
 

Evästekäytänteet 

Miksi me käytämme evästeitä  

Kun vierailet verkkosivuillamme tai jollakin muulla verkkosivulla, joka on linkitetty verkkosivuiltamme, 
saatamme tallentaa tiettyjä tietoja tietokoneellesi/laitteellesi evästeiden tai muun vastaavan tekniikan, 
kuten Flash-evästeiden, html5 local storage -tallennuksen tai digitaalisten sormenjälkien, muodossa. 
Kaikista näistä käytetään alla yhteisnimitystä ”evästeet”. Käytämme evästeitä tilastojen laatimiseen 
sekä muokataksemme verkkosivujamme sinun tarpeidesi, kiinnostuksen kohteidesi ja mieltymystesi 
mukaan. Evästeitä voidaan käyttää myös silloin, kun valitset sivuston kielen tai käytät muita 
mukautettuja toimintoja sekä kun mukautat verkkosivujen toimintoja, kuten sitä palvelua, johon olet 
kirjautunut. Evästeet eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja. Ne tunnistavat ainoastaan sen 
tietokoneen/laitteen, jonka verkkoselainta käytät.  

Suostumuksesi 

Hyväksyt evästeiden käytön vierailemalla ja käyttämällä verkkosivujamme ja hyväksymällä evästeet 
verkkoselaimesi asetuksista. Jos et halua hyväksyä evästeitämme, sinun on estettävä ne 
verkkoselaimesi asetuksista. Tämä saattaa tosin rajoittaa joitakin verkkosivujemme toimintoja, etkä 
välttämättä pysty käyttämään kaikkia palveluita.  

Näitä evästeitä me käytämme 

Istuntoevästeet 

Istuntoevästeemme tallennetaan tietokoneellesi/laitteellesi väliaikaisesti. Evästeet poistetaan, kun 
suljet verkkoselaimesi. 

Kiinteät evästeet 

Käytämme kiinteitä evästeitä helpottaaksemme vierailujasi verkkosivuillamme ja pystyäksemme 
räätälöimään juuri sinulle kohdistettuja tietoja. Nämä evästeet poistuvat vain, jos poistat ne itse tai jos 
eväste ei ole enää voimassa. 

Kävijätilastoja mittaavat evästeet 

Käytämme evästeitä voidaksemme kerätä tilastotietoja verkkosivuillamme kävijöistä ja kävijämääristä 
sekä analysoidaksemme liikennettä tarkemmin. Kerättävät tiedot sisältävät ainoastaan 
tunnistamattomia tietoja ja käytämme niitä verkkosivujemme ja tarjouksiemme parantamiseen. 

Muut evästeet 

Käytämme evästeitä suojataksemme verkkosivujamme ja sinua mm. väärinkäytöksiltä ja 
roskapostilta. Käytämme evästeitä myös nopeuttaaksemme verkkosivujemme toimintoja, 
keventääksemme käyttämiemme järjestelmien kuormitusta sekä mahdollistaaksemme sosiaalisten 
toimintojen käytön (esim. vinkkitoiminnot). Tämän lisäksi käytössä on eväste, jolla käsittelemme 
suostumuksesi evästeiden käyttöön. 

Kolmannen osapuolen evästeet ja mainokset 

Kolmannen osapuolen evästeet ovat kolmansien osapuolten asettamia evästeitä. Näitä evästeitä 
käytetään esimerkiksi keräämään tietoja mainoksia ja verkkotilastoja varten.   

 

 



 

Luettelo käyttämistämme evästeistä 

Alla olevasta taulukosta näet, mitä evästeitä me käytämme, mihin tarkoituksiin me niitä käytämme ja 
kuinka pitkään niitä säilytetään. 

 

 
Google Analytics ja Adobe Analytics 
 
Käytämme Adobe Analytics- ja Google Analytics -toimintoja selvittääksemme verkkosivuillamme 
vierailevien käyttäjien mieltymykset sekä saadaksemme tietää, mitkä verkkosivujemme osat ovat 
erityisen suosittuja. Näin voimme mukauttaa verkkosivujemme sisällön sinun kiinnostuksen 
kohteidesi ja tarpeidesi mukaisesti ja kohdistaa tarjouksiamme paremmin.  
 
