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1. KETKÄ VOIVAT HALLINNOIDA KÄYTTÖOIKEUKSIA IMISSÄ? 

Kansallisen IMI-koordinaattorin (josta käytetään lyhennettä NIMIC) tehtävänä on huolehtia siitä, 
että kaikki tarvittavat viranomaiset on rekisteröity IMIin ja että niillä on käyttöoikeudet omalla 
vastuualueellaan käytettäviin IMI-moduuleihin. NIMIC voi delegoida tämän tehtävän – kokonaan tai 
osittain – muille IMIin rekisteröityneille viranomaisille.  

Viranomaisia, jotka hallinnoivat käyttöoikeuksia IMIssä, kutsutaan käyttöoikeusvastaaviksi. 
Käyttöoikeusvastaavan tehtävänä on rekisteröidä IMIin uusia viranomaisia ja käyttäjiä sekä myöntää 
käyttöoikeuksia IMI-moduuleihin. Se myös huolehtii siitä, että viranomaisten tiedot pidetään ajan 
tasalla.  

Monet käyttöoikeuksia hallinnoivista viranomaisista osallistuvat myös tiedonvaihtoon ja/tai 
koordinoivat tiedonvaihtoa IMIssä.  

Se, mitä oikeuksia viranomaisorganisaation IMI-käyttäjillä on, riippuu heidän vastuualueistaan. Jotta 
käyttöoikeusvastaavana toimiva viranomainen voi rekisteröidä muita viranomaisia IMIin ja 
hallinnoida niiden tietoja, jollakulla sen IMI-käyttäjistä on oltava tietovastaavan oikeudet. 

 

2. VIRANOMAISTEN REKISTERÖINTI 

Käyttöoikeusvastaavana toimivien viranomaisten tehtävänä on rekisteröidä IMIin muita viranomaisia, 
jotka tarvitsevat järjestelmää työssään. Käyttöoikeusvastaavan IMI-käyttäjä, jolla on tietovastaavan 
oikeudet, voi 

 rekisteröidä uusia viranomaisia IMIin tai 

 pyytää viranomaisia rekisteröitymään itse.  

 Viranomaisen saa rekisteröidä IMIin vain kerran. Ennen rekisteröintiä tarkista, onko 
viranomainen jo IMIssä. Jos on, saattaa olla tarpeen vain 

 antaa viranomaiselle uuden moduulin käyttöoikeudet (ks. kohta 2.1.2) 

 rekisteröidä uusia viranomaisen työntekijöitä IMI-käyttäjiksi 

 muuttaa viranomaisen IMI-käyttäjien rooleja (ks. kohta 3.2). 

Jos viranomaista ei vielä ole rekisteröity, voit joko rekisteröidä sen tai lähettää sille 
rekisteröitymispyynnön. 

2.1. REKISTERÖI VIRANOMAINEN IMIIN 

Jos olet käyttöoikeusvastaavan tietovastaava, voit rekisteröidä uuden viranomaisen Hallinnointi-
valikkokohtaa käyttäen. Prosessi on kaksivaiheinen: 

1. täytä viranomaisen ja sen ensimmäisen IMI-käyttäjän tiedot 

2. anna viranomaiselle käyttöoikeudet tarvittaviin moduuleihin. 
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2.1.1. KIRJAA VIRANOMAISEN JA SEN ENSIKÄYTTÄJÄN TIEDOT  

Anna viranomaisesta seuraavat tiedot: 

 virallinen nimi ja epävirallinen nimi, joka kuvaa viranomaisen vastuualueen selvästi muille 
käyttäjille  

 yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja verkkosivuston osoite) 

 ensikäyttäjäksi rekisteröitävän käyttäjän nimi ja yhteystiedot. 

Valitse Luokitus-välilehden luetteloista sopivat kohdat, jotka kuvaavat viranomaisen vastuualeen 
muille käyttäjille. 

 Ensikäyttäjälle lähetetään automaattisesti sähköpostilla väliaikainen salasana. Ilmoita 
ensikäyttäjälle hänen käyttäjätunnuksensa. Turvasyistä sitä EI saa lähettää sähköpostitse.  

Ensikäyttäjä saa oletusarvoisesti tietovastaavan oikeudet eli hän voi 

 päivittää edustamansa viranomaisen tietoja IMIssä 

 rekisteröidä, päivittää ja poistaa käyttäjiä 

 palauttaa IMI-käyttäjän salasanan.  

