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Selvitys sivuston käyttämistä evästeistä 

 

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka käyttämäsi verkkosivusto automaattisesti 
lähettää selaimeesi lähes aina käyttäessäsi internettiä. Evästeitä käytetään 
esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä 
internetpalvelun sivulta toiselle.  Evästeet ovat avaamiesi verkkosivustojen luomia 
tiedostoja. Ne helpottavat verkossa liikkumista 

Eväste voidaan tallentaa käyttäjän laitteelle pysyvästi tai se voidaan poistaa palvelun 
käytön jälkeen. Evästeestä ei ole haittaa tietokoneen toiminnalle. Evästeilla ei 
yksilöidä yksittäisiä kävijöitä. 

• Istuntokohtaiset evästeet ovat olemassa vain istunnon ajan ja ne poistetaan 
automaattisesti kun selain suljetaan. 

• Pysyvät evästeet ovat olemassa määrätyn ajan ja ne jäävät tietokoneelle myös 
istunnon loppumisen jälkeen ellet itse poista niitä sitä ennen. 

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja: 

• käyttäjän IP-osoite ja kaupunki 
• kellonaika 
• käytetyt sivut, mitä sivuja katsottu ja kuinka kauan 
• selaintyyppi 
• mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle 
• miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle 
• mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle. 
• onko kättäjä käyttänyt tavallista tietokonetta vai tablettia 

Sivustolla on käytössä Google Analytics- Googlen analysointityökalu, joka auttaa 

verkkosivuston omistajaa selvittämään, miten vierailijat käyttävät sivustoa. Se voi 

käyttää evästeitä kerätäkseen tietoa ja raportoidakseen verkkosivujen käyttötietoja 

yksilöimättä Googlen yksittäisiä kävijöitä.  

Google Analyticsin eniten käyttämä eväste on __ga-eväste. 

Tämän sivuston evästeitä ei käytetään minkäänlaiseen markkinointiin,   käyttäjää ei 

pystytä yksilöimään evästeistä. 

Käyttäjä voi hyväksyä tai olla hyväksymättä evästeiden käytön internet-selaimensa 

asetuksista. Asetuksen muuttaminen riippuu käytössä olevasta internet-selaimesta. 

Välttämättömät evästeet ovat tarpeellisia sivuston toiminnalle. On huomioitava, että 



2 
 

evästeiden poistaminen käytöstä saattaa aiheuttaa sen, että osa sivuston 

toiminnallisuudesta tai palveluista lakkaa toimimasta. Evästeet voi myös itse poistaa 

koneelta sivustolla vierailun jälkeen.  

Sivustolla olevalla palautelomakkeella ei kerätä henkilötietoja mihinkään 

tarkoitukseen. Nimenä voi käyttää myös nimimerkkiä. Lomakkeessa pakollisena 

tietona kysyttyä sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla. Mitään tietoa ei jaeta 

eteenpäin. Yhteydenottolomakkeella lähetetty viesti mahdollisesti julkaistaan 

tarkistuksen jälkeen, ellei viestin lähettäjä sitä erikseen kiellä. Lähettäjän yhteystietoja 

ei julkaista. 

 

Kaikki liikenne sivuston yhteydenottolomakkeiden kautta tapahtuu SSL- suojatun 

yhteyden kautta. Käytännössä SSL varmistaa, että sivustolla kävijöiden data ei joudu 

vääriin käsiin. Koko sivusto käyttää SSL- suojaust 

 

 


