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Evästeen  tyyppi [Tarkoitus] Evästeen 
nimi

Alkuperä [Yhtiö] Evästeiden kesto 
(elinaika)

Mitä nämä evästeet  tekevät Miten voit käyttää evästeisiin 
liittyviä valintojasi

Olennaiset verkko-sivusto- evästeet PHPSESSID Istunto Tallentavat yksinkertaisen viestin lomaketta lähetettäessä, viesti voidaan 
näyttää eri sivulla. Se kirjaa selailuistuntosi aloitusajan välimuistiin tallentamista 
varten ja tekee verkkosivustosta paremmin reagoivan. Tähän evästeeseen ei 
tallenneta mitään henkilötietoja. Verkkosivustot, joissa on jäsenille tarkoitettu 
kirjautumistoiminto: Kirjautuneen käyttäjän käyttäjänimen ja 128-bittisen 
salatun avaimen tallentamista varten. Näitä tietoja tarvitaan, jotta käyttäjä voi 
olla kirjautuneena verkkosivustolle ilman että hän joutuu syöttämään 
käyttäjänimensä ja salasanansa jokaisella vierailemallaan sivulla. Ilman tätä 
evästettä käyttäjä ei pysty etenemään niihin verkkosivuston osiin, joihin pääsy 
edellyttää todentamista.

Voit halutessasi hallita ja poistaa 
näitä evästeitä  selainasetuksissasi, 
mutta siinä tapauksessa et pysty 
käyttämään Verkkopalveluiden kaikkia 
toiminnallisuuksia.

Suoritus- ja toiminnallisuusevästeet giosg_chat_id_
1615

Qiosg 10 vuotta Organisaatio-kohtainen eri vierailijoiden tunnistaja – Tätä evästettä käytetään 
erottelemaan eri käyttäjiä sekä mahdollistamaan chatin jatkumisen sivulta 
toiselle.

Suoritus- ja toiminnallisuusevästeet giosg_gid_161
5

Qiosg 10 vuotta Maailmanlaajuisesti yksilöllinen vierailijatunniste – Tätä evästettä käytetään 
erottelemaan yksittäisiä käyttäjiä sekä mahdollistamaan chatin jatkumisen 
domainilta toiselle jaettujen tilojen tilanteessa. Lisäksi näitä tietoja käytetään 
analyysiin.

Suoritus- ja toiminnallisuusevästeet giosg_gsessid_
1615

Qiosg 30 minuuttia 
asentamisesta / 
päivityksestä

Vierailijan tämänhetkisen istunnon tunniste – käytetään määrittämään uusia 
istuntoja/vierailuja. Eväste luodaan kun javascript-kirjasto suorittaa eikä ole 
mitään olemassa olevia evästeitä. Eväste päivitetään joka kerta kun dataa 
lähetetään Giosgille. Näitä tietoja käytetään myös analyysiin.

Analyyttiset evästeet _ga Google Analytics 2 vuotta Käytetään erottelemaan  yksittäisiä käyttäjiä määräämällä sattumanvaraisesti 
aikaansaatuja lukuja asiakastunnisteiksi. Se sisältyy jokaiseen sivupyyntöön 
sivustolla ja sitä käytetään laskemaan vierailijoita, istuntoa ja kampanjaa 
koskevaa dataa sivuston analytiikkaraportteja varten. Se asetetaan 
oletusarvoisesti erääntymään 2 vuoden jälkeen, joskin tämä on verkkosivuston 
omistajien räätälöitävissä.

Lisätietoja mm. siitä kuinka voit 
kytkeä evästeet pois päältä, löytyy 
täältä.

Analyyttiset evästeet _gid Google Analytics 24h Käytetään käyttäjien erottelemiseen. Se ilmestyy tallentamaan ja päivittämään 
yksilöllisen numeron kullekin vieraillulle sivulle.

Analyyttiset evästeet _gat_UA-
579637-1

Google Analytics 1 minuutti Käytetään rajoittamaan pyyntöjen määrää. Pyyntöjen määrän rajoittaminen 
suojaa verkkopalvelua liiallisilta pyynnöiltä. Se on kaavatyypin eväste, jossa 
nimessä oleva kaava-elementti sisältää sen tilin tai verkkosivuston yksilöllisen 
tunnisteen johon se liittyy

Mainosevästeet _mkto_trk Marketo Tämän evästeen 
oletusarvoinen 
elinaika on 730 
päivää.

Tämä eväste liittyy Marketon tarjoamaan sähköposti-markkinointipalveluun. 
Tämä seuranta-eväste antaa verkkosivuston yhdistää vierailijakäyttäytymisen 
sähköposti-markkinointi-kampanjan vastaanottajaan mitatakseen kampanjan 
tehokkuutta. Tämän evästeen avulla Marketo pystyy tunnistamaan selaimesi ja 
ilmoittamaan millä tavalla ja milloin verkkosivuston sivuilla vieraillaan ja kuinka 
moni ihminen niillä vierailee sekä lisäksi tunnistamaan palaavan vierailijan 
yksilölliseksi käyttäjäksi. Tämä eväste voi sisältää tietoja (kuten yksilöllinen 
käyttäjätunniste), joita käytetään sivustomme käytön seurantaan. Marketon 
asettamat evästeet ovat ainoastaan Marketon luettavissa.

Tietoa mainosevästeistä, mukaan 
lukien miten voit tarkistaa mitä 
evästeitä laitteeseesi on asetettu ja 
kuinka voit hallita ja poistaa ne löytyy 
täältä. 

Suoritus- ja toiminnallisuusevästeet DSID
IDE

.doubleclick.net

Sosiaalisen verkostoinnin evästeet act
xs
presence
pl
m_pixel_ratio
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fr
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wd
c_user
sb

.facebook.com

Suoritus- ja toiminnallisuusevästeet _gid
_ga
_hssrc
_hstc
Hubspotutk

.giosg.com

Analyyttiset evästeet NID
APISID
SSID
HSID
CONSENT
1P_JAR
SIDCC
SID
AID
SAPISID

.google.com

Analyyttiset evästeet NID
SSID
SAPISID
1P_JAR
CONSENT
SID
APISID
HSID

.google.fi

Analyyttiset evästeet AID .googleadservices.com
Suoritus- ja toiminnallisuusevästeet sgid

csrftoken
.service.giosg.com


