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Evästeet ja seurantapikselit www.dahl-laki.fi-sivustolla  
 
I: Evästeet 
 
Mitä evästeet ovat? Evästeet ovat sivuston käyttäjän laitteille tallentuvia pieniä datatiedostoja,   

 jotka mahdollistavat sen, että sivusto toimii mahdollisimman hyvin ja että 
sivuston käytöstä voidaan kerätä tietoja.  

 
Millaisia eri evästeitä on?  
 
Luokittelutapa 1: Evästeen asettaja 
 
  Evästeet voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: 

• Ensimmäisen osapuolen evästeet 
o Evästeet, jotka tulevat suoraan siltä sivustolta, jolla käyttäjä sillä 

hetkellä on (tässä tapauksessa dahl-laki.fi )  
• Kolmannen osapuolen evästeet 

o Evästeet, jotka sivuston käyttämät ulkopuoliset palvelut (kuten 
tällä sivustolla YouTube) tallentavat sivuston käyttäjän laitteelle 

 
Edellä evästeet on luokiteltu niiden asettajan perusteella.  

 
Luokittelutpa 2: Evästeen säilyvyys 
 
 Evästeet voidaan luokitella myös sen perusteella, miten pitkäksi ajaksi ne  

tallentuvat käyttäjän laitteelle. Tällöin ne voidaan luokitella toiseen 
seuraavista ryhmistä: 
• Pysyvät evästeet 

o Nämä evästeet eivät poistu käyttäjän laitteesta sillä, että käyttäjä 
sulkee käyttämänsä selaimen. Sen sijaan ne poistuvat vasta 
esimerkiksi tietyn ajan (kuten kuukausi) kuluttua tai sitten kun 
käyttäjä selaimen asetusten kautta omatoimisesti poistaa ne 

• Istuntokohtaiset evästeet 
o Nämä evästeet poistuvat automaattisesti käyttäjän laitteelta silloin 

kun käyttäjä sulkee selaimen 
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Luokittelutapa 3: Evästeen olemassaolon syy 

 
Kolmas tapa luokitella evästeet on tarkastella evästeen syytä, miksi eväste on  
asetettu sivustolle. Näitä syitä ovat esimerkiksi 
• Välttämättömyys sivuston toiminnalle (Välttämättömät evästeet) 

o Ilman näitä evästeitä verkkosivusto ei toimi kunnolla. Esimerkiksi 
sivustolla ei välttämättä voisi siirtyä eteenpäin oikealle sivulle 
jonkin toiminnallisuuden (kuten yhteydenottopyynnön 
jättämisen) jälkeen eikä toiminto (kuten yhteydenottopyynnön 
jättäminen) välttämättä onnistuisi 

• Asetusten muistaminen (Asetusevästeet) 
o Nämä evästeet muuttavat sivuston käyttäytymistä ja ulkoasua 

käyttäjän tekemien valintojen mukaan. Ilman näitä evästeitä 
käyttäjä saattaisi esimerkiksi nähdä vääränkielisen sivuston 

• Tilastointi (Tilastoevästeet) 
o Jotta dahl-laki.fi-sivuston käyttäjien toimintaa sivustolla voitaisiin 

ymmärtää paremmin (esimerkiksi huomata, mikä sivustolla 
kiinnostaa ja missä käyttäjien mielenkiinto sivustoa kohtaan 
loppuu), sivustolla käytetään tilastoevästeitä 

• Markkinointi (Markkinointievästeet) 
o Markkinointievästeiden avulla voidaan seurata käyttäjän 

selailutapoja ja siten muilla sivustoilla näyttää mainoksia, jotka 
perustuvat käyttäjän toimiin dahl-laki.fi-sivustolla. 

• Muut evästeet (Luokittelemattomat evästeet) 
o Evästeet, joita ei ole kyetty toistaiseksi yhdistämään edellä 

lueteltuihin evästeen olemassaolon syihin. 
 

 
Miten evästeitä voi hallita? 
  Osoitteessa www.dahl-laki.fi/cookie-declaration on ohjeet evästeiden   
   hallitsemiseksi. Lisäksi tämä sivusto (dahl-laki.fi) myös itse kysyy, millaisia   
   evästeitä käyttäjä suostuu asentamaan laitteelleen. Tässä apuna on Cookiebot- 
   sovellus.  
 
II: Seurantapikselit 
 
Mitä seurantapikselit ovat? 

Seurantapikselit ovat Internet-sivulle upotettuja hyvin pieniä kuvia, jotka eivät 
kokonsa vuoksi tule näkyviin sivuston käyttäjälle, mutta jotka pystyvät 
välittämään tietoja verkkosivuston käyttäjästä sille taholle, jolta pikseli on 
peräisin. 
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Mitä seurantapikseleitä dahl-laki.fi-sivustolla on? 
  Sivustolla on ainoastaan yksi seurantapikseli, ja se on peräisin Googlen   
   kehittämästä Google Analytics -palvelusta.  
 
Mitä tietoja sivustolla oleva Google Analytics -seurantapikseli kerää ja välittää? 

Seurantapikselin keräämät tiedot on kerrottu täällä (linkin toimivuus  
tarkastettu 27.10.2020):  
https://support.google.com/analytics/answer/6004245  
   

Voiko sivustolla olevan Google Analytics -seurantapikselin välttää? 
  Sivustolla on käytössä Cookiebot-toiminnallisuus, joka estää seurantapikselin   
   toiminnan siihen saakka kunnes sivuston käyttäjä klikkaa ”hyväksy kaikki  
   evästeet”. Mikäli käyttäjä haluaa perua suostumuksensa, se tapahtuu   
   osoitteessa www.dahl-laki.fi/cookie-declaration . 
 
III: Luettelo dahl-laki.fi-sivuston evästeistä ja seurantapikseleistä 
 

Tunniste Asettaja Tarkoitus Säilyvyys Tyyppi 
_cfduid Cloudflare Verkkoliikenteen 

luotettavuuden 
arvioiminen 

29 vuorokautta Välttämätön eväste 

CookieConsent Cybot A/S  Evästeasetusten 
hallinta 

1 vuosi Välttämätön eväste 

_ga Google Tilastotiedon 
luominen yksilöllisen 
tunnisteen avulla 
siitä, miten käyttäjä 
käyttää sivustoa 

1 päivä Tilastoeväste 

_gid Google Tilastotiedon 
luominen yksilöllisen 
tunnisteen avulla 
siitä, miten käyttäjä 
käyttää sivustoa 

1 päivä Tilastoeväste 

_gat Google Tietojen 
päivityspyyntöjen 
rajoittaminen 

1 päivä Tilastoeväste 

collect Google Käyttäjän laitteen ja 
käyttäytymisen 
tietojen lähettäminen. 
Seuraa käyttäjää 
laitteiden ja 
markkinointikanavien 
halki. 

Kuluva istunto Seurantapikseli 
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Versiohistoria 
 
Versio Päivämäärä Muutokset 
1.0 27.10.2020 (Alkuperäinen versio) 
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