Evästekäytäntömme
MTV Oy (”MTV” tai ”me”) yhteistyökumppaneineen käyttää evästeitä sekä muita
verkkoseurantatekniikoita (englanniksi ”cookies”) seuraavissa palveluissa: C
More, mtv-palvelu, mtvuutiset.fi, luukku.com, suomiareena.fi, mtvspotti.fi ja
studio55.fi (”palvelut”)* ja käsittelee niiden avulla kerättyjä tietoja (mukaan
lukien henkilötiedot ja muut evästetiedot) (”tiedot”) jäljempänä tässä
evästekäytännössä ja MTV:n tietosuojakäytännöissä kuvattuihin tarkoituksiin.
Tässä evästekäytännössä kuvataan, mitä evästeet ovat, mihin evästeitä
käytetään, miten voit hallinnoida evästeiden käyttöä sekä poistaa evästeitä tai
estää niiden käytön.
Palveluidemme käyttäjien yksityisyyden suojaaminen on meille erittäin tärkeää
ja pyrimme kertomaan mahdollisimman avoimesti evästeiden käytöstä ja
tietojen käsittelystä. Noudatamme evästeiden käytössä voimassa olevaa
lainsäädäntöä, kuten sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia
(7.11.2014/917) ja soveltuvia viranomaisten ohjeistuksia, kuten
Kybertuvallisuuskeskuksen ohjeita. Noudatamme myös Interactive Advertising
Bureau Europe (”IAB”) Transparency & Consent Framework 2.0 –
itsesääntelymekanismia ja siihen kuuluvia IAB:n ohjeistuksia (”TCF2.0”).
Käytämme palveluissamme seuraavaa evästeitä koskevaa
suostumuksenhallintatyökalua: OneTrust Cookie Compliance, yksilöintitunnus
28.
*Tätä evästekäytäntöä ei toistaiseksi sovelleta MTV:n tarjoamiin Smart TV palveluihin, mobiilisovelluksiin eikä mtv-palvelun selainpohjaiseen sivustoon.

1. MITÄ EVÄSTEET OVAT?
Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa päätelaitteelle tai
välimuistiin. Evästeet sisältävät yleensä nimettömän, yksilöllisen tunnisteen,
jonka avulla voidaan tunnistaa palveluita käyttävät selaimet. Evästeet ovat
selain- tai laitekohtaisia. Tässä evästekäytännössä evästeillä viitataan myös
muihin vastaaviin eväste- ja seurantatekniikoihin.
Pysyvä eväste (englanniksi ”persistent cookie”) tallennetaan käyttäjän
päätelaitteelle määritellyksi ajanjaksoksi, joka voi vaihdella istunnon kestosta

muutamaan vuoteen, taikka siihen saakka, kunnes käyttäjä poistaa evästeen.
Istuntokohtainen eväste (englanniksi ”session cookie”) tallennetaan käyttäjän
selaimen välimuistiin vain istunnon ajaksi, ja ne poistuvat selaimen sulkemisen
yhteydessä. Evästeen sisältämä tieto voidaan liittää tunnistettujen käyttäjien
osalta keräämiimme henkilötietoihin kuten käyttäjätunnukseen. Lisätietoja
evästeistä voit lukea Kybertuvallisuuskeskuksen sivuilta, jonne pääset tästä.
Evästeiden käyttö mahdollistaa sinulle mm. seuraavia asioita:
•
•
•
•
•

Palveluidemme ja siihen kuuluvien perustoiminallisuuksien
(esimerkiksi kirjautumisen) sujuvan teknisen toiminnallisuuden.
Palveluidemme käyttö on sinulle helpompaa.
Saat juuri sinulle kohdistettuja suositteluja ohjelmista ja sisällöistä,
joiden uskomme kiinnostavan sinua.
Näkemäsi mainonta vastaa paremmin kiinnostuksen kohteitasi.
Voit käyttää yhteisöliitännäisiä palveluita osana palveluitamme,
esimerkiksi jakaa uutisia sosiaalisessa mediassa.

