Evästekäytäntö

Kuten useimmilla muillakin verkkosivuilla, sivuillamme käytetään evästeitä ja muita vastaavia
tekniikoita, joiden avulla voimme seurata verkkosivujemme käyttötapoja ja parantaa sivujamme
entisestään.
Google Analytics on Google Inc:n tarjoama palvelu. Käytämme Google Analytics -palvelua ja
tilastointiin tarkoitettuja evästeitä, jotta voimme analysoida verkkosivujemme käyttötapoja. Nämä
evästeet antavat meille anonyymejä tietoja, kuten esimerkiksi tiedon sitä, että käyttäjä katselee
verkkosivustomme tiettyjä sivuja. Sivustossamme käytetään pysyviä evästeitä. Ne säilyvät
tietokoneellasi silloinkin, kun et juuri ole sivuillamme.
Evästeiden avulla palvelimemme tunnistaa selaimesi automaattisesti aina, kun muodostat
yhteyden verkkosivustoomme. Jos et halua sallia evästetietojen keräämistä, voit ottaa evästeet
pois käytöstä selaimessasi.
Oletusarvoisesti selaimet (esim. Firefox, Internet Explorer, Safari ja Chrome) on asetettu
hyväksymään evästeet automaattisesti. Voit estää evästeiden tallentamisen laitteeseesi tai
poistaa tallennetut evästeet muuttamalla selaimesi asetuksia. Saat lisätietoja selainasetusten
muuttamisesta selaimen ohjeista.
Käyttämällä sivustoamme estämättä evästeitä tai poistamatta niitä käytöstä annat
suostumuksesi siihen, että käytämme evästeitä ja että voimme käyttää näillä tekniikoilla
keräämiämme tietoja (tämän käytännön ja muun tietosuojakäytäntömme mukaisesti).
Alla näet käyttämämme evästeet.
Ominaisuus

Tyyppi

Nimi

Toiminto

Välttämätön

Wordpressevästeet

worpdress_*
wp-settings-*

Sivuston sisällönhallinnan alustana
käytetään Wordpress-alustaa. Evästeiden
avulla tallennetaan tietoja siitä, miten olet
vuorovaikutuksessa sivuston kanssa. Lisäksi
evästeiden avulla selain muistaa, oletko
oikeutettu käyttämään tiettyjä sivuja, joiden
käyttö edellyttää käyttäjän
tunnistautumista. Evästeiden avulla
tallennettuja tietoja ei voida käyttää
kaupallisiin tarkoituksiin. Evästeet ovat
olennaisia sivuston toiminnan kannalta. Jos
poistat ne käytöstä, monet sivuston
ominaisuuksista eivät enää toimi.

Toiminnallinen Asetusevästeet

redirect
Asetusevästeiden avulla voidaan tallentaa
dispatchDisclaimer käyttäjän valinnat ja omat asetukset.
Näiden evästeiden avulla selain voi muistaa
kielivalintasi ja näyttää omaa maatasi
koskevan sivustoversion.
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Kolmannen
osapuolen

Tilastointiin
käytettävät
evästeet

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Näitä evästeitä tallentavat tietokoneeseesi
ulkoiset sivustot, joiden palveluita on
käytössä tässä sivustossa.
Keräämme Google Analytics -palvelun avulla
tilastotietoja verkkosivujemme kävijöistä.
Google Analytics tallentaa esimerkiksi tiedot
käyttämistäsi sivuista, sivuilla viettämästäsi
ajasta, napsauttamistasi linkeistä sekä siitä,
miten päädyit sivustolle.
Nämä tiedot kerätään sivuillamme olevan
JavaScript-merkin avulla. Emme kerää
mitään henkilökohtaisia tietoja (kuten
nimeäsi tai osoitettasi), joista sinut voitaisiin
tunnistaa.

