Verkkosivujemme evästeet
Sivustomme käyttää evästeitä ensisijaisesti palvelun tarjoamiseen ja
käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Seuraamme mitä keskimäärin kävijämme
tekevät, emme ole kiinnostuneita yksittäisten käyttäjien tekemisistä.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan esimerkiksi käyttäjän
tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen sivuston käytön yhteydessä. Evästeet ovat
anonyymejä ja eivät pysty lukemaan tietoa tietokoneeltasi tai mobiililaitteestasi.
Evästeitä käytetään myös erilaisten anonyymien tilastojen laatimisessa.
Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.
Sivustomme käyttämät evästeet

Käytämme sivustollamme erilaisia evästeitä. Evästeitä voidaan jaotella keston ja
käyttötarkoituksen mukaan. Evästeet voivat olla väliaikaisia tai pysyviä.
Väliaikaiset poistuvat päätelaitteeltasi, kun suljet selaimen. Pysyvät evästeet
säilyvät pidemmän, ennalta määritellyn ajan. Saatamme käyttää sekä
väliaikaisia että pysyviä evästeitä.
Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi
välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin
hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.
Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät
käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit).
Suorituskykyä mittaavat evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja,
vaan ovat anonyymejä ja niiden tarkoitus on parantaa nettisivujen toimivuutta.
Käytämme Google Analytics –evästeitä. Nämä tiedot siirretään ja tallennetaan
Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella jolloin niissä
sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja Googlen
yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä löytyy alla olevista
linkeistä:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB

Tarvittaessam käytämmme myös mm. Facebookin, Googlen ja Twitterin
evästeitä, joiden kautta saatetaan kerätä tietoa mainoksiin. Näiden evästeiden
keräämä tieto tallenetaan näiden toimijoiden palvelimille, jotka saattavat sijaita
EU:n ulkopuolella.
Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivumme muistavat valintasi (kuten
käyttäjänimi, kieli tai alue) sekä tarjoavat parempia ja yksilöllisempiä
ominaisuuksia.
Sivuillamme saattaa olla painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri
verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Käyttäessäsi näitä
painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi.
Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen
evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.
Miksi emme ilmoita evästeitä selkeämmin?

Emme ilmoita evästeistä pop-up ikkunalla, koska tämä huonontaa sivun
käyttökokemusta. Pop-up ilmoittaminen ei ole Suomessa pakollista.
https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet/palveluidenturvallinenkaytt
o/evasteet.html
Miten evästeitä hallitaan ja miten ne poistetaan?

Voit päättää itse verkkoselaimesi asetuksista miten haluat sallia evästeiden
toiminnan. Voit estää selaintasi käyttämästä evästeitä, poistaa jo tallennetut
evästeet ja pyytää ilmoituksen uusista evästeistä.
Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset selaimesi
valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja osoitteesta www.aboutcookies.org.
Mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä, voit myös lopettaa sivuston käytön.
Huomioi, jos poistat evästeet kokonaan käytöstä, saattaa tietyt sivuston
ominaisuudet lakata toimimasta.

