
 

 

Evästekäytännöt 
 

ENNEN KUIN ALOITAT... 
 

Näistä evästekäytännöistä löydät tietoa siitä, kuinka käytämme evästeitä ja muita vastaavia asiakkaidemme 
ja käyttäjiemme päätelaitteisiin tallentuvia laitetunnisteita. Joissakin tapauksissa evästeiden käyttö saattaa 
liittyä henkilötietojen käsittelyyn. Siksi suosittelemme, että tutustut alustamme tietosuojakäytäntöön, josta 
saat tietoa siitä, kuinka käytämme asiakkaidemme ja käyttäjiemme henkilötietoja, kuinka käytät oikeuksiasi 
sekä lisätietoa käyttämästämme terminologiasta alustaamme (verkkosivusto, sovellus tai fyysiset 
myymälät) liittyen. 

 
 

TIETOA EVÄSTEISTÄ 
 

1. Mitä evästeet ovat? 

Eväste on kevyt tekstitiedosto, jonka verkkosivusto, sovellus tai muu alusta tallentaa tietokoneellesi, 
tabletillesi, älypuhelimellesi tai muulle vastaavalle laitteelle. Laitteesi tunnistavan evästeen avulla kerätään 
tietoja siitä, kuinka käytät ja selaat sivustoa. Evästeiden avulla voidaan esimerkiksi helpottaa ja parantaa 
sivuston selaamista ja saada tietoa siitä, kuinka käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa eri alustoilla. Evästeitä 
hyödynnetään myös mainosten kohdentamiseen käyttäjän mielenkiinnon kohteiden perusteella sekä 
muihin, jäljempänä esiteltäviin tarkoituksiin. Evästeet eivät vahingoita tietokonettasi tai laitettasi. 

Tarkoitamme evästeillä myös muita vastaavia teknologioita, jotka tallentuvat laitteellesi ja/tai keräävät 
laitettasi koskevia tietoja (esimerkiksi flash-eväste, web beacon, web bug, tracking pixel, HTML5:n 
paikallinen muisti sekä sovellusten SDK-teknologiat). Lisäksi evästeillä tarkoitetaan fingerprinting-
tekniikoita eli sellaisia tietoja yhdistäviä tekniikoita, joiden avulla tunnistamme laitteesi. Joissakin 
tapauksissa nämä teknologiat keräävät ja tallentavat tietoja yhdessä evästeiden kanssa. Tarkoituksena on 
tarjota tiettyjä toimintoja tai palveluja alustallamme tai näyttää mainoksia kolmansien osapuolien alustoilla 
sivuston käyttösi perusteella.  

Tämä on ainoastaan tiedotustarkoituksessa annettu yleisluontoinen esitys siitä, mitä evästeillä tarkoitetaan. 
Käyttämämme evästeet on eritelty alustamme evästeiden asetuspaneelissa. 

 

2. Minkälaisia evästeitä on olemassa? 

Pyydämme sinua tutustumaan tähän osioon, joka on yleiskatsaus erilaisista verkkoympäristössä 
käytettävistä evästeistä. 

Haltijansa perusteella evästeet voidaan luokitella seuraavasti:  

a. – Ensimmäisen osapuolen evästeet: Evästeet, jotka lähetetään käyttäjän tietokoneelle tai laitteelle 
sivuston ylläpitämältä laitteelta tai verkkoalueelta, jonka avulla tarjotaan käyttäjän pyytämä alusta 
tai palvelu. 
 

b. – Kolmannen osapuolen evästeet: Evästeet, jotka lähetetään käyttäjän tietokoneelle tai laitteelle 
muun kuin sivuston ylläpitämältä laitteelta tai verkkoalueelta. Tällöin kolmas osapuoli käsittelee 
evästeiden avulla saamiaan tietoja. 

Käyttötarkoituksensa perusteella evästeet voidaan luokitella seuraavasti: 

a. – Välttämättömät (tekniset) evästeet: Evästeet, jotka mahdollistavat verkkosivuston, alustan tai 
sovelluksen käytön sekä erilaisten niihin liittyvien toimintojen tai palvelujen käytön, kuten 
verkkosivuston liikenteen seurannan, tietojen tai kirjautumisen tunnistamisen, pääsyn rajoitettuihin 
osioihin tai sisältöihin, tilauksen osien muistamisen, tilauksen ostoprosessin suorittamisen, maksun 



 

 

hallinnoinnin, palvelun turvallisuuteen liittyvien petosyritysten valvonnan, sivuston 
turvaominaisuuksien käytön, rekisteröintipyynnön tai tapahtuman osallistumispyynnön 
suorittamisen, sisältöjen tallentamisen äänten tai videoiden lähetystä varten, dynaamisen sisällön 
(kuten kuva- tai tekstianimaation) mahdollistamisen tai sisältöjen jakamisen sosiaalisessa 
mediassa. Välttämättömät tekniset evästeet latautuvat oletusarvona kun ne mahdollistavat alustan 
näyttämisen tai käyttäjän pyytämän palvelun tarjoamisen. 
 

b. – Toiminnalliset tai yksilöivät evästeet: Näiden evästeiden avulla sivusto muistaa tietoja, kuten 

käyttäjän sivustolle kirjautumisen tai käyttäjän alustalle asettamat erityisominaisuudet, kuten kielen, 

näytettävien hakutulosten määrän, palvelun ulkoasun tai sisällön käyttäjän selaimesta tai palveluun 

kirjautumisalueesta riippuen. Jos et hyväksy näitä evästeitä, verkkosivuston toiminta saattaa 

hidastua tai annetut suositukset voivat olla huonosti mukautettuja. 

