
Evästelausunto 
 
Tässä lausunnossa kerrotaan, mitä evästeet ovat, mitä evästeitä saatetaan tallentaa laitteeseesi 
vieraillessasi tällä verkkosivustolla, miten evästeiden käyttö estetään ja miten niitä poistetaan. 
 
Mitä evästeet ovat ja miten me niitä käytämme 
 
Eväste on kirjaimista ja numeroista koostuva pieni tiedosto, joka tallentuu laitteeseesi käydessäsi jollakin 
verkkosivustolla ja joka sisältää tietoja, jotka siirretään tietokoneellesi. Nämä tiedot lähetetään takaisin 
verkkosivustolle aina, kun vierailet tällä tai toisella saman evästeen tunnistavalla verkkosivustolla 
uudelleen. 
 
Käytämme verkkosivustollamme evästeitä kyetäksemme erottamaan laitteesi muiden kävijöiden 
laitteista. Näin pystymme parantamaan käyttökokemustasi sivustolla, kun esimerkiksi asetuksesi jäävät 
muistiin. Samalla pystymme myös parantamaan sivuston toimintaa, kun kykenemme esimerkiksi 
tarkkailemaan sivuston käyntimääriä ja varmistamaan, että käyttäjät varmasti löytävät tarvitsemansa 
tiedon helposti.  
 
Evästeiden hyväksyminen 
 
Joissakin maissa laki vaatii käyttäjältä luvan evästeiden tallentamiseksi tietokoneelle. Jos käytät sivustoa 
tällaisessa maassa, voit antaa suostumuksesi evästeiden tallentamiseksi tietokoneellesi joko valitsemalla 
vaihtoehdon ”Hyväksyn evästeet”, joka avautuu erillisessä ponnahdusikkunassa, tai jatkamalla sivuston 
selaamista senkin jälkeen, kun näytölle on ilmestynyt evästebanneri, jossa ilmoitetaan, että jatkamalla 
sivuston selaamista annat suostumuksesi evästeiden tallentamiseksi laitteellesi. Kummassakin 
tapauksessa voit muuttaa mieltäsi missä vaiheessa tahansa ottamalla käyttöön tietojen käyttökiellon 
(katso lisätiedot alla). 
 
Poistaaksesi laitteelle aiemmin tallennettuja evästeitä toimi kohdan ”Tietojen käyttökielto” ohjeiden 
mukaan. 
 
Tietojen käyttökielto 
 
Voit missä vaiheessa tahansa poistaa tämän sivun asentamia evästeitä tai estää uusien evästeiden 
tallentamisen. Evästeitä voidaan poistaa useimmissa selaimissa, ja sinun pitäisi kyetä estämään evästeitä 
tallentumasta ottamalla käyttöön selaimesi toiminnon, joka sallii sinun kieltää joidenkin tai kaikkien 
evästeiden tallentamisen. Ohjeet siihen, kuinka tämä tehdään, löydät selaimesi kohdasta ”Ohje” tai 
tietokoneesi käyttöoppaasta. 
 
Saadaksesi lisätietoa evästeistä ja siitä, kuinka jo tallennettuja evästeitä voidaan tarkkailla ja kuinka niitä 
voidaan hallita ja poistaa, vieraile osoitteessa www.allaboutcookies.org. 
 
Verkkosivuilla saatetaan käyttää seuraavia evästeitä: 
 

 

Nimi Evästeen tyyppi Kuvaus Pysyvyys 
__utma Suorituskykyä 

mittaava 
Käytetään eri käyttäjien ja 
istuntojen erottamiseksi 
toisistaan. Eväste luodaan, kun 
javascript-kirjasto otetaan 
käyttöön eikä olemassa olevia 

Pysyvä 

http://www.allaboutcookies.org/


__utma-evästeitä ole. Eväste 
päivittyy aina, kun tietoja 
lähetetään Google Analyticsiin. 
Käytetään uusien 
istuntojen/käyntien 
määrittämiseksi. 

__utmb Suorituskykyä 
mittaava 

Eväste luodaan, kun javascript-
kirjasto otetaan käyttöön eikä 
olemassa olevia __utmb-evästeitä 
ole. Eväste päivittyy aina, kun 
tietoja lähetetään Google 
Analyticsiin. 

Pysyy tallentuneena 
30 minuutin ajan 

__utmc Suorituskykyä 
mittaava 

Tallentaa sivun sulkemishetken ja 
yhdessä __utmb-evästeen kanssa 
käytettynä mittaa, kuinka pitkään 
kävijät viipyvät 
verkkosivuillamme. 

Poistetaan, kun selain 
suljetaan 

__utmz Suorituskykyä 
mittaava 

Kertoo, miten kävijät tulevat 
sivustolle, siis tulevatko he 
esimerkiksi hakukoneen tai 
toisella sivustolla olevan linkin 
kautta vai kirjoittamalla sivuston 
osoitteen suoraan osoiteriville. 
Näyttää myös, missä 
järjestyksessä kävijä on vieraillut 
eri sivuilla. 

Pysyy tallentuneena 
6 kuukauden ajan 

__ga Pysyvä Käytetään käyttäjien 
erottamiseksi toisistaan. 

2 vuotta 

 