Käytämme myös uudelleenkohdentamista. Tämä tarkoittaa sitä, että käytämme evästeitä, jotka 
tallentavat tietoa tuotteitamme ja palveluitamme kohtaan osoittamastasi kiinnostuksesta. Luemme 
näitä evästeitä, kun vierailet verkkosivuillamme. Prosessi on täysin anonymisoitu, ja sinua ei voida 
tunnistaa uudelleenkohdentamista käyttäessämme.  
 
 
Jos et halua, että sinut jäljitetään evästeiden avulla 
 
Jos et halua, että me keräämme, tallennamme ja analysoimme tilastotietoja vierailustasi 
verkkosivuillamme tai jos et halua vastaanottaa tarpeidesi, mieltymystesi ja kiinnostuksen kohteidesi 
mukaan mukautettua tietoa verkkosivuillamme, voit koska tahansa kieltää tietojesi käytön (opt-out). 
Voit osoittaa kieltäytymisesi asentamalla selaimeesi opt-out-evästeen. Opt-out-eväste osoittaa 
ainoastaan, että vastustat tietojesi käyttöä, ja se vaikuttaa ainoastaan siinä verkkoselaimessa, johon 
olet sen asentanut. Jos poistat evästeen tai käytät toista laitetta, sinun on kiellettävä tietojesi käyttö 
uudestaan asentamalla uusi opt-out-eväste.  
 
Napsauta tästä, jos haluat asentaa opt-out-evästeen: 
http://www.d1.sc.omtrdc.net/optout.html?omniture=1&popup=1&locale=en_US&second=1&second_
has_cookie=0 
 
Voit myös rajoittaa kolmannen osapuolen evästeiden asettamista aktivoimalla "Do-Not-Track" -
toiminnon verkkoselaimesi asetuksissa. Kun aktivoit toiminnon, tietokoneellesi/mobiililaitteellesi 
tallennetaan ainoastaan sellaiset evästeet, jotka koskevat erityisiä asetuksiasi. Voit lukea lisää ”Do-
Not-Track”- toiminnosta verkkoselaimesi ohjeista. 

Jos et hyväksy evästeitä 
 
Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, muuta evästeasetuksia verkkoselaimesi asetuksista. Tavallisesti 
nämä asetukset löytyvät verkkoselaimesi valikon kohdasta ”valinnat” tai ”preferenssit”.  
 
 
Google Chrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fi 

http://www.d1.sc.omtrdc.net/optout.html?omniture=1&popup=1&locale=en_US&second=1&second_has_cookie=0
http://www.d1.sc.omtrdc.net/optout.html?omniture=1&popup=1&locale=en_US&second=1&second_has_cookie=0
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv


 

 
Mozilla Firefox 
https://support.mozilla.org/fi/kb/poista-verkkosivujen-tietokoneellesi-tallentamia 
 
Safari 
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=fi_FI&viewlocale=fi_FI 
 
Microsoft Edge 
https://support.microsoft.com/fi-fi/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-
microsoft-privacy 

Jos haluat poistaa evästeet   

Voit poistaa tietokoneellesi tallennetut evästeet. Se, kuinka evästeet poistetaan, riippuu siitä, mitä 
verkkoselainta käytät.  
 
Google Chrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fi 
 
Mozilla Firefox 
https://support.mozilla.org/fi/kb/poista-verkkosivujen-tietokoneellesi-tallentamia 
 
Safari 
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=fi_FI&viewlocale=fi_FI 
 
Microsoft Edge 
https://support.microsoft.com/fi-fi/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-
microsoft-privacy 
 

Jakotoiminnot 

Verkkosivumme sisältävät painikkeita, joiden kautta vierailijat voivat jakaa sisältöä sosiaalisessa 
mediassa, kuten LinkedInissä, Twitterissä, Facebookissa tai Google+:ssa. Nämä ulkoiset verkkosivut 
voivat tallentaa laitteellesi evästeitä, kun ole kirjautunut kyseisiin palveluihin. Jos haluat lisätietoja 
näiden sivustojen evästeiden käytöstä, suosittelemme, että perehdyt kyseisen sivuston 
evästetietoihin. 

https://support.mozilla.org/sv/kb/ta-bort-kakor-informationen-webbplatser-lagrat
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=sv_SE&viewlocale=sv_SE
https://privacy.microsoft.com/sv-se/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://privacy.microsoft.com/sv-se/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv
https://support.mozilla.org/sv/kb/ta-bort-kakor-informationen-webbplatser-lagrat
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=sv_SE&viewlocale=sv_SE
https://privacy.microsoft.com/sv-se/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://privacy.microsoft.com/sv-se/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
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