
Välttämättömät tekniset evästeet 

Nimi 

Tuottaja 

(tiedot lähetetään 

osoitteeseen) 

Erääntyminen Käyttötarkoitus 

__cfruid  

xlash.zendesk.com  

(USA) 
Istunto 

Tämä eväste on osa Cloudflaren tarjoamaa 

palvelua, johon kuuluu kuormituksen 

tasapainottaminen, verkkosivuston sisällön 

toimittaminen ja DNS-yhteys verkkosivun 

ylläpitäjälle. 

__zlcstore  
 

xlash.com  

(USA) 
Pysyvä 

Tämä eväste on välttämätön verkkosivun chat-

toiminnolle.  

_auth  
 

pinterest.ie  

(Irlanti) 
1 vuosi 

Tämä eväste varmistaa vierailijoiden 

turvallisuuden estämällä sivustojen välisten 

pyyntöjen väärentämisen. Tämä eväste on 

välttämätön verkkosivun ja vierailijan 

turvallisuuden kannalta.  

ARRAffinity  

t.myvisitors.se  

(USA) 
Istunto 

Tätä evästettä käytetään vasteaikojen 

optimoimiseen jakamalla verkkoliikenne 

useimpien palvelinten kanssa.  

AWSALBCORS  
 

zopim.com  

(Irlanti) 
7 päivää 

Tämä eväste rekisteröi vierailijan käytössä 

olevan palvelinryhmän. Tätä käytetään 

kuormituksen tasaamiseen ja 

käyttäjäkokemuksen optimointiin. 

 

csrftoken  

pinterest.ie  

(Irlanti) 
1 vuosi 

Tämä eväste auttaa estämään CSRF-

hyökkäyksiä 

 

test_cookie  

doubleclick.net  

(USA) 
1 päivä 

Tämä eväste tarkistaa voiko käyttäjän selain 

käyttää evästeitä.  

TiPMix  
 

t.myvisitors.se  

(USA) 
Istunto 

Tämä eväste rekisteröi vierailijan käytössä 

olevan palvelinryhmän. Tätä käytetään 

kuormituksen tasaamiseen ja 

käyttäjäkokemuksen optimointiin. 

 

wc_cart_created  

xlash.com  

(USA) 

Istunto Tämä eväste on välttämätön verkkosivun 

ostoskori-toiminnolle.  

wc_cart_hash_#  

xlash.com  

(USA) 
Pysyvä Luokittelematon 



wc_fragments_#  

xlash.com  

(USA) 

Pysyvä 
Luokittelematon 

woocommerce_

cart_hash  

woocommerce_i

tems_in_cart  

xlash.com  

(USA) 

Istunto 

 

Tämä eväste on välttämätön verkkosivun 

ostoskori-toiminnolle käyttäjän valitsemien 

tuotteiden muistamiseksi. Evästettä käytetään 

myös tarjoamaan vierailijalle muita tuotteita 

ostoskorin sisältöön perustuen. 

 

wp_woocommer

ce_session_#  

xlash.com  

(USA) 
1 päivä Luokittelematon 

x-ms-routing-

name  

t.myvisitors.se  

(USA) 

Istunto 
Tämä eväste rekisteröi vierailijan käytössä 

olevan palvelinryhmän. Tätä käytetään 

kuormituksen tasaamiseen ja 

käyttäjäkokemuksen optimointiin. 

ZD-suid  

xlash.com  

(USA) 

Pysyvä Tämä eväste rekisteröi yksilöllisen tunnisteen, 

joka tunnistaa käyttäjän istunnon. 

Asetus evästeet 

Nimi 

Tuottaja 

(tiedot lähetetään 

osoitteeseen) 

Erääntyminen Käyttötarkoitus 

KL_FORMS_MO

DAL  

 

xlash.com  

(Iso-Britannia) 
1 vuosi 

Tämä eväste määrittää onko käyttäjä tehnyt 

verkkosivulta mitään tilausta, jotta tiedetään 

näytetäänkö tilauslomake vai ei.   

ZD-store  

 

xlash.com  

(USA) 

Pysyvä 
Tämä eväste rekisteröi tiedon siitä onko 

Zendeskin itsepalveluavustaja Zendesk Asnwer 

bot näytetty käyttäjälle.  

Tilastolliset evästeet 

Nimi 

Tuottaja 

(tiedot lähetetään 

osoitteeseen) 

Erääntyminen Käyttötarkoitus 

__kla_id  

 

xlash.com  

(Iso-Britannia) 
2 vuotta 

Tämä eväste kerää tietoa vierailijan 

käyttäytymisestä. Nämä tiedot tallennetaan 

verkkosivun sisäistä käyttöä varten. Sisäistä 

analysointia käytetään verkkosivun optimointiin 

tai rekisteröimään tieto onko käyttäjä tilannut 



uutiskirjeen. 

