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1 Johdanto 

Jos jossakin EU-maassa epäillään kuluttajansuojalainsäädäntöä rikottavan tavalla, joka 
voi vaikuttaa muidenkin maiden kuluttajiin, on kuluttajansuojayhteistyöstä annetun 
asetuksen (EU) 2017/23941 mukaisesti lähetettävä asiaa koskeva hälytys muiden 
maiden viranomaisille ja Euroopan komissiolle. Tässä oppaassa kerrotaan, miten 
sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) avulla voi lähettää ja hallinnoida 
tällaisia nk. ulkoisia hälytyksiä. Niihin liittyviä toimia ovat esimerkiksi 

 ulkoisen hälytyksen luonti (luku 3.1) 

 ulkoisen hälytyksen lähettäminen (luku 3.2) 

 ulkoisen hälytyksen jatkotoimet (päivitykset, korjaukset) (luku 3.3) 

 ulkoisen hälytyksen peruuttaminen ja sulkeminen (luku 3.4 ja 3.5). 

IMI 

IMI 2  on suojattu monikielinen tiedonvaihtojärjestelmä. Sen avulla EU-maiden 
viranomaiset ja EU-elimet voivat vaihtaa tietoja keskenään soveltaessaan EU-
lainsäädäntöä. 

IMIIN REKISTERÖITYMINEN 

Jos edustamaasi elintä ei ole vielä rekisteröity IMIin, ota yhteyttä kansalliseen 
yhteysvirastoon, joka on valtuuttanut organisaatiosi tekemään ulkoisia hälytyksiä 
kuluttajansuojayhteistyöstä annetun asetuksen 27 artiklan mukaisesti. 

EU:n tason elinten osalta valtuutuksen myöntää Euroopan komissio.  

2 IMIn käyttö 

2.1 IMIin kirjautuminen 

IMIä käytetään tavallisilla verkkoselaimilla. Kirjaudu järjestelmään napsauttamalla 
seuraavaa linkkiä: 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/ 

Anna ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä käyttäjätunnus ja erikseen toimitettu 
väliaikainen salasana.  

Tämän jälkeen väliaikainen salasana on vaihdettava heti uuteen salasanaan. Voit valita 
sen itse. Seuraavaksi pyydetään luomaan ja vahvistamaan 12-merkkinen turvakoodi, 
jota tarvitset aina kirjautuessasi IMIin.  

Vastedes kirjautumisen yhteydessä on annettava käyttäjätunnus, salasana ja 
turvakoodiin sisältyvät 3 merkkiä, jotka järjestelmä valitsee satunnaisesti. 

Kirjautumisen jälkeen pääset IMI-järjestelmän etusivulle. 

 

                                                             
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2394, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, 
kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti), (EUVL L 345, 
27.12.2017, s. 1–26), 27 artiklan 1 ja 2 kohta. Asetukseen ja siihen liittyvään IMI-moduuliin viitataan usein 
lyhenteellä CPC (Consumer Protection Cooperation). 

2 IMI-sivusto: https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_fi.htm 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_fi.htm
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2.2 IMIn etusivu 

Kun olet kirjautunut, siirryt automaattisesti IMIn etusivulle. Näytön vasemmassa 
laidassa olevan valikon toiminnoilla voi 

 luoda uusia hälytyksiä 

 hakea oman elimen tekemiä voimassa olevia hälytyksiä 

 ladata raportteja oman elimen hälytyksistä 

 vaihtaa salasanan ja turvakoodin 

 tarkastella/päivittää järjestelmään tallennettuja oman elimen tietoja. 

2.3 Käännöstoiminto 

Voit täyttää vaadittavat tiedot millä tahansa EU:n virallisella kielellä. IMI-järjestelmässä 
on mahdollista tilata tekstikenttiin kirjoitetuista vapaamuotoisista teksteistä 
konekäännös mille tahansa EU:n viralliselle kielelle. Viestin vastaanottaja voi käännättää 
joko yksittäisen kentän tekstin tai käyttää Käännä kaikki -painiketta, jolloin kaikki 
ulkoiseen hälytykseen sisältyvä vapaamuotoinen teksti käännetään näytön kielelle. 
Liiteasiakirjojen käännättäminen ei toistaiseksi ole mahdollista. 

