
 

Tietoja evästeistä 

Eväste on pieni tiedosto, johon tallennetaan internetasetuksia. Lähes kaikilla verkkosivustoilla käytetään 
evästeteknologiaa. Verkkoselaimesi lataa evästeet vieraillessasi verkkosivustolla ensimmäistä kertaa. Kun 
sama verkkosivusto avataan seuraavan kerran samalla päätelaitteella, eväste ja siihen tallennetut tiedot 
lähetetään takaisin joko evästeen asettaneelle verkkosivustolle (ensimmäisen osapuolen eväste) tai toiselle 
verkkosivustolle, jolle eväste kuuluu (kolmannen osapuolen eväste). Tällä tavalla verkkosivusto voi 
tunnistaa, että se on avattu tällä selaimella aikaisemmin, ja joissain tapauksissa vaihtelee näytettävää 
sisältöä. 

Evästeet ovat hyödyllisiä, koska ne voivat parantaa käyttäjäystävällisyyttä vieraillessasi verkkosivustolla, jolla 
olet käynyt jo useaan kertaan. Jos käytät samaa päätelaitetta ja selainta kuin aikaisemminkin, evästeet 
muistavat esimerkiksi verkkosivuston käyttöä koskevat mieltymyksesi ja mukauttavat näytetyt tarjoukset 
henkilökohtaisten mielenkiinnon kohteidesi ja tarpeidesi mukaisiksi. 

Käytämme tällä hetkellä vain evästeitä, jotka ovat tarpeellisia verkkosivuston näyttämistä varten, ns. 
välttämättömiä evästeitä. 

Välttämättömät evästeet, joita voidaan kutsua myös ”ehdottomasti edellytettäviksi” tai ”tarpeellisiksi”, 
mahdollistavat toiminnot, joita ilman et voisi käyttää tätä verkkosivustoa tarkoitetulla tavalla. Näitä evästeitä 
käytetään vain tällä verkkosivustolla ja ne voidaan siten luokitella ns. ensimmäisen osapuolen evästeiksi.  

Ensimmäisen osapuolen eväste tallentaa myös päätöksesi evästeiden käytöstä tällä verkkosivustolla. 
Välttämättömien evästeiden käyttöön ei vaadita suostumustasi. 

Välttämättömiä evästeitä ei voi itse poistaa käytöstä verkkosivustollamme. Yleensä voit kuitenkin ottaa 
selaimessasi evästeet pois käytöstä milloin tahansa. Useimpien selainten yksityisyysasetuksissa on 
seuraavat vaihtoehdot: 

• Evästeiden poistaminen käytöstä 

• Evästeiden poistaminen, kun selain suljetaan 

• Kolmannen osapuolen evästeiden esto (esim. mainospalkit) 

• Suostumus ennen evästeen asettamista 

 
Luettelo välttämättömistä evästeistä 

 
(1) Istunnon hallintaan liittyvät evästeet – käyttäjä-, laite- ja istuntotunnusevästeet yhdessä 

aikaleimaevästeiden, joita käytetään epäaktiivisuuden jälkeen istuntojen ajoittamiseen, kanssa.  

(2) Application Security Management (ASM) -evästeet, joilla suojataan verkkoinfrastruktuuria 

tietoturvahyökkäyksiltä.  

(3) Routing-evästeet – yksittäisen istunnon pyyntöjen välittämiseksi samalle palvelimelle palvelun pitämiseksi 

yhdenmukaisena.  
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Evästeen nimi Kategoria Tallennuksen kestoaika 
 

- PLAY_LANG - Session 

management 

Kategoria (1) Istunnon kesto 

- PLAY_SESSION - Session 

management 

Kategoria (1) Istunnon kesto 

- WorkdayLB_UICLIENT Kategoria (3) Istunnon kesto 

- TS**** Kategoria (2) Istunnon kesto 

cdnDown  Kategoria (3) Istunnon kesto 

cdnWonRace Kategoria (3) Istunnon kesto 

timezoneOffset Kategoria (1) Istunnon kesto 

wday_vps_cookie Kategoria (3) Istunnon kesto 
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