Lisätietoa on tietovastaavien oppaassa Oman viranomaisen tietojen ja käyttäjien hallinnointi. 

Viranomainen ja sen ensikäyttäjä on nyt rekisteröity IMIin. Seuraavaksi viranomaiselle on annettava 
tarvittavien IMI-moduulien käyttöoikeudet. 

2.1.2. ANNA KÄYTTÖOIKEUDET TARVITTAVIIN IMI -MODUULEIHIN 

Siirry Moduulit-välilehdelle ja myönnä toimintopainikkeella uusia käyttöoikeuksia tarpeen mukaan. 
Valitusta moduulista riippuen: 

 valitse, onko viranomaisen määrä toimia koordinaattorin vai tavallisen viranomaisen roolissa 

 määritä moduulikohtaiset luokitukset 

 määritä hyväksymistä, kieltäytymistä ja/tai allokointia koskevat asetukset (vain 
tietopyyntömoduuleissa) 

 valitse linkitetty koordinaattori (vain, jos rekisteröitävälle viranomaiselle ei anneta 
koordinaattorin roolia kyseisessä moduulissa). 

Viranomaisen ensikäyttäjäksi rekisteröity henkilö saa automaattisesti kaikki käyttäjäoikeudet kaikkiin 
moduuleihin. 

2.2. PYYDÄ VIRANOMAISTA REKISTERÖITYMÄÄN IMIIN  

Käyttöoikeusvastaavan työkuorma kevenee huomattavasti, jos viranomaiset rekisteröityvät IMIin 
itse. Tällöinkin rekisteröinti tapahtuu käyttöoikeusvastaavan valvonnassa. Viranomainen voi 
rekisteröityä itse vain, jos se on saanut käyttöoikeusvastaavalta rekisteröitymispyynnön. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/managing_authority_users_fi.pdf
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Prosessi on nelivaiheinen: 

1. Käyttöoikeusvastaavan tietovastaava luo ja lähettää rekisteröitymispyynnön. Tämä tehdään 

valikkokohdasta Hallinnointi  Rekisteröitymispyynnöt. 

2. Pyynnön vastaanottava viranomainen kirjaa tietonsa järjestelmään. 

3. Käyttöoikeusvastaava saa automaattisesti sähköpostiviestin, kun pyynnön vastaanottanut 
viranomainen on rekisteröitynyt. Käyttöoikeusvastaavan tehtävänä on validoida 
viranomaisen kirjaamat tiedot. Rekisteröitymistiedot saa esiin valikkokohdasta Omat 

tehtävät  Validoinnit.  

4. Käyttöoikeusvastaavan tietovastaava myöntää viranomaiselle käyttöoikeudet tarvittaviin IMI-
moduuleihin Moduulit-välilehdellä.  

1. Pyydä viranomaista rekisteröitymään  2. Viranomainen rekisteröityy IMIin   

3. Validoi rekisteröityminen  4. Myönnä käyttöoikeudet IMI-moduuleihin 

 

3. VIRANOMAISTEN JA KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI  

Organisaatiosta, joka rekisteröi viranomaisen IMIin, tulee automaattisesti sen käyttöoikeusvastaava. 
Viranomainen näkee käyttöoikeusvastaavien nimet Hallinnointitiedot-välilehdellä. 
Käyttöoikeusvastaava voi päivittää viranomaisen ja sen käyttäjien tietoja valikkokohdassa 

Hallinnointi  Käyttöoikeusvastaavan viranomaiset. Jos teet haun tällä välilehdellä, hakutoiminto 
hakee oletusarvoisesti viranomaisia, joiden käyttöoikeusvastaava organisaatiosi on. Jos haluat hakea 
viranomaisia, joiden käyttöoikeusvastaava organisaatiosi ei ole, valitse kohdassa "Vain 
käyttöoikeusvastaavan viranomaiset" vaihtoehto "Ei" 

3.1. VIRANOMAISTEN HALLINNOINTI  

3.1.1. PÄIVITÄ VIRANOMAISTEN PERUSTIETOJA  

Viranomaisen tiedot on pidettävä IMIssä ajan tasalla, jotta muiden maiden IMI-käyttäjät löytävät 
sen järjestelmästä helposti. Viranomaisen perustietoja päivitetään seuraavasti: 

1. Hae viranomainen valikkokohdasta Hallinnointi  Käyttöoikeusvastaavan viranomaiset.  

2. Avaa viranomaisen tiedot.  

3. Napsauta Viranomainen-välilehdellä olevaa Muuta viranomaisen tietoja -painiketta. Nyt 
voit päivittää viranomaisen perustietoja ja myös muuttaa joitakin tietoja Luokitus-, 
Moduulit- ja Hallinnointitiedot-välilehdillä.  