3 Ulkoiset hälytykset 
Ulkoisia hälytyksiä voivat lähettää ainoastaan elimet, jotka EU-maat tai komissio ovat 

tähän tehtävään valtuuttaneet. 

Kuluttajansuojayhteistyöstä annetun asetuksen 27 artiklan 1 kohdan mukaan kunkin 

EU-maan on annettava nimetyille elimille, Euroopan kuluttajakeskuksille, 

kuluttajajärjestöille ja -yhdistyksille ja tarpeen mukaan elinkeinonharjoittajien 

järjestöille, joilla on tarvittavaa asiantuntemusta, oikeus tehdä ulkoinen hälytys 

asianomaisten muiden EU-maiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle. 

Komissio antaa asetuksen 27 artiklan 2 kohdan mukaista menettelyä noudattaen tämän 

oikeuden järjestöille, jotka edustavat kuluttajien ja mahdollisesti myös 

elinkeinonharjoittajien etuja EU:n tasolla. 

Kuluttajansuojayhteistyön osalta toimivaltaisilla viranomaisilla ei ole velvollisuutta 

käynnistää menettelyä tai toteuttaa toimia ulkoisen hälytyksen perusteella. 

 

Hälytyksen tekijän on varmistettava, että sen toimittamat tiedot ovat 

totuudenmukaisia, ajantasaisia ja täsmällisiä. 

Sen on tarvittaessa oikaistava ilmoittamiaan tietoja viipymättä tai poistettava 

ne.  

Elinten rekisteröinnistä IMIin on tietoa edellä luvussa 1. 

 

Ulkoinen hälytys suljetaan automaattisesti 6 kuukauden kuluttua. 
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3.1 Ulkoisen hälytyksen luonti 

1. Valitse näytön vasemman laidan valikosta vaihtoehdot HälytyksetLuo 

hälytys/varoitus.3 

2. Aloita ulkoisen hälytyksen luonti Hälytyksen tiivistelmä -välilehdellä. 

Valitse pudotusvalikosta Vastaanottajamaat. Nämä maat saavat tekemäsi ulkoisen 

hälytyksen. 

 

Kaikki pakolliset kentät on IMIssä merkitty tähdellä: 

 Punaisella tähdellä (*) merkityt kentät on täytettävä, jotta 

hälytysluonnos voidaan tallentaa. 

 Jotkin kentät on merkitty oranssilla tähdellä (*). Jollet täytä näitä 

kenttiä, voit kyllä tallentaa luonnoksesi ja täydentää sitä myöhemmin, 

mutta et voi lähettää hälytystä. 

3. Ulkoisten hälytysten lomakkeessa voi siirtyä välilehdeltä toiselle käyttämällä sivun 

oikeassa yläkulmassa olevia Edellinen- ja Seuraava-painikkeita. Lomakkeessa on 

seuraavat välilehdet: 

 Oikeusperusta  

 Elinkeinonharjoittajan tiedot 

 Rikkomuksen tiedot 

 Tiedot oikeudellisista toimenpiteistä 

Näillä välilehdillä annettavia tietoja selostetaan tarkemmin tämän oppaan liitteessä 

(Tiedot, jotka rikkomuksesta on annettava). 

4. Kun olet täyttänyt tarvittavat tiedot välilehdille, luo ulkoinen hälytys napsauttamalla 

sivun oikeassa yläkulmassa olevaa Luo (Create) -painiketta. 

 

Tässä vaiheessa ulkoista hälytystä ei ole vielä lähetetty. Hälytys on nyt 

Luonnos-tilassa.  

 Halutessasi voit vielä poistaa hälytysluonnoksen järjestelmästä 

napsauttamalla työkalupalkin Poista hälytys-

/varoitusluonnos -painiketta. Luonnoksesta ei jää tällöin mitään tietoja 

järjestelmään.  

 Vaihtoehtoisesti voit muokata luonnosta napsauttamalla Muokkaa-

painiketta. 