Huomioithan, että evästeiden käyttö mahdollistaa palveluidemme täyden
toimivuuden ja esimerkiksi tietyt verkkosivujemme toiminnot eivät välttämättä
toimi ilman evästeitä kuten niiden pitäisi. Evästeiden poistaminen ei myöskään
estä mainonnan näkymistä palveluissamme, niiden sisältö ei vaan välttämättä ole
niin kiinnostavaa sinulle. Yhteistyö mainostajien kanssa mahdollistaa myös
esimerkiksi sen, että pystymme tarjoamaan sinulle osan palveluidemme
sisällöstä ilmaiseksi sekä tuottamaan yleisölle maksutonta journalismia ja muuta
mediasisältöä.
Evästeiden avulla voidaan kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:
•
•
•
•
•

IP-osoite;
Vierailun kellonaika;
Käytetyt sivut ja niillä vietetty aika;
Selaintyyppi ja käyttöjärjestelmä;
Mistä verkko-osoitteesta ja miltä palvelimelta on käyty
palveluissamme, ja mihin verkko-osoitteeseen siirrytty sen jälkeen.

Evästeitä voidaan asettaa palveluidemme, esimerkiksi sivustomme toimesta
(”ensimmäisen osapuolen evästeet”) taikka yhteistyökumppaneidemme, kuten
mainostajien tai analytiikkapalveluiden toimesta (”kolmannen osapuolen
evästeet”). Huomioithan, että yhteistyökumppaneidemme ja muiden kolmansien
osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuoja- ja evästekäytäntöjä,
eikä MTV vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai
käsittelystä mukaan lukien evästeistä ja muista seurantatekniikoista sekä

linkeistä. Suosittelemme tutustumaan kyseisten kolmansien osapuolten
palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin. TCF2.0
itsesääntelymekanismiin kuuluvat yhteistyökumppanit löydät sivun alareunassa
olevasta Evästeasetukset-kohdasta, josta pääset hallinnoimaan evästeasetuksiasi.

2. MIHIN TARKOITUKSIIN KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ JA NIIDEN
PERUSTEELLA KERÄTTYJÄ TIETOJA?
Me ja yhteistyökumppanimme käytämme evästeitä ja käsittelemme niiden
perusteella kerättyjä tietoja lukuisista eri syistä. Olemme jaotelleet evästeet
niiden käyttötarkoitusten mukaan seuraavasti: 1) palveluidemme toiminnan ja
toimivuuden sekä niiden turvallisuuden kannalta välttämättömät evästeet; 2)
evästeet, joiden avulla mittaamme palveluidemme kävijämääriä ja suorituskykyä
sekä esimerkiksi mainonnan tehokkuutta; 3) evästeet joiden avulla tarjoamme
yksilöityjä toimintoja, kuten videoita ja muita toiminallisuuksia, sekä; 4) evästeet
jotka auttavat meitä ja yhteistyökumppaneitamme tarjoamaan sinulle
kohdennettua sisältöä ja relevantimpaa mainontaa MTV:n ja myös kolmansien
osapuolten palveluissa sekä rajoittamaan sitä, miten monta kertaa näet tietyn
mainoksen.
Olemme jäljempänä ryhmitelleet käyttötarkoitukset ja ominaisuudet
yksityiskohtaisemmin TCF2.0 -itsesääntelymekanismin mukaisesti. Voit
hallinnoida näitä käyttötarkoituksia ja ominaisuuksista OneTrustin
suostumuksenhallintatyökalun avulla. Ohjeet evästekäytännön kohdassa 3.

