
Evästeiden (cookies) käyttö kotisivuilla vsp-perhepalvelut.mll.fi 

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle 
lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän 
tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille 
sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeiden avulla parannetaan 
verkkosivuston asiakaskokemusta sekä kerätään tietoa analyyseihin ja markkinointiin. Evästeet 
eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja, jotka voitaisiin yhdistää käyttäjään. Evästeet eivät 
vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. 
 
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden 
avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste -toiminnon poiskytkemisen. Tämä 
tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että 
evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden 
asianmukaiselle toimimiselle. 
 
Verkkosivuillamme käytetään Google Analytics -palvelua, joka on Googlen 
verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä tekstitiedoissaan. Tämä eväste 
tallennetaan tietokoneellesi, mikä mahdollistaa sivuston käyttöanalyysin. Evästeen antama tieto 
sivuston käytöstä (IP-osoite, joka on tehty tunnistamattomaksi) lähetetään ja tallennetaan 
Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Niissä tapauksissa, joissa Google siirtää henkilötietoja EU:n 
ja ETA-alueen ulkopuolelle, on tietojen siirtämisen oikeusperuste EU:n ja Yhdysvaltojen välinen 
Privacy Shield -järjestely. Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen sivuston käyttöä, 
raportimalla käyttötiheydestä ja internetin käyttöön liittyvistä palveluista. Voit lukea tarkemmin 
Google Analyticsin tietosuojapolitiikasta osoitteesta: 
support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi 
Jos käytät sivustoamme, Google saa kerätä tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuihin 
tarkoituksiin. Mikäli et halua jakaa tietoa sivuston käytöstä Google Analytics -palvelulle, voit 
myös ladata erillisen lisäosan selaimeesi. Lisäosa on ladattavissa Googlen sivuilla. 

  
Verkkosivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt 
verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten 
verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos käyttäjä siirtyy 
linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston 
yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin 
käyttöehtoihin itse. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston 
käyttö tulee välittömästi lopettaa. 
 

Sosiaalisen media ikonit 
Verkkosivullamme voidaan käyttää Facebookin, Instagramin, Youtuben ja Twitterin kuvalinkkejä. 

Tunnistat ikonit edellä mainittujen palveluntarjoajien logoista. Kun vierailet sivustollamme, nämä 

ikonit yhdistävät selaimesi ja serverisi suoraan kyseisiin palveluihin. Tällöin nämä palvelut saavat 

tiedon siitä, että IP-osoitteesi kautta on käyty sivustollamme. Jos olet kirjautuneena sosiaaliseen 

mediaan ja napsautat kuvaketta, saattaa sosiaalisen median käyttäjätilillesi tallentua tieto, että 

olet käynyt sivustollamme. Mikäli käytät näitä palveluja, etkä halua palveluntarjoajan keräävän 

tietoa internetliikenteestäsi, kirjaudu aina ulos sosiaalisen median palveluista ennen kuin tule 

sivustollemme. Huomaa, että tämän sivuston tarjoajina emme saa tietoomme asiakkaistamme 

välitettyjen tietojen sisältöä tai sitä, miten sosiaalisen median palvelujen tarjoajat näitä tietoja 

käyttävät. 

 


