
 

 

ALMAN EVÄSTEASETUKSET - USEIN KYSYTTYJÄ 
KYSYMYKSIÄ 

Mistä tässä on kyse? 

Tietosuojalainsäädäntö edellyttää, että evästeiden käytöstä informoidaan ja evästeisiin, 

jotka eivät ole välttämättömiä käyttäjän pyytämän palvelun kannalta, pyydetään käyttäjän 

suostumus. Evästesuostumusten hallintatyökalulla annetaan tietoa siitä, mihin evästeitä 

käytetään ja ketkä ovat Alma Median kumppaneita sekä mahdollistetaan mm. se, että voit 

hallinnoida evästesuostumuksiasi eli voit antaa, olla antamatta ja peruuttaa suostumuksen 

evästeiden asettamiseen. 

Evästesuostumusten hallintatyökalun tekstit perustuvat pääosin IAB Europen läpinäkyvyyttä 

ja suostumusta koskevaan itsesääntelyohjeeseen (Transparency & Consent Framework). 

Itsesääntelyllä sivustojen julkaisijat ja mainoskumppanit pyrkivät yhdenmukaistamaan 

evästeinformointia sekä varmistamaan sen, että digitaalisen mainonnan toimijoilla on tieto 

käyttäjän tekemistä valinnoista, kuten siitä, että käyttäjä ei ole antanut suostumustaan 

mainonnan personointiin.  

Pitääkö suostumus antaa, jotta pääsee sivustolle? 

Alma Median palvelut ovat osin mainosrahoitteisia. Evästeiden avulla voimme varmistaa, 

että palvelut ovat sinulle suurelta osin maksuttomia myös jatkossa, ja että Alma Median 

sivustoilla näkemäsi mainonta on sinulle relevanttia. Evästeiden avulla pystymme 

tarjoamaan sinulle myös henkilökohtaisemman käyttäjäkokemuksen.   

Voit kuitenkin halutessasi olla antamatta suostumustasi. Tällöin käytämme ainoastaan 

palveluiden tarjoamisen kannalta välttämättömiä toiminnallisia evästeitä. 

Jos haluat antaa suostumukseen, voit painaa etusivun ”Hyväksy”-nappia tai tehdä tarkempia 

valintoja toisella sivulla ja painaa ”Hyväksy valitut”. 

Jos et halua antaa mitään suostumuksia, voit pitää suostumusta koskevat valintalaatikot 

tyhjinä ja valita asetukset -sivun alareunasta ”Hyväksy valitut”.  

Työkalussa puhutaan suostumuksen lisäksi oikeutetusta edusta. Mitä se 
tarkoittaa? 

Evästeiden tai muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentaminen päätelaitteellesi ja 

näiden tietojen käyttö on sallittua, jos olet antanut suostumuksesi. Evästeillä kerättyjen 

henkilötietojen käsittely voi suostumuksen lisäksi perustua myös tietosuoja-asetuksen 6 

artiklan f -kohdan tarkoittamaan oikeutettuun etuun. Sinulla on tietosuoja-asetuksen 

mukaisesti oikeus vastustaa oikeutettua etua.  

Työkalussa informoidaan miltä osin käsittely perustuu oikeutettuun etuun sekä 

mahdollistetaan oikeutetun edun vastustaminen. Kumppanit välilehdeltä näet, mihin 

käsittelyperusteeseen kukin kumppani kunkin käyttötarkoituksen osalta vetoaa. Jotta 



 

 

kumppani voisi käyttää evästeillä kerättyjä tietoja ko. tarkoitukseen, sinun on tullut ensin 

antaa suostumus evästeiden asettamiseen. 

Jos haluat vastustaa oikeutettua etua, voit ottaa pois ruksin ko. kohdasta. Muiden kuin 

työkalussa annettujen valintojen kautta voit vastustaa oikeutettua etua omaan 

henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella ottamalla yhteyttä ko. palvelun 

asiakaspalveluun.  

Työkalussa puhutaan Alma Median kumppaneista. Ketkä kaikki keräävät 
tietojani?  

Alma Median palveluita tuotetaan yhdessä alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden 

kanssa. Alma Median mainoskumppanit on lueteltu työkalun ”Kumppanit” -välilehdellä. 

Kumppaneista on kerrottu myös Alma Median tietosuojakuvauksen kohdassa ”Mitä evästeet 

ovat ja mihin niitä käytetään?”.  

Miksi suostumukset täytyy antaa uudelleen, vaikka olen jo kertaalleen 
painanut ”Hyväksy”?  

Selaimesi asetukset tai toiminta saattaa olla asetettu niin, että välimuisti tyhjennetään ja 

tiedot poistetaan aina sulkiessasi selaimen. Tällöin poistuu myös tieto aiemmin antamastasi 

hyväksynnästä ja joudumme siksi kysymään sen uudelleen.  

Miten voin tarkistaa tai muuttaa antamani suostumukset?  

Voit tarkistaa ja muuttaa antamasi suostumukset valitsemalla sivun alareunasta 

”Evästeasetukset”-linkin.  

Miksi joillakin Alma Median sivustoilla on käytössä yksinkertaisempi 
evästebanneri?  

Näillä Alma Median tai sen tytäryhtiöiden sivustoilla ei toteuteta sellaista tietojen 

keräämistä, joka vaatisi suostumustyökalun käytön. 

Mistä voin saada lisätietoja Alma Median ja sen tytäryhtiöiden 
toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä?  

Kattavat tiedot löytyvät helposti tutustumalla Alma Median yleiseen tietosuojakuvaukseen 

osoitteessa https://www.almamedia.fi/tietosuoja  
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