                                                             

3 Joillakin viranomaisyhteistyön aloilla annetaan hälytyksiä, joillakin varoituksia. Tämän vuoksi 
IMI-järjestelmän valikoissa ja painikkeissa saattaa olla vaihtelua näissä käsitteissä, vaikka 
kyseessä on sama toiminto. 

 



Ulkoiset hälytykset 

 5 
 

3.2 Ulkoisen hälytyksen lähettäminen 

Lähetä ulkoinen hälytys napsauttamalla työkalupalkin Toimita hälytys/varoitus 

hyväksyttäväksi -painiketta.  

 

Järjestelmä varoittaa käyttäjää, jos kaikkia pakollisia tietoja ei ole 

annettu. Välilehti, jolta tietoja puuttuu, on merkitty oranssilla. 

Jos haluat täydentää ulkoista hälytystä ja lähettää sen, napsauta 

työkalupalkin Muokkaa-painiketta, anna puuttuvat tiedot, napsauta 

Tallenna ja lopuksi Toimita hälytys/varoitus hyväksyttäväksi. 

 

3.3 Ulkoisen hälytyksen jatkotoimet 

 

Vastaanottajamailla ei ole lakisääteistä velvollisuutta käynnistää menettelyä 

tai toteuttaa toimia edellä kuvatulla tavalla tehdyn ulkoisen hälytyksen 

perusteella. 

Ne saattavat kuitenkin lähettää kommentteja ulkoisiin hälytyksiin (esim. 

pyytää lisätietoja palautteen antamisesta). Hälytyksen lähettäjä näkee ne 

Kommentit-osiossa ja voi reagoida niihin. 

Lähetettyäsi ulkoisen hälytyksen voit tarkastella sen tietoja Hallinnointitiedot 

(Management information) -välilehdellä. 

Hallinnointitiedot-välilehdeltä voi tarkistaa muun muassa seuraavat hälytystä 

koskevat tiedot: 

 Tietueen numero: numero, jolla tietue yksilöidään järjestelmässä (esim. 6335) 

 Tila: tietueen tämänhetkinen tila (esim. Lähetetty – Avoinna kommenteille) 

 Tapahtumahistoria: luettelo käyttäjän toimista tietueen suhteen sekä niiden 

päivämäärä ja kellonaika. 

Voit myös päivittää hälytystä ja tarvittaessa tehdä siihen korjauksia sekä toimittaa 

asiakirjoja vastaanottajamaiden viranomaisille. 

3.3.1 Ulkoisen hälytyksen päivittäminen tai korjaaminen 

 Elinkeinonharjoittajan tietojen päivitykset: siirry Elinkeinonharjoittajan 

tiedot -välilehdelle ja napsauta Lisää kommentti -painiketta kyseisessä 

kentässä.  

 Rikkomuksen tietojen päivitykset: siirry Rikkomuksen tiedot -välilehdelle ja 

napsauta Lisää kommentti -painiketta kyseisessä kentässä. 

 Muut yleiset kommentit: siirry Liitteet ja kommentit -välilehdelle ja napsauta 

Lisää kommentti -painiketta. 

 Jo lähetettyjen tietojen korjaukset: napsauta Lisää kommentti ja kirjoita 

kommentti kyseiseen kenttään. 

 

Kommentit ovat kaikkien vastaanottajamaiden nähtävissä. 
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3.3.2 Asiakirjojen lähettäminen EU-maiden viranomaisille 

1. Napsauta Liitteet ja kommentit -välilehteä. 

2. Tarkista, sisältääkö asiakirja henkilötietoja. Napsauta sen jälkeen Lataa tiedosto 

järjestelmään -painiketta kyseisessä kohdassa. 

3. Täytä Lisää liite -kohtaan seuraavat tiedot: 

 Nimi: anna asiakirjan nimi. 

 Tiedosto: napsauta Selaa (Browse) -painiketta ja valitse haluamasi 

asiakirjatiedosto. 