2.1. Käyttötarkoitukset ja ominaisuudet
2.1.1. Välttämättömät evästeet
Nämä evästeet ovat tarpeellisia palveluiden toiminnan kannalta, eikä niitä voi
poistaa käytöstä. Välttämättömiä evästeitä asetetaan tavallisesti vain, kun käytät
toimintoja, jotka luovat palvelupyyntöjä, kuten tietosuoja-asetusten
määrittäminen, sisäänkirjautuminen tai lomakkeiden täyttäminen. Voit asettaa
selaimesi estämään nämä evästeet tai hälyttämään niistä, mutta jotkin sivuston
osat eivät sen jälkeen välttämättä toimi.
Tietoturva, väärinkäytösten ehkäisy ja virheiden korjaaminen

Tietojasi voidaan käyttää väärinkäytösten valvontaan ja ehkäisyyn sekä
järjestelmien ja prosessien toiminnan ja turvallisuuden varmistamiseksi.
Mainonnan tai sisällön tekninen jakelu
Laitteesi voi vastaanottaa ja lähettää tietoja, joiden avulla voit nähdä mainoksia
ja sisältöä.
2.1.2. Automaattisesti lähetettävien laitetietojen käyttö laitteiden
tunnistamisessa
Laitteesi tunnistamisessa ja erottamisessa muista laitteista voidaan käyttää sen
automaattisesti lähettämää tietoa, kuten IP-osoitetta tai selaimen tyyppiä.
2.1.3. Eri laitteiden yhdistäminen toisiinsa
Eri laitteiden voidaan määrittää kuuluvan sinulle tai kotitaloudellesi tässä
evästekäytännössä kuvattuja sinulle ilmoitettuja yhtä tai useampaa
tarkoituksia varten.
2.1.4. Muiden tietojesi yhdistäminen verkkokäyttäytymistäsi koskeviin
tietoihin
Verkkokäyttäytymistäsi koskeviin tietoihin voidaan yhdistää muualta saatuja
tietojasi tässä evästekäytännössä kuvattuja tarkoituksia varten.
2.1.5. Tietojen tallennus laitteelle ja/tai laitteella olevien tietojen käyttö
Laitteellesi voidaan tallentaa evästeitä, laitetunnisteita tai muita tietoja ja niitä
voidaan käyttää sinulle tässä evästekäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin.
2.1.6. Personoidut mainokset ja mainonnan mittaus
Personoidun mainosprofiilin muodostaminen
Sinua ja kiinnostuksen kohteistasi koskevista tiedoista voidaan muodostaa
mainosprofiili sinua todennäköisesti kiinnostavien mainosten näyttämiseksi.
Mainonnan ja sen tehokkuuden mittaaminen
Vaikuttavuutta ja tehokkuutta voidaan mitata mainonnasta, jota näet tai johon
reagoit.
Kohdistamisevästeet

Näitä evästeitä ovat asettaneet sivustoillemme me ja yhteistyökumppanimme.
Näillä evästeillä muodostetaan profiili kiinnostuksen kohteistasi ja pyritään
esittämään sinua kiinnostavia mainoksia.
Sosiaalisen median evästeet
Näitä evästeitä ovat asettaneet yhteisöliitännäiset palvelut, joita olemme
lisänneet palveluihimme, jotta voit jakaa sisältöä ystäviesi ja verkostojesi kanssa.
Sosiaalisen median evästeet voivat seurata selaimesi käyttöä toisilla sivustoilla ja
muodostaa profiilin kiinnostuksesi kohteista. Tämä voi vaikuttaa toisilla
sivustoilla näkemääsi sisältöön ja viesteihin. Jos et hyväksy näitä evästeitä, et
ehkä voi käyttää tai nähdä näitä jakotyökaluja.
Palvelumme sisältävät myös ns. yhteisöliitännäisiä palveluita, kuten Facebookin,
Twitterin ja Instagramin painikkeita. Yhteisöliitännäiset palvelut ovat sulautettu
osaksi palveluitamme, mutta niiden toiminnallisuus ja sisältö tulevat kolmansilta
osapuolilta. Osa yhteisöliitännäisistä palveluista voi mahdollistaa niiden käyttöä
koskevan tiedon keräämisen myös kolmansille osapuolille. Jos käyttäjä on
kirjautunut ulos tai jos käyttäjällä ei ole kyseisen palvelun käyttäjätiliä, käyttäjän
selain/laite lähettää rajoitetumpia tietoja. Voit tutustua yhteisöpalveluiden
ehtoihin kussakin palvelussa, joista osa on listattu alle:
•
•
•

Facebookin osalta täällä.
Instagramin osalta täällä.
Twitterin osalta täällä.

