
Sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä  

(IMI)

Parempaa viranomaisviestintää
Parempaa palvelua 

kansalaisille ja yrityksille

Millä aloilla IMIä käytetään?

Ammattipätevyys 
2005/36/EY

Palvelut 
2006/123/EY

Lähetetyt työntekijät 
96/71/EY

Arvokuljetukset 
1214/2011

SOLVIT 
2013/461/EU

Potilasoikeudet 
2011/24/EU

Veturinkuljettajien lupakirjat 
2014/89/EU

Sähköinen kaupankäynti 
2000/31/EY

Haluatko lisätietoa?

Tutustu IMI-sivustoon:

ec.europa.eu/imi-net

IMI-perustietoa viranomaisille

Vastaatko jostakin hallinnonalasta, jolla käytetään IMIä? Pyydä 
kansallista IMI-koordinaattoria (lyhenne: NIMIC) rekisteröimään 

organisaatiosi IMIin. Yhteystiedot ovat IMI-sivustolla.

IMI on saanut tukea Euroopan komission ISA-ohjelmasta 
(yhteentoimivuusratkaisut eurooppalaisille julkishallinnoille). 

ec.europa.eu/isa

Julkiset hankinnat 
2014/24/EU & 2014/25/EU

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411115914544&uri=CELEX:32005L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0123
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411113632380&uri=CELEX:31996L0071
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411113483895&uri=CELEX:32011R1214
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411112683605&uri=CELEX:32013H0461
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411112630675&uri=CELEX:32011L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411113783851&uri=CELEX:32014D0089
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411113722459&uri=CELEX:32000L0031
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm
http://ec.europa.eu/isa/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411114061487&uri=CELEX:32014L0025


Mikä IMI on?

• IMI on monikielinen tietojärjestelmä.

Se auttaa eri EU-maiden viranomaisia vaihtamaan tietoja 
keskenään, kun ne soveltavat EU-lainsäädäntöä.

• IMIn avulla viranomaiset voivat

 ✓ etsiä alansa viranomaisia toisesta EU-maasta

 ✓ esittää kysymyksiä toisille viranomaisille

 ✓ ylittää kielimuurin eri kielille käännettyjen kysymys- ja 
vastaussarjojen ja lomakkeiden ansiosta

 ✓ tehdä ilmoituksia toisille viranomaisille ja komissiolle

 ✓ tallentaa ja jakaa tietoja.

• IMIä käyttää jo yli 7 000 viranomaista, ja sillä on noin     
13 000 käyttäjää.

Miten IMI toimii käytännössä?

Miksi IMIä kannattaa käyttää?

• IMI on verkkopohjainen järjestelmä, joka ei edellytä 
erillisiä ohjelmistoja.

• IMI on turvallinen, ja sen tietosuoja on taattu:

 ✓ käyttöoikeudet annetaan vain rekisteröityneille 
viranomaisille

 ✓ viranomaisilla on pääsy vain toimialaansa suoraan 
liittyviin tietoihin

 ✓ tietosuoja on parempi kuin esim. sähköposti- tai 
puhelinliikenteessä

 ✓ henkilötietojen suojatoimenpiteitä sovelletaan 
automaattisesti.

• Koulutusta ja käyttötukea saa kansallisilta IMI-
koordinaattoreilta.

• IMI nopeuttaa hallinnollisia menettelyjä, jolloin 
kustannukset pienenevät.

• IMI-pyyntöjen käsittelyn etenemistä voi seurata. IMI 
lähettää myös automaattisia muistutuksia.

• IMI on joustava ja palvelee erilaisia kansallisia 
hallintorakenteita – niin keskitettyjä kuin hajautettujakin.

Tietopyynnöt

IMIn avulla voi lähettää toisen 
maan viranomaiselle tietopyynnön 
tai kysymyksen esim. henkilön 
ammattipätevyydestä tai 
työkokemuksesta.

Ilmoitukset ja varoitukset

Viranomaiset voivat ilmoittaa 
IMIllä toisilleen toimenpiteistä, 
vaaroista ja tapahtumista (esim. 
lääkärien tutkintotodistusten 
muutoksista).

Tietokannat ja hakemistot

IMIin voidaan koota erilaisia 
tietokokonaisuuksia viranomaisia 
varten. Käytössä ovat tätä nykyä 
hakemisto eri maiden rekistereistä 
sekä arvokuljetuslupien 
tietokanta.

Kun suomalainen viranomainen pyytää tietoja unkarilaisen 
arkkitehdin pätevyydestä, se valitsee IMIssä sopivat kysymykset 
suomeksi. Unkarilaisviranomainen näkee kysymykset ja 
vastausvaihtoehdot unkariksi, mutta Suomen viranomainen 
saa taas vastauksen suomen kielellä.

Euromaiden viranomaiset voivat tarkistaa IMIstä, onko 
rahankuljetusyrityksen lupa kunnossa.

EU-maat taas voivat ilmoittaa komissiolle ja muille maille, jos 
palveluntarjoajia koskevat vaatimukset ovat muuttuneet.