_ga  

 

xlash.com  

(USA) 
2 vuotta 

Tämä eväste rekisteröi yksilöllisen tunnisteen, 

jota käytetään tilastotietojen luomiseen siitä 

miten vierailija käyttää verkkosivua.  

 

_ga_#  

 

xlash.com  

(USA) 
2 vuotta 

Tätä evästettä Google Analytics käyttää tietojen 

keräämiseen vierailijan ensimmäisestä ja 

viimeisestä käynnistä sekä käyntikerroista. 

 

_gat  

 

xlash.com  

(USA) 
1 päivä 

Google Analytics käyttää tätä evästettä 

pyyntönopeuden rajoittamiseen. 

_gid  

xlash.com  

(USA) 
1 päivä 

Tämä eväste rekisteröi yksilöllisen tunnisteen, 

jota käytetään tilastotietojen luomiseen siitä 

miten vierailija käyttää verkkosivua.  

_hjAbsoluteSessi

onInProgress  

xlash.com  

(Iso-Britannia) 
1 päivä 

Tämä eväste laskee kuinka monta kertaa eri 

vierailija käy verkkosivuilla - vierailijalle 

annetaan yksilöllinen tunniste, jolloin vierailija 

ei rekisteröidy kahteen kertaan.  

_hjFirstSeen  
xlash.com  

(Iso-Britannia) 
1 päivä 

Tämä eväste määrittelee onko vierailija 

vieraillut verkkosivuilla aiemmin vai onko 

kyseessä uusi vierailija. 

_hjid  

_hjid  

xlash.com  

(Iso-Britannia) 
1 vuotta 
Pysyvä 

Tämä eväste luo istunnolle yksilöllisen 

tunnisteen, jota käytetään keräämään 

tilastotietoja vierailijan käytöksestä 

verkkosivuilla.  

_hjIncludedInPa

geviewSample  

xlash.com  

(Iso-Britannia) 
1 päivä 

Tätä evästettä käytetään havaitsemaan, 

sisällytetäänkö käyttäjän navigointi- ja 

vuorovaikutustiedot verkkosivuston 

tietoanalyysiin. 

X-AB  

 

sc-static.net  

(Irlanti) 
1 päivä 

Tätä evästettä verkkosivuston ylläpitäjä käyttää 

monimuotoiseen testaamiseen. Tätä työkalua 

käytetään verkkosivun koontiin ja sisällön 

muuttamiseen. Tällä tavoin verkkosivu löytää 

itselleen parhaan version itsestään.  



ZD-buid  
xlash.com  

(USA) 
Pysyvät 

Tämä eväste asettaa yksilöllisen tunnisteen, 

joka tunnistaa käyttäjän toistuvat vierailut.  

Markkinointievästeet 

Nimi 

Tuottaja 

(tiedot lähetetään 

osoitteeseen) 

Erääntyminen Käyttötarkoitus 

__zlcmid  

 

xlash.com  

(USA) 
1 vuosi 

Tämä eväste säilyttää käyttäjän tilat 

sivupyyntöjen välillä.  

_fbp  

xlash.com  

(Saksa) 
3 kuukautta 

Facebook käyttää tätä evästettä 

mainostuotteiden, kuten kolmansien 

osapuolien reaaliaikaisten tarjousten 

toimittamiseen. 

 

_gcl_au  

 

xlash.com  

(USA) 
3 kuukautta 

Google AdSense käyttää tätä evästettä 

mainosten tehokkuuden testaamiseen heidän 

palveluitaan käyttävillä verkkosivustoilla. 

 

_mtruid  

xlash.com  

(USA) 
1 vuosi 

Tätä evästettä verkkosivu käyttää tiedon 

keräämiseen käyttäjän käyttäytymisestä, 

asetuksista ja henkilötiedoista. Tiedot 

lähetetään kolmannen osapuolen markkinointi- 

ja analyysipalvelulle verkkosivun mainosten, 

analyysien ja liikenteen optimointiin.  

 

_pin_unauth  

xlash.com  

(Iso-Britannia) 
1 vuosi 

Tätä evästettä Pinterest käyttää palvelun 

käytön seurantaan. 

_pinterest_ct_ua  

pinterest.com  

(Irlanti) 
1 vuosi 

Tätä evästettä Pinterest käyttää palvelun 

käytön seurantaan. 

_pinterest_sess  

 

pinterest.ie  

(USA) 
1 vuosi 

Tämä eväste on välttämätön Pinterest 

integraatiota varten. Pinterest.com tarjoaa 

audiovisuaalista palvelua verkkosivulle. 

_routing_id  

 

pinterest.com  

(Irlanti) 
Istunto Luokittelematon 



_schn  

xlash.com  

(Irlanti) 
Istunto 

Tämä eväste seuraa yksittäisiä istuntoja, jolloin 

verkkosivu voi koostaa tilastotietoja useista 

vierailuista. Näitä voidaan käyttää liidien 

luontiin markkinointitarkoituksia varten. 