Tavallisten mainosten valinta
Näytettävät mainokset voidaan valita katsomasi sisällön, käyttämäsi sovelluksen
tai laitteen, tai likimääräisen sijaintisi perusteella.
Personoitujen mainosten valinta
Sinulle voidaan näyttää mainosprofiiliisi perustuvia kohdennettuja mainoksia.

2.1.7. Personoitu sisältö, sisällön mittaus, käyttäjäymmärrys ja
tuotekehitys
Personoidun sisältöprofiilin muodostaminen
Sinua ja kiinnostusten kohteitasi koskevista tiedoista voidaan muodostaa
sisältöprofiili sinua todennäköisesti kiinnostavan sisällön näyttämiseksi.

Personoidun sisällön valinta
Sinulle voidaan näyttää sisältöprofiiliisi perustuvaa personoitua sisältöä.
Sisällön ja sen tehokkuuden mittaaminen
Vaikuttavuutta ja tehokkuutta voidaan mitata sisällöstä, jota näet tai johon
reagoit.
Suorituskykyevästeet
Näiden evästeiden avulla voimme laskea käyntimääriä ja liikenteen lähteitä, jotta
voimme mitata ja parantaa sivustomme suorituskykyä. Ne auttavat meitä
ymmärtämään, mitkä sivut ovat suosittuja ja vähemmän suosittuja, sekä kuinka
vierailijat liikkuvat sivustoillamme. Kaikki evästeiden tiedot kerätään
nimettöminä. Jos et hyväksy näitä evästeitä, emme tiedä, milloin olet käynyt
sivustollamme.
Markkinatutkimusten soveltaminen käyttäjäymmärryksen luomiseksi
Markkinatutkimuksen avulla voidaan lisätä ymmärrystä yleisöistä, jotka käyvät
verkkosivustoilla tai käyttävät sovelluksia ja katsovat mainoksia.
Tuotekehitys
Tietojasi voidaan käyttää järjestelmien ja ohjelmistojen parantamiseksi sekä
uusien tuotteiden kehittämiseksi.

2.1.8. Tarkat sijaintitiedot ja laitteen tunnistaminen laitetta skannaamalla
Tarkkojen sijaintitietojen käyttö
Laitteesi tarkkoja sijaintitietojasi voidaan käyttää yhtä tai useampaa tässä
evästekäytännössä kuvattua tarkoitusta varten, esimerkiksi personoidun
mainosprofiilin muodostamiseksi ja mainonnan kohdentamiseen sekä
palveluiden ja sisällön personointia varten.
Laitteen ominaisuuksien aktiivinen skannaus tunnistamista varten
Laitteesi voidaan tunnistaa sen ominaisuuksien yhdistelmän skannauksen
perusteella esimerkiksi sisällön ja sen tehokkuuden mittaamiseen tai
tuotekehitykseen liittyen.

Katso tarkemmat TCF2.0 -itsesääntelymekanismin mukaiset kuvaukset
käyttötarkoituksista ja ominaisuuksista täältä.

