
Evästekäytännöt 

Www.poytya.fi on verkkosivusto, joka tarjoaa tietoa Pöytyän kunnasta ja kunnan palveluista. Sivusto 
on suunnattu kuntalaisille sekä muille kunnan toiminnasta tietoa haluaville. 

Sivustolla on linkkejä ulkopuolisiin palveluihin. Pöytyän kunta ei ole vastuussa muiden ylläpitämien 
palveluiden toimivuudesta tai niiden sisällöistä. Näiden osalta tulee tutustua kyseisten palvelujen 
käytäntöihin. 

Sivustolla kerätään evästeiden avulla joitakin tietoja kävijöistä. Sivustolla ei ole mainoksia eikä tietoa 
kerätä kaupallisiin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

Mitä eväste on? 

Eväste (engl. cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. 
Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä 
internetpalvelun sivulta toiselle.  

Miksi evästeitä käytetään? 

Evästeiden avulla päätelaite tunnistetaan, kun sivustolle tullaan uudelleen. Evästeisiin tallentuvat 
sivustolla aikaisemmin tehdyt valinnat, ja ne parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Jotkin 
evästeet ovat sivuston teknisen toiminnan vuoksi välttämättömiä. 

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja: 

 kellonaika 
 käytetyt sivut 
 selaintyyppi 
 mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle 
 miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle 
 mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle 

Kolmannen osapuolen evästeet 

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. YouTube-videot, Google-tilastointi tai 
Facebook- ja Twitter-liitännäiset) tallentavat käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa. Jos haluat 
estää palveluita seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä niin sanotut kolmannen osapuolen 
evästeet pois käytöstä käyttämäsi internetselaimen asetuksista. Tarkemmat ohjeet löydät selaimen 
toimittajalta. 

Verkkosivustolla saattaa olla painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri 
verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos painikkeita käytetään, palvelu voi asettaa 
evästeen päätelaitteelle. Huomioithan, että kyseiset evästeet eivät ole Pöytyän kunnan hallinnassa. 
Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saa kyseisten palveluiden verkkosivuilta. 



Evästeiden hallinta, estäminen ja poistaminen 

Selaimen asetuksista voit valita, hyväksytkö evästeiden käyttö. Voit käyttää sivustoa myös 
hyväksymättä evästeiden käyttöä, mutta valintasi voi rajoittaa sivuston ja palveluiden 
toiminnallisuutta. Internetselaimen asetukset voidaan muuttaa myös niin, että käyttäjälle annetaan 
ilmoitus aina, kun evästeitä ollaan tallentamassa tietokoneelle. Katso tarkemmat tiedot käyttämäsi 
selaimen ohjeista. 

Evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta tai 
käyttämästäsi laitteesta. 

Voit myös kieltää joidenkin kolmansien osapuolten evästeiden käytön hyödyntämällä Your Online 
Choices –sivustoa. 

Huomioithan, että jos evästeiden tallennus estetään kokonaan, jotkin verkkosivujemme 
toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein. 

 

http://www.youronlinechoices.eu/fi/
http://www.youronlinechoices.eu/fi/

