
Evästeiden käyttö verkkosivustollamme 

Mitä evästeet ovat? 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun vierailet 

verkkosivustolla ensimmäisen kerran. Evästeitä käytetään, jotta verkkosivusto toimii hyvin tai yksinkertaisesti 

tehokkaammin. Niitä käytetään myös verkkoanalyysiin, jonka tarkoituksena on auttaa käyttäjiä optimoimaan heidän 

vierailunsa verkkosivustolla. Evästeitä on kahdentyyppisiä: istuntokohtaisia evästeitä ja pysyviä evästeitä: 

⚫ istuntokohtaiset evästeet luodaan väliaikaisesti selaimesi alikansioon vieraillessasi verkkosivustolla. Nämä 

evästeet vanhenevat ja ne poistetaan automaattisesti, kun suljet internetselaimesi. 

⚫ Pysyvät evästeet jäävät selaimesi alikansioon ja ne aktivoituvat uudelleen, kun vierailet kyseisen evästeen 

luoneella verkkosivustolla. Pysyvä eväste ei vanhene, kun suljet selaimesi, vaan se jää selaimen alikansioon 

evästetiedostoon asetetuksi ajaksi. 

Mihin evästeitä käytetään? 

Evästeillä on monia toimintoja. Ne auttavat esimerkiksi tunnistamaan ja laskemaan vierailijoiden määrän, 

analysoimaan, kuinka hyvin verkkosivustomme toimii, muistamaan käyttäjänimesi ja mieltymyksesi. Tämän ansiosta 

sisältöä voidaan sovittaa kiinnostuksen kohteidesi mukaiseksi ja näytettävästä sisällöstä voidaan tehdä sinulle 

olennaisempaa. Alla näet yleiskatsauksen verkkosivustollamme käytettävistä evästeistä ja niiden toiminnoista: 

Evästeen tyyppi Toiminto Tietojen keruu 

Olennaiset 

evästeet 

Joskus myös ”ehdottomasti 

välttämättömiksi” evästeiksi kutsutut 

evästeet, joita ilman emme voi tarjota 

monia tarvitsemiasi palveluita 

sivustollamme (niitä käytetään esimerkiksi 

mahdollistamaan verkkosivustomme 

suojatuille alueille kirjautuminen). 

Nämä evästeet tunnistavat vain 

tietokoneesi tai mobiililaitteesi. 

Ne eivät tunnista sinua yksilönä, mikä 

tarkoittaa, että näihin evästeisiin 

tallennetaan vain tietoja, jotka eivät ole 

yksilöllisesti tunnistettavissa. 

Suorituskykyeväs

teet 

Näitä evästeitä käytetään 

analysointitarkoituksiin, ja ne antavat 

mahdollisuuden laskea vierailijoiden 

määrän ja nähdä, miten vierailijat liikkuvat 

verkkosivustollamme käyttäessään sitä. 

Tämä auttaa meitä parantamaan 

verkkosivustomme toimintaa (kävijöiden 

on esimerkiksi helpompaa löytää juuri 

etsimänsä tiedot). 

Nämä evästeet tunnistavat vain 

tietokoneesi tai mobiililaitteesi, mutta eivät 

sinua yksilönä. Analyysitiedot kerätään 

anonyymisti. 

Joissain tapauksissa kolmannet osapuolet 

hallitsevat osaa näistä evästeistä 

puolestamme. Icopal ei käytä evästeitä 

henkilöiden tunnistamiseen tai 

henkilötietojen keräämiseen eikä evästeitä 

käytetä mihinkään muuhun kuin yllä 

lueteltuihin tarkoituksiin. 



Toiminnalliset 

evästeet 

Niitä käytetään tunnistamaan sinut 

palatessasi verkkosivustollemme. Tämän 

johdosta voimme personoida sinulle 

sisältöä, tervehtiä sinua nimeltä ja muistaa 

mieltymyksesi (esimerkiksi kielivalintasi tai 

alueen). 

Näiden evästeiden keräämät tiedot voivat 

sisältää luovuttamiasi henkilökohtaisesti 

tunnistettavia tietoja, kuten käyttäjänimesi. 

Kohdistetut 

evästeet 

Kohdistettuja evästeitä käyttävät 

verkkosivustollamme mainostajat. 

Ne seuraavat selaintasi, kun vierailet 

erilaisilla verkkosivustoilla 

ymmärtääkseen, mistä olet kiinnostunut, ja 

käyttävät näitä tietoja näyttääkseen sinulle 

olennaisempia mainoksia. 

Näitä evästeitä voidaan tallentaa ja 

käytettävät työkalut tarjoavilla kolmansilla 

osapuolilla on pääsy niihin. 

Kuinka evästeitä hallinnoidaan ja poistetaan käytöstä? 

Voit valita internetselaimesi asetuksista, hyväksytkö vai estätkö evästeet. Sinun on kuitenkin oltava tietoinen siitä, että 

jos estät kaikki evästeet selainasetuksistasi, saatat menettää joitakin ominaisuuksia ja toimintoja verkkosivustollamme 

tai et välttämättä pääse joihinkin verkkosivuston osiin. 

Seuraavilla verkkosivustoilla on tietoa evästeasetusten hallinnasta ja säätämisestä joissakin suosituissa selaimissa: 

⚫ Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies  

⚫ Microsoft Internet Explorer http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx  

⚫ Mozilla Firefox 

http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-

US&redirectslug=Cookies  

Jos käytät jotain muuta selainta, voit tarkistaa näiden verkkosivustojen tukiosiosta, kuinka evästeitä hallitaan ja 

estetään. 

Lisätietoja evästeistä, kuten esim. kuinka näet, mitä evästeitä on asetettu ja kuinka voit hallita ja poistaa niitä, löydät 

osoitteesta www.allaboutcookies.org 
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