
Evästekäytäntö 
 

Tämä evästeitä koskeva seloste täydentää tietosuojakäytäntöä. Käytämme evästeitä 

verkkosivuillamme ja verkkotunnuksissa (kuten kalevavakuutus.fi), joita hallinnoi Keskinäinen 

Vakuutusyhtiö Kaleva (jäljempänä ”Kaleva” tai ”me”). Tässä evästekäytännössä kuvataan, mitä 

evästeet ovat sekä miten ja miksi käytämme niitä. Kerromme myös, kuinka voit muuttaa 

evästeasetuksiasi ja vaikuttaa evästeiden käyttöön. 

Saatamme muuttaa tätä evästekäytäntöä. "Viimeksi päivitetty" -tieto sivun alaosassa kertoo, milloin 

tämä evästekäytäntö on viimeksi päivitetty. Mikä tahansa muutos evästekäytäntöön tulee voimaan 

heti, kun päivitetty versio on julkaistu verkkosivuillamme. 

Mitä evästeet ovat? 
 

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tietokoneellesi, mobiililaitteellesi tai muulle 

laitteellesi. Evästeet mahdollistavat useiden verkkosivujemme toimintojen käytön sekä parhaan 

mahdollisen käyttökokemuksen. Olemme jaotelleet verkkosivuillamme käytettävät evästeet niiden 

käyttötarkoitusten mukaan. Käytämme 1) verkkosivujemme toiminnan kannalta välttämättömiä 

evästeitä, 2) evästeitä, jotka mittaavat verkkosivujemme suorituskykyä ja tarjoavat yksilöityjä 

käyttökokemuksia sekä 3) evästeitä, jotka auttavat tarjoamaan kohdennettua mainontaa. Evästeillä ja 

muilla vastaavilla tekniikoilla kerättyjä verkkokäyttäytymistietoja säilytämme tyypillisesti 24 

kuukauden ajan, sillä tämän ajan tietojen oletetaan kuvaavaan mielenkiinnon kohteitasi. 

Käytämme verkkosivuillamme teknologioita suorituskyvyn ja käyttökokemuksen mittaamiseen sekä 

mainontaan ja kohdennukseen. Olemme listanneet palveluntarjoajat ja teknologiat alla.   

Alla listaamme evästeluokat, joita käytämme verkkosivuillamme.  

Mitä evästeitä meillä on käytössämme? 
  

Välttämättömät evästeet 

 

Verkkosivumme tarvitsevat näitä evästeitä toimiakseen oikein. Ne mahdollistavat perustoimintoja, 

kuten palvelujen käyttämisen sisään kirjautumiseen. Näihin evästeisiin ei tallenneta tunnistettavissa 

olevia henkilötietoja. 

 

Suorituskyky ja käyttökokemus 
 

Nämä evästeet keräävät anonyymiä tietoa, joka auttaa meitä ymmärtämään miten 

verkkosivustoamme käytetään. Ne auttavat meitä parantamaan käyttökokemusta ja tarjoamaan 

käyttäjän kannalta oleellisempaa sisältöä. Niiden avulla verkkosivustomme pystyy muistamaan tietoja, 

jotka muuttavat sivun toimintaa tai ulkomuotoa. Näihin evästeisiin ei tallenneta tunnistettavissa 



olevia henkilötietoja, mutta niitä voidaan käyttää tunnistamaan henkilö epäsuorasti yhdessä muiden 

tietojen kanssa, joita meillä on henkilöstä. Tämä tehdään koostamalla tietoja yleisellä tasolla 

tilastointia varten. 

 

Mainonta ja kohdennus 
  

Näitä evästeitä asettavat mainonta- ja kohdistustyökalut. Niitä käytetään sivujen kävijöiden 

kiinnostuksen kohteiden ymmärtämiseksi sekä yksilöidymmän ja kiinnostavamman 

käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Voit nähdä mainoksia kolmansien osapuolien verkkosivuilla sen 

perusteella, miten olet toiminut sivuillamme tai mitkä asiat sinua ovat kiinnostaneet. 

Nämä evästeet eivät tallenna tunnistettavissa olevia henkilötietoja, mutta ne voivat tunnistaa 

selaimesi sekä laitteen, jolla olet verkossa. Jos et hyväksy näitä evästeitä, näkemäsi mainokset eivät 

välttämättä vastaa omia mielenkiinnon kohteitasi. 

Miten muutan asetuksia ja vaikutan evästeiden käyttöön? 
  

Voit kieltäytyä kohdentamiseen käytettävistä teknologioista käytetyn teknologian verkkosivuilla sekä 

käyttämäsi verkkoselaimen asetuksista. 

Jos estät evästeiden tallentamisen kokonaan, evästeitä ei tallenneta verkkosivuiltamme tai 

muiltakaan verkkosivuilta, joilla vierailet. Saatat kuitenkin huomata, että kaikkia verkkopalveluiden 

toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä. Verkkokäyttäytymisen seurantaa estävien 

työkalujen käyttö saattaa myös estää evästeiden tallentamisen ja johtaa siihen, että kaikki toiminnot 

eivät ole käytettävissäsi.  

Selaimen asetuksista voit myös asettaa tilan, joka ilmoittaa tallennettavasta evästeestä. Ilmoituksen 

saatuasi voit joko hyväksyä tai hylätä evästeen.  

Lisätietoja evästeistä ja verkkopalveluiden turvallisesta käytöstä voit lukea Liikenne- ja 

viestintäviraston sivuilta. 

Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta saat Your Online Choices -

sivustolta. 

Palveluntarjoajat ja teknologiat 
Käytämme seuraavia palveluntarjoajia ja teknologioita yllä mainittuihin tarkoituksiin.  

Palveluntarjoajaa klikkaamalla pääset tutustumaan heidän tietosuojaselosteeseensa ja työkalua 

klikkaamalla vaikuttamaan evästevalintoihin, ellei kyseessä ole välttämätön eväste: 

           

Adobe Analytics ja Audience manager -työkalut 

Adform Mainonnan pikseli 

Bannerflow Bannerimainonnan -työkalu 

Episerver Sisällönhallintajärjestelmä, välttämättömät 
evästeet 

Google  Doubleclick ja Google Ads -työkalut 



LinkedIn Mainonnan pikseli 

Oracle Eloqua -sähköpostijärjestelmä, sivuston käytön 
seurannan sekä analytiikan mahdollistava 
eväste 

Salesforce Asiakkuuden hallinta 

Visual Website Optimizer Sisällön testaamisen eväste 

Facebook Mainonnan pikseli ja Custom audience 

 