3. KUINKA VOIT HALLITA JA POISTAA EVÄSTEITÄ?
MTV yhteistyökumppaneineen käyttää selainpohjaisissa palveluissa evästeitä
antamaasi palvelukohtaiseen suostumukseen perustuen ja käytettyjen
evästeiden avulla kerättyjä tietoja suostumukseen tai oikeutettuun etuun
perustuen. Voit perua antamasi suostumuksen tai muuttaa sen sisältöä
käyttötarkoitus- tai ominaisuuskohtaisesti ja/tai yksittäisen yhteistyökumppanin
osalta milloin tahansa klikkaamalla "Evästeasetukset" -valikkoa, jonka löydät
jokaisesta palvelustamme. Suostumusta koskevat valintasi välitetään TCF2.0
itsesääntelymekanismiin kuuluville yhteistyökumppaneillemme.
”Evästeasetukset” -valikosta voit myös käyttää selainpohjaisissa palveluissa
oikeutettuun etuun liittyvää vastustamisoikeutta klikkaamalla ”vastusta
oikeutettua etua” -valikkoa. Tällöin emme käsittele evästeiden perusteella
kerättyjä tietoja oikeutetun edun perusteella.
Jos et halua evästeitä tallennettavan selaimeen, voit säätää selaimesi asetuksista,
etteivät evästeet tallennu selaimellesi (ns. incognito tai private browsing-asetus).
Tämän toimenpiteen voit tehdä joko ennen palveluiden käyttämistä tai palvelun
käytön aikana. Mobiililaitteiden osalta voit myös säätää laitteesi ja sovelluksiesi
asetuksia seurantaominaisuuksiin liittyen. Huomioithan, että tämä tulee tehdä
erikseen jokaisen käyttämäsi selaimen osalta. Voit myös estää evästeet ja muun
seurannan selaimesi tai laitteesi asetuksista. Voit esimerkiksi sallia vain
ensimmäisen osapuolen evästeet. Huomioithan, että myös tämä tulee tehdä
erikseen jokaisen käyttämäsi selaimen osalta.
Voit myös tyhjentää evästeet selaimesi asetuksista. Mikäli tämän jälkeen käytät
selainpohjaisia palveluitamme, kysymme suostumustasi uudelleen.
Lisätietoja evästeiden hallinnasta, estämisestä ja tyhjentämisestä löydät
selaimesi ohjeista. Alla linkit yleisesti käytettyjen selainten ohjeisiin evästeiden
hallinnasta:
Google Chrome
Internet Explorer

Mozilla Firefox
Safari
Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta verkkomainonnasta sekä mainonta- ja
kohdentamisevästeiden käytöstä löydät Youronlinechoices-sivustolta. Kyseisen
sivuston kautta voit myös vaikuttaa palveluidemme käyttöön perustuvaan
verkkomainontaan, mm. kieltää kohdennetun mainonnan tietyn kolmannen
osapuolen osalta.

4. LISÄTIETOJA JA YHTEYDENOTOT
Yhteystiedot:
MTV Oy (y-tunnus: 1093944–1)
Ilmalankatu 2, 00240 Helsinki
Mikäli sinulla on kysyttävää evästeiden käyttöön tai henkilötietojen käsittelyyn
liittyen, voit aina olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme:
tietosuojavastaava@mtv.fi
Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla tietosuojakäytännöstämme,
johon voit tutustua tästä.

5. MUUTOKSET EVÄSTEKÄYTÄNTÖÖN
Kehitämme jatkuvasti palveluitamme ja voimme sen johdosta joutua
päivittämään sekä muuttamaan tätä evästekäytäntöä. Suosittelemme
tutustumaan evästekäytännön sisältöön säännöllisesti. Viimeisin versio on
saatavilla palveluissamme. "Päivitetty" -merkintä sivun alaosassa kertoo, milloin
tämä evästekäytäntö on viimeksi päivitetty. Muutokset tulevat voimaan heti, kun
ne on julkaistu tässä evästekäytännössä, jollei erikseen ole toisin ilmoitettu.

Tämä evästekäytäntö on julkaistu 14.8.2020
Versio: V.1.
Aiemmin käytössä olleen evästekäytännön löydät täältä.

