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Evästeet eivät kuitenkaan aina 
ole henkilötietoja?



Anonyymi tieto Henkilötieto

Suoraa tunnistava tieto

Sensitiivinen tieto

Arkaluonteinen tieto

Sessioeväste

Evästeprofiili, jossa 
pysyvä tunniste 

Epäsuoraa tunnistettavissa oleva tieto

Evästeprofiili, jossa IP-osoite

Nimi
Email-osoite
Puhelinnumero

Tarkka sijainti
Lasten tiedot Segmentti, joka liittyy esim. 

sairauteen tai seksuaaliseen 
suuntautumiseen

Evästeprofiili, jossa pysyvä tunniste 
läpi järjestelmien

Pseudonymisoitu tieto

Ostoaie segmentti ostohistoriasta 
look-a-like ennusteella



“Cookies and other device and online identifiers (IP 
addresses, IDFA, AAID, etc.) are explicitly called out as 
examples of personal data under the GDPR. Due to this 
broad definition, it is highly likely that any data being 

processed in the online advertising ecosystem falls 
within the definition of personal data. As the definition 

is extremely broad, it is prudent to err on the side of 
caution and assume data is personal.”

IAB Europe, Definition of Personal Data, Working Paper 2/2017

https://www.iabeurope.eu/policy/gig-working-paper-on-the-definition-of-personal-data/


Eikö evästeiden asettamista 
kuitenkin säätele kansallinen 
laki?



GDPR:n epäsuora vaikutus evästeisiin

• Evästeitä sääntelee erityisesti sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi, joka on toimeenpantu 
Suomessa tietoyhteiskuntakaarella (1.6.2018 alkaen laki sähköisen viestinnän palveluista)

• Sen mukaan ”evästeiden tai muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentaminen 
käyttäjän päätelaitteelle ja näiden tietojen käyttö on sallittua palvelun tarjoajalle, jos käyttäjä 
on antanut siihen suostumuksensa ja palvelun tarjoaja antaa käyttäjälle ymmärrettävät ja 
kattavat tiedot tallentamisen tai käytön tarkoituksesta”

• Suostumusta ei tarvita, jos evästeiden ainoana tarkoituksena on toteuttaa viestin välittämistä 
viestintäverkoissa tai ne ovat välttämättömiä palvelun tarjoajalle sellaisen palvelun tarjoamiseksi, jota 
tilaaja tai palvelun käyttäjä on nimenomaisesti pyytänyt

• Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi viittaa suostumuksen määritelmän osalta yleiseen 
henkilötietolainsäädäntöön, toukokuusta alkaen tietosuoja-asetukseen

• Yleiseurooppalainen tulkinta on se, että ei-välttämättömille evästeille jatkossa tietosuoja-
asetuksen mukainen suostumus

• Suomessa ei vielä virallista kannanottoa





Meillä on jo evästebanneri ja 
linkki Your Online Choices -
sivustolle, eikö se ole 
suostumus?



Your Online Choices ei takaa GDPR:n noudattamista

“OBA Framework does not confer GDPR legal compliance.

First, the information provided to consumers via the programme is less than what will be required under 
the General Data Protection Regulation (GDPR) as from 25th May 2018.

Second, where the legal basis is consent (for example, if the context of the processing is the storing of 
information, or the accessing of stored information, on a user terminal device), then the 2009 ePrivacy

Directive will require “opt-in” consent as defined by the GDPR as of May 2018.

Third, the opt-out that has to be provided to consumers via the programme covers less than what will be 
required under the GDPR, as it only is an opt-out from receiving personalised advertising, not an opt-out 

from the collection and processing of personal data. Under the GDPR the opt-out needs to cover all 
processing that is justified by the “legitimate interest” that is claimed by the data controller.

Fourth, the Framework has been criticised by the Article 29 Working Party of national Data Protection 
Authorities (WP29) precisely because it does not ensure legal compliance (see WP29 Opinion on the 

Framework published in 2011 here).”