 Kommentti: tässä kentässä voi antaa lisätietoja asiakirjasta. Kommenteista on 

hyötyä erityisesti silloin, kun ladatun asiakirjan sisältö on laadittu kielellä, jota 

vastaanottaja ei välttämättä ymmärrä. Jos liiteasiakirjan kieli ei ole jokin EU:n 

työkielistä, sen sisällöstä kannattaa toimittaa englanninkielinen tiivistelmä. 

4. Napsauta Tallenna-painiketta. 

 

3.4 Ulkoisen hälytyksen peruuttaminen 

Voit peruuttaa ulkoisen hälytyksen ja samalla sulkea sen milloin tahansa, jos sitä ei enää 

tarvita. Peruutuksen voi tehdä mistä tahansa syystä tai silloin, jos hälytys on luotu 

erehdyksessä.  

Ulkoisen hälytyksen tila on tämän jälkeen Peruutettu, mutta sitä ei poisteta 

järjestelmästä. 

Napsauta työkalupalkin Peruuta-painiketta ja anna pakollinen perustelu. 

3.5 Ulkoisen hälytyksen sulkeminen 

Ulkoinen hälytys suljetaan automaattisesti 6 kuukauden kuluttua. 

Voit kuitenkin sulkea ulkoisen hälytyksen myös ennen tätä. 

Ulkoisen hälytyksen tila on tämän jälkeen Suljettu, mutta sitä ei poisteta järjestelmästä. 

Jos haluat sulkea ulkoisen hälytyksen, napsauta työkalupalkin Sulje hälytys/varoitus -

painiketta ja anna pakollinen perustelu. 

3.6 Voimassa olevien ulkoisten hälytysten haku 

Hakutoimintojen avulla voi hakea IMIin tallennettuja ulkoisia hälytyksiä erilaisia 
hakukriteereitä käyttäen.  

Ulkoisia hälytyksiä voi hakea kahden eri valikkokohdan kautta: "Haku kaikista 
lomakkeista" ja "Haku yhdestä lomakkeesta". 

Hauissa kannattaa käyttää ensisijaisesti Haku yhdestä lomakkeesta -vaihtoehtoa, 
jossa on laajemmat hakumahdollisuudet. 

Jos haluat esimerkiksi hakea aiemmin lähetettyä ulkoista hälytystä, joka liittyy tiettyyn 
EU-säädökseen, valitse valikkokohdat HälytyksetHaku yhdestä lomakkeesta, 
valitse säädös kohdasta Sovellettava EU:n lainsäädäntö ja napsauta työkalupalkin 
Hae-painiketta. 
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3.7 Raportit ulkoisista hälytyksistä 

Edustamasi elin saattaa haluta pitää kirjaa IMIn kautta lähetetyistä ulkoisista 

hälytyksistä.  

IMIssä on tätä varten toiminto, jolla käyttäjät voivat luoda, tallentaa ja tulostaa pdf-

raportteja tekemistään ulkoisista hälytyksistä.  

Raportin voi luoda ulkoisen hälytyksen elinkaaren kaikissa vaiheissa, myös silloin, kun 

hälytys on Luonnos-tilassa tai kun se on jo suljettu. Luo raportti napsauttamalla 

työkalupalkin Tulosta-painiketta. 

Raportin voi tämän jälkeen ladata vasemman laidan valikon Omat raportit -kohdasta. 

3.8 Ulkoisen hälytyksen käyttäminen uudelleen  

Voit luoda olemassa olevasta ulkoisesta hälytyksestä kopion uuden hälytysluonnoksen 

pohjaksi. Napsauta työkalupalkin Käytä uudelleen -painiketta. 

Voit muokata tämän uuden luonnoksen sisältöä ennen sen lähettämistä.  

4 Lisätietoa 

IMI-SIVUSTO: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/   

KANSALLISET IMI-KOORDINAATTORIT: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_fi.htm 

IMI-NEUVONTAPALVELU: 

imi-grow-cpc@ec.europa.eu 

Liite – Tiedot, jotka rikkomuksesta on annettava 
Seuraavissa kohdissa luetellaan tiedot, jotka rikkomuksesta on annettava ulkoista 

hälytystä luotaessa. 

