
Evästekäytäntö

Verkkosivustomme käyttää evästeitä (cookies). Eväste on kirjaimia ja numeroita sisältävä pieni tiedosto, jonka 
tallennamme tietokoneeseesi, mikäli sallit sen. Evästeet auttavat meitä erottamaan sinut muista sivustomme käyttäjistä, 
antamaan sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen selatessasi sivustoamme ja myös parantamaan toimintaamme. 
Evästeet tekevät käynnistäsi verkkosivustollamme miellyttävämpää seuraavilla tavoilla:

• Asetukset jäävät muistiin, joten sinun ei tarvitse määrittää niitä uudelleen siirtyessäsi uudelle sivulle.

• Antamasi tiedot (esimerkiksi postinumero) jäävät muistiin, joten sinun ei tarvitse kirjoittaa niitä uudelleen.

• Tapaasi käyttää verkkosivustoa analysoidaan, jotta sivusto toimisi paremmin juuri sinulle, löytäisit etsimäsi tiedon 
helposti ja sivusto vastaisi sinun käyttötarpeitasi.

• Mainontamme tehokkuutta mitataan.

2. Mitä evästeitä käytämme ja miten?

2.1 Sivuston käytön mittaaminen

- Google Analytics

Käytämme Google Analyticsia kerätäksemme tietoja siitä, miten kävijät käyttävät tätä sivustoa. Keräämme tietoja 
varmistaaksemme, että sivusto vastaa käyttäjien tarpeita, ja ymmärtääksemme, mitä osa-alueita voimme parantaa.

Google Analytics tallentaa tietoja siitä, millä sivuilla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä 
linkkejä klikkaat. Emme kerää tai tallenna nimeäsi tai osoitettasi, joten tällaista tietoa ei voida käyttää henkilöllisyytesi 
selvittämiseksi. Emme salli Googlen käyttää tai jakaa analyysidataamme.

Google Analytics käyttää seuraavia evästeitä:
_utma
_utmb
_utmc
_utm

2.2 Käyttökokemuksen parantaminen

Sivustomme käyttää JavaScript-nimistä tekniikkaa, joka helpottaa sivujen tekemistä miellyttävämmän näköisiksi. 
Sivusto tunnistaa, onko selaimesi JavaScript-tuki käytössä, ja käyttää sen jälkeen tämän seikan vahvistavaa evästettä 
sivustolla vierailusi ajan.

Voit poistaa nämä evästeet käytöstä milloin vain klikkaamalla tällä sivulla olevaa Opt-Out -painiketta (painike on tämän 
ohjeen lopussa).  

2.3 Sähköpostimarkkinointimme parantaminen��

Käytämme evästeitä asiakkaillemme suunnatun sähköpostimarkkinoinnin seuraamiseen, mittaamiseen ja 
parantamiseen. Mikäli olet ilmoittanut haluavasi saada meiltä tietoa sähköpostitse, evästeemme auttavat meitä 
seuraavissa tehtävissä:

• Tunnistamme sinut, kun seuraavan kerran vierailet sivustollamme, joten sinun ei esimerkiksi tarvitse täyttää 
verkkolomakkeita uudelleen.�

• Tunnistamme sinut, kun vastaat lähettämäämme sähköpostiin.

• Ymmärrämme paremmin kiinnostuksesi verkkosivustoamme kohtaan, joten voimme tarjota juuri sinulle sopivaa 
sisältöä sähköpostitse.

Nimi Tyypillinen sisältö Huomio
ELOQUA-eväste Formaatti : eloqua.clientcode (esimerkiksi eloqua.122.2o7.net) Eloqua-eväste ei vanhene.

 3. Näin hallitset evästeitä

Jos jatkat vierailuasi tällä sivustolla, hyväksyt evästeidemme käytön. Vaihtoehtoisesti voit seuraavaksi kuvatulla tavalla 
hallita, mitkä evästeet sallit tältä sivustolta.

hyväksymästä evästeitä. Silloin kuitenkaan osa tämän sivuston (ja muiden sivustojen) toiminnoista ei välttämättä toimi 
oikein, mikä saattaa vaikuttaa haitallisesti sivuston käyttökokemukseen.

Asetus on tyypillisesti selaimen lisäasetusvalikossa (esimerkiksi "Options" tai "Preferences"). Seuraavista linkeistä voi 
olla sinulle apua oikean asetuksen valinnassa. Voit lukea lisätietoja myös selaimesi ohjetiedoista (se voi olla nimetty 
esimerkiksi "Help").

• Evästeasetukset Internet Explorer -selaimessa

• Evästeasetukset Firefox-selaimessa

• Evästeasetukset Firefox-selaimessa

Anonyymien Google Analytics -evästeiden estäminen: Voit asentaa selaimeesi Google Analyticsin ohjelmalisäkkeen 

("plug in"), joka estää verkkosivustoa lähettämästä sivustokäyntiisi liittyviä tietoja Google Analytics -ohjelmaan. 
Lisätietoja saat täältä:

• Google Analytics & yksityisyydensuoja

Evästeiden käytön estäminen

Voit selaimesi asetuksien avulla estää tiettyjen tai kaikkien evästeiden käytön. Voit estää evästeiden käytön milloin vain 
muuttamalla selaimesi asetuksia.

Muita hyödyllisiä linkkejä

Jos haluat lisätietoja evästeistä ja niiden käytöstä laajemmin, seuraavista sivustoista saattaa olla sinulle hyötyä:

• Microsoft Cookies guide
• All About Cookies
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