Townsend Feehan, CEO, IAB Europe

https://www.huntonprivacyblog.com/2011/12/16/article-29-working-party-rejects-industry-self-regulatory-code-on-online-behavioral-advertising/


Suostumuksella korkea kynnys

• Suostumuksella tarkoitetaan vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista ja yksiselitteistä 
tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn antamalla 
suostumusta ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan 
toimen

• ei voida antaa vaikenemalla, valmiiksi rastitetuilla ruuduilla tai jättämällä jokin toimi 
toteuttamatta 

• pystyttävä osoittamaan

• Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa yhä helposti kuin se on annettu (tästä 
ilmoitettava etukäteen) – ei haitallisia seuraamuksia

• WP29: Aivan minimissään suostumusta pyytäessä informoitava:
• Rekisterinpitäjän identiteetti
• Kukin käsittelytarkoitus
• Minkä tyyppistä dataa kerätään ja käytetään
• Oikeus peruuttaa suostumus

https://iapp.org/media/pdf/resource_center/wp29_consent-12-12-17.pdf


Suostumuspyyntöjen muututtava

“Many current approaches to getting consent will not be sufficient for 
proving that users have made an affirmative action to indicate their 

consent. Unlike in the past, data processing based on consent must not 
start before consent has been given affirmatively.

Consent must be as easy to withdraw as it is to give, but processing 
which takes place before the withdrawal remains legitimate. Data 

collected before the withdrawal of consent cannot be processed after 
such withdrawal, unless there is an alternative legal ground for 

processing that data.”

IAB Europe, Definition of Consent, Working Paper 03/2017

https://www.iabeurope.eu/wp-content/uploads/2017/11/20171128-Working_Paper03_Consent.pdf


Miten sitten pyydetään 
suostumus?





Esimerkki käyttöliittymästä –
kerroksellinen informointi ja suostumus

Lähde: IAB Europe, NB: Graphics are for illustration purposes only. 15

1. kerros:
Yksinkertainen 
suostumus 
kaikille valituille 
kumppaneille ja 
tarkoituksille



Esimerkki käyttöliittymästä –
kerroksellinen informointi ja suostumus
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2. kerros:
Valinnan-
mahdollisuudet
käyttö-
tarkoituksittain



Esimerkki käyttöliittymästä –
kerroksellinen informointi ja suostumus
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3. kerros:
Valinnan-
mahdollisuudet
toimittaja-
kohtaisesti
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Suostumuksen välittäminen



Asiakassopimukset ovat jo 
olemassa, eikö se riitä?



Esimerkkejä rooleista ja sopimuksista

• Henkilötietojen käsittely 
mainoskampanjan suunnittelussa

• Henkilötietojen käsittely 
mainoskampanjan tekniseksi 
mahdollistamiseksi

• Henkilötietojen käsittely 
mainoskampanjan mittaamiseksi
(tehokkuus, näkyvyys)

• Mainoskampanjasta kerätyn tiedon 
uudelleenkäyttö toisessa kampanjassa

• Profiilien rakentaminen tai 
rikastaminen mainoskampanjasta 
kerätyn tiedon perusteella 

Toimenpiteitä käsittelijänä Toimenpiteitä rekisterinpitäjä

Data processing agreement Data sharing agreement



Yksinkertaistettu esimerkki mainonnasta 

Mediatoimisto

Mainostaja

Mainosteknologia 1

Mainosteknologia 2

Julkaisija

MAINOS

Toimeksianto mainoskampanjaan
(mahdollisesti omaa dataa kohdennukseen)

Toteuttaa toimeksiannon mainostajan lukuun

Näyttää mainoksen verkostossaan
(tarjoaa dataansa kohdennukseen)

Toteuttaa osto-toimeksiannon mainostajan / mediatoimiston 
lukuun

Toteuttaa myynti-toimeksiannon julkaisijan lukuun

Ulkopuolinen 
datalähde

Käsittelijä
Rekisterinpitäjä



Jos ei ole suostumuksia ja/tai 
sopimuksia, mitä tehdä?





Entä Google ja Facebook?



Google

“To comply, we will be updating our EU consent policy 
when the GDPR takes effect and the revised policy will 

require that publishers take extra steps in obtaining consent 
from their users. Before May, we will launch a solution to 
support publishers that want to show non-personalized 

ads, and we are working with industry groups, including 
IAB Europe, to explore proposed consent solutions for 

publishers.”

Google 22.3.2018

https://adwords.googleblog.com/2018/03/changes-to-our-ad-policies-to-comply-with-the-GDPR.html




Kiitos!
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