 

c. – Analyyttiset evästeet: Evästeet, joiden avulla kerätään tietoja, kuten käyttäjien lukumäärä, 
alustalle tehtyjen vierailujen määrä ja käyttäjien vuorovaikutus sivuston kanssa. Käyttäjien 
toimintaa mitataan ja analysoidaan tilastollisesti ja näitä tietoja käytetään sivuston tai palvelun 
parantamiseksi.  
 
 

d. – Käyttötottumuksiin perustuvat mainontaevästeet: Evästeet, jotka tallentavat käyttäjien 
selaustottumuksiin perustuvia käyttäytymistietoja, joiden avulla muodostettava profiili mahdollistaa 
kohdennettujen mainosten näyttämisen. Näiden evästeiden avulla voidaan hallinnoida tehokkaasti 
mainostilaa, jonka julkaisija on sisällyttänyt sivustolle suoraan tai yhteistyössä kolmansien 
osapuolien kanssa.  
 
 

3. Mihin tarkoitukseen sivustomme käyttää evästeitä?  

Evästeet ovat olennainen osa alustamme toimintaa. Käyttämiemme evästeiden ensisijainen tavoite on 
tehdä sivuston käytöstä sinulle mukavampaa ja tehokkaampaa. Evästeitä käytetään esimerkiksi 
asettamiesi sivuston käyttöasetusten (esim. kieli tai maa) säilyttämiseksi myös tulevien vierailujesi aikana. 
Käytämme evästeitä myös palvelujemme ja alustamme parantamiseksi sekä selaustottumuksiisi 
perustuvien yksilöllisten mainosten tarjoamiseksi. 

Evästeiden avulla keräämiemme tilastotietojen, kuten käyttäjien vuorovaikutus sivuston kanssa, ja 
alustamme käyttötapoja koskevien tietojen (esim. vierailujen lukumäärä, suosituimmat osiot ja vierailujen 
kesto) perusteella tehtyjen arvioiden avulla voimme parantaa alustamme ja palveluidemme toimintaa, 
muokata sivustoa henkilökohtaisten mieltymystesi mukaisesti ja nopeuttaa hakutuloksien saantia. 

Joissakin tapauksissa saatamme käyttää evästeitä kerätäksemme tietoja, joiden avulla voimme näyttää 
alustallamme, kolmansien osapuolien alustoilla tai muulla tavalla selaustottumuksiisi (esim. katsotut 
tuotteet ja vieraillut osiot) perustuvia mainoksia.  

Käyttämiemme evästeiden avulla ei kuitenkaan milloinkaan tallenneta arkaluontoisia tietoja, kuten 
salasanoja tai pankki- tai luottokortin tietoja.  

 

4. Kuinka voin hallinnoida tämän sivuston käyttämiä evästeitä?  

Alustallamme on aina pääsy evästeiden asetuspaneeliin, josta saat kaiken tarvittavan tiedon kyseisen 
alustan käyttämistä evästeistä sekä niiden käyttötarkoituksesta, kestosta ja hallinnoinnista (omasta tai 
kolmansien osapuolien toimesta tapahtuvasta). Evästeiden asetuspaneelissa voit ottaa käyttöön evästeitä 
tai poistaa käytöstä sellaisia evästeitä, jotka eivät ole sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä. 

Voit vaihtoehtoisesti poistaa evästeet käytöstä verkkoselaimestasi. Evästeiden poistaminen tapahtuu 
yleisimmillä verkkoselaimilla seuraavasti: 



 

 

• Google Chrome 

• Internet Explorer 

• Mozilla Firefox 

• Safari 

Voit poistaa evästeet käytöstä milloin tahansa.  

Huomaathan, että sekä evästeiden asetuspaneelin asetukset että mahdollisuus evästeiden torjumiseen 
ovat verkkoselainkohtaisia. Sinun on näin ollen muutettava evästeitä koskevat asetukset jokaisessa 
käyttämässäsi laitteessa erikseen. 

Lisäksi kolmansien osapuolien käyttämien, kiinnostuksesi kohteisiin perustuvien mainontaevästeiden 
osalta kannattaa muistaa, että jotkut kolmannet osapuolet voivat kuulua johonkin seuraavista 
verkkokäyttäytymiseen perustuvan mainonnan itsesääntelyohjelmista. Näiden tahojen käyttämät evästeet 
voit estää seuraavasti:  

• Network Advertising Initiative (NAI) - http://www.networkadvertising.org/choices/  

• Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

5. Kuka käyttää evästeiden avulla tallennettuja tietoja?  

Ainoastaan me käytämme alustamme evästeiden avulla tallennettuja tietoja. Poikkeuksena on 2. osiossa 
määritellyt, ulkoisten toimijoiden käyttämät ja hallinnoimat kolmannen osapuolen evästeet, joita käytetään 
palvelujemme ja alustamme käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Saat lisätietoja evästeiden 
asetuspaneelista, johon pääset alustallamme milloin tahansa.  

Suosittelemme tutustumaan alustamme tietosuojakäytäntöön ja kolmansien osapuolien sivustojen 
tietosuojakäytäntöihin tai -asetuksiin niin saat lisätietoja siitä, kuinka henkilötietojasi käytetään kolmansien 
osapuolien kanssa tekemämme yhteistyön ja kansainvälisten tiedonsiirtojen osalta. 

 

 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.apple.com/es-es/HT201265
http://www.networkadvertising.org/choices/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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