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Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Tässä evästekäytännössä kerromme tarkemmin evästeiden 
käytöstämme.  
 

1. Mikä on eväste ja miksi niitä käytetään? 
 

Eväste on pienimuotoinen tiedontallennusohjelma, jonka tietokoneen selain asentaa käyttäjän tietokoneen kovalevylle. Aina kun käyttäjän 
selain hakee sivuston serveriltämme, viesti lähetetään takaisin käyttäjän tietokoneelle. Javascriptin ja palvelinlokien avulla voimme kerätä 
tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä www-
sivujamme käyttäjä on selannut, kenen mainostajan ilmoituksia käyttäjä on sivullamme nähnyt ja klikannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, 
mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio sekä IP-osoite. 
 
Evästeitä käytetään nopeuttamaan, analysoimaan ja kehittämään sivustoamme ja palveluitamme tallentamalla käyttäjän käyttötietoja ja 
kohdentaa sivuston käyttäjälle. Teemme yhteistyötä mainostajien kanssa, jotta käyttäjälle näytettävä mainonta olisi mahdollisimman 
kiinnostavaa. Evästeiden avulla voimme näyttää mainoksia esimerkiksi sen perusteella, millä sivuilla käyttäjä on vieraillut aikaisemmin. 
Autamme mainostajiamme kohdentamaan mainostaan sellaisille käyttäjille, jotka ovat esimerkiksi vierailleet mainostajamme 
verkkosivuilla. 
 
2. Evästetyypit, joita käytämme  
 
Hyödynnämme kahdenlaisia evästeitä: ensimmäisen osapuolen evästeitä (meidän asettamia) ja kolmannen osapuolen evästeitä 
(yhteistyökumppaneidemme asettamia evästeitä).  
 
2.1 Ensimmäisen osapuolen evästeet 
Ensimmäisen osapuolen evästeet mahdollistavat sivuston toiminnallisuuden. Niissä on myös webanalytiikkaevästeitä, jotka antavat tietoa 
siitä, kuinka kävijät käyttävät sivustoa, jotta verkkopalveluja voidaan kehittää.  
 
2.2 Kolmannen osapuolen evästeet 
Kolmannen osapuolen evästeillä tarkoitetaan ulkopuolisia tahoja, kuten mainosverkostojamme. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat 
asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa sivuillamme esimerkiksi tarjotakseen kohdennettua mainontaa tai 
tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.  
 
2.3 Yhteisöliitännäiset 
Lisäksi käytössämme voi olla ns. yhteisöliitännäisiä, joilla voidaan jakaa sivuston sisältöä sosiaalisessa mediassa. Nämä sivustot voivat 
asettaa omia evästeitään henkilötietojen suojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Tästä pääset esimerkiksi seuraavien sosiaalisen median 
palveluiden henkilötietojen suojaa koskeviin ehtoihin: 

• Facebookin tietokäytäntö (https://fi-fi.facebook.com/privacy/explanation)  

• Twitterin tietosuojaseloste (https://twitter.com/en/privacy#update)  

• Googlen tietosuojakäytäntö (https://policies.google.com/privacy?hl=fi) 
 
3. Evästeet, joita käytämme 
 

Evästetyyppi Käyttötarkoitukset Esimerkit 

Toiminnalliset 
evästeet 

Mahdollistavat sivustojen toiminnallisuudet.  
 

Käytännössä nämä evästeet pitävät huolen siitä, että sivuston on mahdollista 
muistaa tietosi, vaikka jatkaisit selailua. 

Tuotekehitys ja 
liiketoiminnan 
raportointi 

Mahdollistavat sivustojen ja sovellusten 
käyttökokemuksen parantamisen, sekä 
raportoinnin liiketoiminnan päätöksenteon 
tueksi 

Näiden evästeiden avulla voimme päätellä mitkä palveluistamme ovat 
suosittuja ja mitä palveluiden ominaisuuksia käytetään eniten. Tämän datan 
avulla voimme kehittää palveluita paremmiksi ja myös korjata niissä esiintyviä 
virheitä. 

Mainonnan 
raportointi 

Mahdollistavat raportoinnin mainostajille siitä, 
miten usein mainos on nähty, tai onko 
käyttäjä klikannut mainoksen 
 

Näiden evästeiden avulla pystymme raportoimaan mainoksia ostaneille 
asiakkaillemme, miten mainonta on suoriutunut, ovatko käyttäjämme 
esimerkiksi klikanneet mainoksia. Voimme lisäksi näitten evästeiden avulla 
kerätyn datan pohjalta varmistaa, ettemme näytä käyttäjille useita kertoja 
samoja mainoksia. 

Mainonnan 
kohdentaminen 

Sivustojen käyttöön perustuva kohdennus ja 
kolmansien osapuolten sivustojen käyttöön 
perustuva mainonnan kohdennus 
 

Näiden evästeiden avulla pyrimme siihen, että käyttäjämme näkisivät 
mahdollisimman osuvaa, kiinnostavaa ja juuri heille mieleistä mainontaa.  

 
4. Kuinka voin vaikuttaa evästeiden avulla kerättyihin tietoihin? 
 
4.1 Evästeiden tyhjentäminen selaimesta 
Tyhjentämällä evästeet selaimestasi säännöllisin väliajoin voit vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta sinusta muodostuu tunnistettuun 
käyttäytymiseen perustuva profiili. Tämä ei lopeta tiedon keruuta eikä digitaalisen mainonnan kohdentamista, vaan nollaa aikaisempiin 
käyttäytymistietoihin pohjautuvan kohdennuksen. Tässä selainkohtaisia linkkejä evästeisiin liittyen: 

• Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-GB/kb/278835 

• Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB 

• Firefox – https://support.mozilla.org/en-GB/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox 

• Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB  

• Opera – http://www.opera.com/help/tutorials  
 
4.2 Evästeiden käytön estäminen 
Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Evästeiden rajoittaminen 
voi vaikuttaa kielteisesti verkkosivun toimivuuteen.  
 
4.3 Kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamisen estäminen 

https://fi-fi.facebook.com/privacy/explanation
https://twitter.com/en/privacy#update
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
http://www.opera.com/help/tutorials
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Voit estää kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti Your Online Choices -sivuston 
(http://www.youronlinechoices.com/fi/tietoa-selainkayttoon-perustuvasta-mainonnasta) kautta. Estämisen jälkeen mainokset näkyvät, 
mutta mainontaa ei valita kiinnostusalueidesi mukaan. 
 

 