_scid  

 

xlash.com  

(Irlanti) 

13 kuukautta 
 

Tämä eväste asettaa vierailijalle yksilöllisen 

tunnisteen, jonka avulla kolmannen osapuolen 

mainostajat voivat kohdistaa vierailijaan 

mainontaa. Tämän palvelun tarjoaa kolmannen 

osapuolen mainoskeskus, mikä mahdollistaa 

reaaliaikaisten mainosten tarjoamisen. 

 

_uetsid  

 

xlash.com  

(USA) 
1 päivä 

Tämä eväste kerää tietoja vierailijan 

käyttäytymisestä useilta verkkosivuilta, jonka 

perusteella esitetään kohdennettua mainontaa. 

Tämän perusteella verkkosivu voi rajoittaa 

saman mainoksen esittämisekertoja. 

 

_uetsid  

 

xlash.com  

(USA) 
Pysyvä 

Tätä evästettä käytetään vierailijan 

seuraamiseen useilla verkkosivuilla 

kohdennettujen mainosten esittämiseen 

vierailijan mieltymysten perusteella. 

_uetsid_exp  

xlash.com  

(USA) 
Pysyvä 

Tämä eväste sisältää tiedon erääntymispäivästä 

evästeen nimen mukaan. 

 

_uetvid  

xlash.com  

(USA) 
1 vuosi 

Tätä evästettä käytetään vierailijan 

seuraamiseen useilla verkkosivuilla 

kohdennettujen mainosten esittämiseen 

vierailijan mieltymysten perusteella. 

_uetvid  

xlash.com  

(USA) 
Pysyvä 

Tätä evästettä käytetään vierailijan 

seuraamiseen useilla verkkosivuilla 

kohdennettujen mainosten esittämiseen 

vierailijan mieltymysten perusteella. 

_uetvid_exp  

 

xlash.com  

(USA) 
Pysyvä 

Tämä eväste sisältää tiedon erääntymispäivästä 

evästeen nimen mukaan. 

ads/ga-

audiences  

 

google.com  

(USA) 

Istunto 

Google AdWords käyttää evästettä 

houkutellakseen vierailijoita, jotka ovat 

verkkokäyttäytymisen perusteella 

todennäköisiä asiakkaita.  

mtr_v  

 

xlash.com  

(USA) 
Istunto 

Tämä eväste kerää tietoja vierailijoista, kuten 

vierailukerrat, keskimääräinen aika sivuilla ja 

mitä sivuja on katsottu. Tietoja kerätään 

kohdennettua mainontaa varten.  



MUID  

 

bing.com  

(USA) 
1 vuosi 

Microsoft käyttää tätä laajasti käyttäjän 

yksilöllisenä tunnisteena. Eväste mahdollistaa 

käyttäjäseurannan ja synkronoinnin Microsoft-

verkkotunnusten välillä. 

pagead/1p-

user-list/#  

google.com  

(USA) 
Istunto 

Tämä eväste seuraa käyttäjän kiinnostusta 

tiettyyn tuotteeseen eri verkkosivuilla ja 

havaitsee miten käyttäjä liikkuu verkkosivujen 

välillä. Tätä käytetään mainosponnistusten 

mittaamiseen ja vireillepanomaksujen 

maksamiseen verkkosivujen välillä.  

 

 

sc_at  

snapchat.com  

(USA) 
1 vuosi 

Snapchat käyttää evästettä mainossisällön 

tuottamiseen 

verkkosivuille. Eväste havaitsee mainosten 

tehokkuuden ja kerää kävijätietoja vierailijoiden 

luokittelua varten.  

tr  

facebook.com  

(Saksa) 
Istunto 

Facebook käyttää tätä evästettä 

mainostuotteiden, kuten kolmansien 

osapuolien reaaliaikaisten tarjousten 

toimittamiseen. 

tt_appInfo  

tt_sessionId  

xlash.com  

(Iso-Britannia) 
Istunto 

TikTok käyttää evästettä sulautettujen 

palveluiden käytön seurantaan. 

v3  

 

pinterest.com 

(Irlanti) 
Istunto 

Pinterest käyttää evästettä palveluiden käytön 

seuraamiseen. 

Luokittelemattomat evästeet 

Nimi 

Tuottaja 

(tiedot lähetetään 

osoitteeseen) 

Erääntyminen Käyttötarkoitus 

_routing_id  

 

pinterest.ie  

(Irlanti) 
Istunto Luokittelematon 

cjConsent  

xlash.com  

(UK) 
1 vuosi Luokittelematon 

fpv_561928  

 

xlash.com  

(USA) 
1 päivä Luokittelematon 

mtr_p  xlash.com  
Pysyvä Luokittelematon 



 (USA) 

 