3.1.2. PÄIVITÄ MODUULIKOHTAISIA LUOKITUKSIA, ASETUKSIA JA LINKITETTYJÄ 

KOORDINAATTOREITA 

Moduulikohtaisia tietoja muutetaan seuraavasti: 

1. Napsauta Viranomainen-välilehdellä olevaa Muuta viranomaisen tietoja -painiketta. 

2. Siirry Moduulit-välilehdelle. 
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3. Valitse moduuli. 

4. Muokkaa luokitusta, asetuksia ja/tai linkitettyjä koordinaattoreita. 

3.1.3. LISÄÄ TAI POISTA KÄYTTÖOIKEUSVASTAAVA (HALLINNOINTITIEDOT -

VÄLILEHDELLÄ) 

Hallinnointitiedot-välilehdellä on seuraavat tiedot viranomaisesta: 

 tila ("aktiivinen" tai "keskeytetty") 

 käyttöoikeusvastaavat  

 tapahtumahistoria (aiemmat päivitykset) 

 tietovastaavat.  

Viranomainen-välilehdellä olevalla Muuta viranomaisen tietoja -painikkeella voit lisätä 
käyttöoikeusvastaavien luetteloon oman organisaatiosi. Näin viranomaisen tietojen hallinnointi 
helpottuu, sillä tämän jälkeen se on oletusarvoisesti mukana Käyttöoikeusvastaavan viranomaiset- ja 
Lähetä sähköpostia viranomaisille -valikkokohtien hauissa. 

3.1.4. MYÖNNÄ TAI KESKEYTÄ MODUULIN KÄYTTÖOIKEUDET  

IMI-moduulin käyttöoikeudet myönnetään tai keskeytetään seuraavasti: 

1. Hae viranomainen valikkokohdasta Hallinnointi  Käyttöoikeusvastaavan viranomaiset. 

2. Avaa viranomaisen tiedot. 

3. Siirry Moduulit-välilehdelle, jossa on Myönnä uusia käyttöoikeuksia- ja Keskeytä 
käyttöoikeudet -painikkeet.  

Joidenkin moduulien käyttöoikeuksia myönnettäessä on valittava myös linkitetty koordinaattori. Kun 
viranomaiselle myönnetään käyttöoikeudet uuteen moduuliin, IMI antaa oletusarvoisesti kaikki 
kyseisen moduulin käyttäjäroolit viranomaisen tietovastaaville. Joskus on tarpeen nimetä myös 
muita IMI-käyttäjiä moduulin käyttäjärooleihin tai rekisteröidä uusia käyttäjiä kyseistä moduulia 
varten.   

Viranomaisen rooli tietyssä moduulissa voi olla joko "viranomainen" tai "koordinaattori". Jos haluat 
vaihtaa roolin, keskeytä ensin viranomaisen käyttöoikeudet kyseiseen moduuliin. 

3.2. KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI  

Käyttöoikeusvastaavalla on oikeudet hallinnoida paitsi viranomaisen tietoja myös sen käyttäjiä. 
Käyttöoikeusvastaavan tietovastaava voi 

 rekisteröidä uusia käyttäjiä  

 vaihtaa automaattisesti annettuja käyttäjätunnuksia (kun rekisteröinti on saatettu loppuun)  

 muuttaa käyttäjäoikeuksia (antaa ja poistaa moduulikohtaisia käyttäjärooleja) 

 palauttaa käyttäjän salasanan 
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 poistaa käyttäjän.  

Käyttäjien hallinnointi tapahtuu seuraavasti: 

1. Hae viranomainen valikkokohdasta Hallinnointi  Käyttöoikeusvastaavan viranomaiset. 

2. Avaa viranomaisen tiedot. 

3. Siirry Käyttäjät-välilehdelle.  

4. Välilehdellä on viranomaisen IMI-käyttäjien luettelo. Toimintopainikkeiden avulla voit 
muuttaa valitun käyttäjän tietoja tai palauttaa salasanan1. 