Oikeusperusta 

Sovellettava EU:n lainsäädäntö: merkitse rasti ruutuun niiden direktiivien tai 

asetusten kohdalle, jotka liittyvät rikkomukseen. 

Edellä valittujen EU:n säädösten asiaan sovellettavat artiklat: kirjoita kenttään 

viittaukset yksittäisiin artikloihin. 

Kansallisen oikeusperustan tiedot: tämä tieto on pakollinen, jos valitsit Sovellettava 

EU:n lainsäädäntö -kohdassa jonkin direktiivin. Voit liittää oheen asiakirjoja ja antaa 

suoran linkin kansalliseen oikeusperustaan. 

 

Elinkeinonharjoittajan tiedot 

Elinkeinonharjoittajan nimi: tämä on rikkomukseen osallisen yrityksen nimi. Jos nimi 

tiedetään, valitse Tiedossa ja ilmoita, sisältyykö yrityksen nimeen henkilötietoja (esim. 

omistajan nimi).  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_fi.htm
mailto:imi-grow-cpc@ec.europa.eu
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Elinkeinonharjoittajan internet-sivut: jos saatavilla on tietoja elinkeinonharjoittajaan 

liittyvistä sovelluksista, sosiaalisen median tileistä tai verkkosivustoista, valitse 

Tiedossa ja anna kaikki nämä tiedot. 

Verkkosivuston/-sovelluksen tiedot: voit lisätä tähän luetteloon uusia kohtia 

napsauttamalla Lisää-painiketta. 

Valitse sitten Verkkosivuston/-sovelluksen tyyppi ja täytä kentät (nimi, suora linkki 

jne.). 

 

Hälytys voidaan lähettää vain, jos tiedossa on joko elinkeinonharjoittajan 

nimi tai sen verkkosivuston/-sovelluksen osoite. 
 

Elinkeinonharjoittajan tiedot: anna elinkeinonharjoittajan mahdollisten edustajien 

nimet ja ilmoita, onko yrityksellä emoyhtiötä. 

Liiketoiminnan tyyppi / toimiala: jos elinkeinonharjoittajan liiketoiminnan tyyppi / 

toimiala on tiedossa, valitse se pudotusvalikosta. 

Tunnistetiedot: ilmoita elinkeinonharjoittajan verotunniste/alv-numero ja muut sen 

tunnistamisen kannalta hyödylliset tiedot, kuten rekisteröinti- ja pankkitilinumerot, jos 

ne ovat tiedossa.  

Sijoittautumistiedot: ilmoita kaikki tiedossa olevat elinkeinonharjoittajan osoitteet. 

Ilmoita myös, toimiiko se tietääksesi myös muissa ETA-maissa. 

Sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot: ilmoita kaikki saatavilla olevat 

elinkeinonharjoittajan yhteystiedot, kuten sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. 

 

Rikkomuksen tiedot 

Rikkomuksen tyyppi ja luonne: kirjoita kenttään lyhyt tiivistelmä rikkomuksesta / 

epäillystä rikkomuksesta. 

Täsmennä lisäksi rikkomuksen luonne, tila ja oletettu tyyppi. 

Tuote/palvelu ja markkinointi-/myyntikanava: anna rikkomukseen liittyvän 

tuotteen tai palvelun nimi ja valitse luettelosta asianomainen markkinointikanava ja 

myyntikanava. 

Voit myös antaa tarkempia tietoja rikkomuksen vaikutuksista. 

 

Tiedot oikeudellisista toimenpiteistä 

Oikeuskäsittelyt: jos maassasi vireille pantujen rikkomusta koskevien 

oikeuskäsittelyjen alkamisajankohta ja tila ovat tiedossa, anna nämä tiedot. 

Toimenpiteet: voit lisätä Toimenpiteet-luetteloon uusia kohtia napsauttamalla Lisää-

painiketta. 

Valitse sitten toimenpiteen tyyppi ja ilmoita sen toteutuspäivä. 

Kunkin toimenpiteen oheen voi myös lisätä kuvauksen, lisätietoja ja liitteitä. 

 


