä kaikki -

painiketta. Tällöin kieltä ei kuitenkaan voi valita, vaan se määräytyy selainnäkymän oikeassa yläkulmassa 

olevan kielivalikon mukaan.  

 

TÄRKEÄÄ 

Koulutus- ja harjoittelutarkoituksiin on käytettävä IMIn harjoitteluversiota. Varsinaiseen IMI-

järjestelmään ei saa luoda tietueita testi- tai kokeilutarkoituksissa, koska ne vääristäisivät järjestelmän 

tilastoja. IMI-neuvontapalvelu poistaa varsinaisesta IMI-järjestelmästä kaikki testitietueiksi katsotut 

tietueet ilman ennakkoilmoitusta. 

 



Liite I – Suostumuslomake  

Suostumus hiihdonopettajien yhteistä koulutustestiä varten 

Suostun siihen, että jäljempänä mainittu toimivaltainen taho käsittelee henkilötietojani sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI) siten kuin tässä suostumuslomakkeessa ja IMI-rekisterissä DPR-EC-

003731 kuvataan. Tietojani käsitellään sen rekisteröimiseksi, että minuun sovelletaan komission delegoidun 

asetuksen (EU) 2019/907 4 artiklassa säädettyä automaattisen tunnustamisen periaatetta, ja näiden 

rekisteröityjen tietojen vaihtamiseksi muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten tahojen kanssa direktiivin 

2005/36/EY 8 ja 56 artiklassa säädetyn jäsenvaltioiden välisen hallinnollisen yhteistyön ja keskinäisen 

avunannon perusteella.  

Toimivaltaisen tahon tiedot: 

Toimivaltaisen tahon nimi: 

Osoite: 

Puhelinnumero: 

Sähköpostiosoite: 

Henkilötiedot ja asiakirjat, jotka rekisteröidään ja joita käsitellään suostumukseni perusteella, ovat 

seuraavat:  

 Tunnistetiedot (nimi, syntymäaika, syntymäpaikka, tarpeen mukaan kansallinen 

hiihdonopettajanumero)  

 Yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 

 Kopio komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/907 liitteen I mukaisesta pätevyystodistuksesta 

 Tarpeen mukaan teknisen ja/tai turvallisuustestin tulokset 

 Tarpeen mukaan todiste vapautuksen tai saavutettujen oikeuksien soveltamisesta komission 

delegoidun asetuksen (EU) 2019/907 nojalla. 

Annan suostumukseni allekirjoittamalla tämän lomakkeen. Vahvistan hyväksyväni sen, että tietojani 

käsitellään edellä esitetyn mukaisesti. 

Vahvistan myös ymmärtäväni, että voin vapaasti peruuttaa suostumukseni milloin tahansa, esimerkiksi jos 

en enää halua, että henkilötietojani vaihdetaan. Tällöin kaikki tietojenkäsittelytoimet, jotka perustuivat 

suostumukseeni ja tapahtuivat ennen suostumuksen peruuttamista, pysyvät voimassa, mutta 

henkilötietojani ei voida enää vaihtaa, koska ne suojataan ja poistetaan IMI-järjestelmästä asetuksen (EU) 

N:o 1024/2012 14 artiklan mukaisesti. 

 

 

Etu- ja sukunimi: 

 

Paikka ja päivämäärä: 

 

Allekirjoitus: 

Tähän suostumuslomakkeeseen sisältyvät henkilötiedot säilytetään todisteeksi suostumuksesta. 

Asetuksen (EU) 2016/679 mukaisten rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi on otettava yhteyttä tietojen 

käsittelystä vastaavaan toimivaltaiseen tahoon. 

                                                             
1 Komission tietosuojavastaavan (DPO) rekisteri, https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373  

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20140117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20140117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32012R1024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32012R1024
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=fi
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373