 Kun rekisteröit uuden käyttäjän, hän saa automaattisesti sähköpostilla väliaikaisen salasanan. 
Sinun tehtävänäsi on ilmoittaa hänelle hänen käyttäjätunnuksensa. Turvasyistä sitä EI saa lähettää 
sähköpostitse. 

3.2.1. SALASANAN VANHENTUMINEN 

Salasana on syytä vaihtaa 6 kuukauden välein. Järjestelmä lähettää asiasta käyttäjille 
muistutusviestin.2  

Tietovastaava voi nähdä järjestelmän perusteella seuraavat tiedot:  

 käyttäjä on kirjautunut IMIin vähintään kerran (tila: aktiivinen) 

 käyttäjä ei ole kertaakaan kirjautunut IMIin (tila: uusi) 

 käyttäjän salasana on väliaikainen, voimassa, lukkiutunut tai vanhentunut. 

 

4. UUDEN IMI-MODUULIN KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN  

Kun IMIin lisätään uusi moduuli, käyttöoikeusvastaavan tehtävänä voi olla sen 
käyttäjäviranomaisten määrittäminen. Toisinaan taas jokin muu taho valitsee viranomaiset, ja 
käyttöoikeusvastaava ainoastaan antaa niille moduulin käyttöoikeudet. 

 Valinnan jälkeen tarkista, onko viranomaiset jo rekisteröity IMIin. Jos viranomainen on jo 
rekisteröity IMIin ja sillä on jonkin moduulin käyttöoikeudet, sille on annettava uuden moduulin 
käyttöoikeudet Moduulit-välilehdellä (ks. kohta 3.1.4). Jos viranomaista ei ole vielä rekisteröity, voit 
joko rekisteröidä sen tai lähettää sille rekisteröitymispyynnön (ks. kohta 2.1). 

 

                                                                 
1 Salasanan palauttamisen jälkeen järjestelmä lähettää käyttäjälle väliaikaisen salasanan. 
2
 Salasanan on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

 Viittä viimeksi käytettyä salasanaa ei voi käyttää. 

 Salasanassa on oltava vähintään 8 merkkiä. 

 Salasanassa on oltava vähintään 1 iso kirjain, 1 pieni kirjain ja 1 numero. 
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5. VIRANOMAISEN POISTAMINEN IMISTÄ 

Viranomainen poistetaan IMI-järjestelmästä seuraavasti: 

1. Keskeytä viranomaisen käyttöoikeudet kaikkiin moduuleihin. 

Moduulien käyttöoikeudet voi keskeyttää yksi kerrallaan Moduulit-välilehdellä olevalla 
Keskeytä käyttöoikeudet -painikkeella. Kun moduulin käyttöoikeudet on keskeytetty, 
viranomainen voi saattaa loppuun meneillään olevat tiedonvaihto- tai muut prosessit 
kyseisessä moduulissa, mutta se ei voi lähettää eikä vastaanottaa uusia pyyntöjä, ilmoituksia 
tai varoituksia. Viranomaisen käyttöoikeudet kyseiseen moduuliin voidaan palauttaa milloin 
tahansa. 

2. Aseta viranomainen ”Ei-aktiivinen” -tilaan Viranomainen-välilehdellä olevalla painikkeella. 
Tämän jälkeen viranomainen ei voi vastaanottaa uusia pyyntöjä eikä ilmoituksia muilta 
viranomaisilta. Se ei myöskään tule näkyviin hauissa, jotka tehdään valikkokohdassa 

Viranomaiset  Haku. 

3. Viranomainen poistetaan järjestelmästä automaattisesti 6 kuukauden kuluttua siitä, kun se 
on asetettu ”Ei-aktiivinen” -tilaan, ellei viranomaista ole sitä ennen aktivoitu uudelleen. 

1. Keskeytä kaikkien moduulien käyttöoikeudet  2. Aseta viranomainen ”Ei-aktiivinen” -tilaan   

3. Viranomainen poistetaan IMIstä automaattisesti 

Jos haluat aktivoida viranomaisen uudelleen ennen kuin se poistetaan järjestelmästä, voit tehdä 
sen Viranomainen-välilehdellä. Palauta tämän jälkeen viranomaisen käyttöoikeudet tarvittaviin 
moduuleihin, jotta se voi jälleen osallistua tiedonvaihtoon. 


