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Lyhenteet ja termit 

A/B-testaus Verkkosivujen testaustekniikka, jonka avulla verkkosivuja pyritään opti-

moimaan ja parantamaan niiden tuottavuutta.  

AJAX Asynchronous JavaScript And XML. Tekniikka, jolla voidaan siirtää tietoa 

selaimen ja palvelimen välillä lataamatta verkkosivua uudelleen.  

CA Classic Analytics. Google Analyticsin vanha ja väistyvä versio. 

DOM Document Object Model. Alusta- ja kieliriippumaton käytäntö, joka määrit-

telee, kuinka HTML:n, XHTML:n ja XML:n dokumentin elementit välittävät 

tietoa toisilleen ja kuinka elementteihin voi viitata. 

Eväste Pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa koneelle käyttäjän vieraillessa 

evästeitä käyttävällä verkkosivustolla. Eväste tallentaa tietoa verkkosivun 

käytöstä, ja tietoa hyödynnetään mm. verkkosivuston kehittämiseen.  

Flash Tekniikka, jolla toteutetaan verkkosivuille erilaista sisältöä, kuten animaa-

tioita ja videoita. 

GAP Google Analytics Premium. Google Analyticsin maksullinen versio. 

GATC Google Analytics Tracking Code. Vanhan ja väistyvän Classic Analytics -

version seurantakoodi. 

GIF Graphic Interchange Format. Häviöttömästi pakattu kuvaformaatti, jolla 

voidaan esittää myös animaatioita. 

GTM Google Tag Manager. Työkalu, jolla hallinnoidaan verkkosivustojen seu-

rantakoodeja. 

HTTP HyperText Transfer Protocol on web-asiakkaan ja -palvelimen tiedonsiir-

toon käyttämä protokolla. HTTP-pyyntö on viesti, jonka asiakaskone lä-

hettää palvelimelle HTTP-yhteyden avauksen jälkeen. 



 

  

HTML-5 Verkkosivujen tekemiseen käytetyn HTML-kielen viimeisin ja uudistunut 

versio. Tukee myös video- ja äänitiedostoja. 

iFrame Inline Floating Frames. Kehys, joka asetetaan HTML-sivulle ja jonka si-

sältö voidaan hakea joltakin toiselta sivuostolta.   

Java Sun Microsystemsin kehittämä teknologia, ohjelmistoalusta ja laitteisto-

riippumaton oliopohjainen ohjelmointikieli. 

JavaScript  Ohjelmointikieli, jota käytetään verkkosivujen toiminnallisuuksien ja käyt-

töliittymän toteuttamiseen. 

Kate Liikevaihdon ja muuttuvien kustannusten erotus katetuottolaskennassa. 

Konversio Verkkosivustolle asetettu tavoite, jonka sivustolla kävijä toteuttaa. Esi-

merkiksi rekisteröityminen verkkopalveluun tai tilaus verkkokaupassa. 

KPI Key Performance Indicator. Yrityksen avainsuorituskykymittarit, jotka on 

valittu tukemaan yrityksen strategisia tavoitteita. Ne kertovat yrityksen ti-

lasta. 

SaaS Software as a Service. Ohjelmiston hankinta ja sen käyttäminen palvelu-

na internetin kautta. 

UA Universal Analytics. Google Analyticsin uusi ja ominaisuuksiltaan moni-

puolisempi versio verrattuna Classic Analyticsiin. 

UATC Universal Analytics Tracking Code. Universal Analyticsin seurantakoodi, 

joka mahdollistaa verkkosivuston seurannan Google Analyticsillä. 

Urchin Urchin Software Corporationin kehittämä verkkoanalytiikkaohjelmisto. 

URL Builder Verkko-osoitteen muokkaustyökalu, jolla osoitteeseen voidaan lisätä pa-

rametreja tunnistamaan ja seuraamaan markkinointikampanjoita analy-

tiikkaohjelmistossa.
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1 Johdanto 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua verkkoanalytiikan perusteisiin ja sitä mittaa-

vaan Google Analytics -järjestelmän perusominaisuuksiin. Alussa käydään lyhyesti läpi 

verkkoanalytiikkaa yleisesti, sen jälkeen esitellään Google Analyticsiä ja otetaan käyt-

töön Google Analytics mittaamaan verkkosivuston olennaisimpia tunnuslukuja. Lopuksi 

tutustutaan muutamaan Google Analyticsin lisäominaisuuksiin. 

Opinnäytetyö tehtiin Google Analytics -järjestelmän käyttöönottoprojektin jälkeen. Pro-

jektin pääasiallisena tavoitteena oli ottaa käyttöön Google Analytics verkkokaupan kävi-

jöiden käyttäytymisen ja mittaamisen analysointiin. Google Analytics mahdollistaa laa-

jasti erilaisten verkkopalveluiden monipuolista käytön mittaamista, kuten verkkokaupan 

myynnin ja markkinointikampanjoiden seurantaa sekä käyttäjän ja verkkosivun vuoro-

vaikutuksesta johtuvien tapahtumien seurantaa. Tämä opinnäytetyö rajoitettiin järjes-

telmän peruskäyttöönottoon. 

Google julkaisi Google Analyticsin uuden ja ominaisuuksiltaan monipuolisemman Uni-

versal Analytics -version huhtikuussa 2014. Tähän saakka edeltävä versio Classic Ana-

lytics on jatkanut elämää uuden version kanssa rinta rinnan, kunnes alkukeväällä 2015 

Google ilmoitti, että kaikki Classic Analytics -tilit tullaan muuttamaan uuteen Universal 

Analytics -versioon. Tässä opinnäytetyössä käsitellään uudempaa Universal Analytic-

sia -versiota. 

1.1 Mitä verkkoanalytiikka on? 

Runsaat kaksikymmentä vuotta sitten kotisivujen kävijämäärää seurattiin innokkaasti 

kävijälaskureilla. Laskurit indeksoivat verkkosivun latautumisen, ja laskurin lukema 

kasvoi yhdellä joka kerta, kun verkkosivustolla vierailtiin. Kehittyneimmät laskurit pys-

tyivät tunnistamaan sivustolla jo aikaisemmin vierailleet käyttäjät, ja kertyneet tiedot oli 

mahdollista jaotella esimerkiksi kuukausikohtaisesti. (1; 2.) Web-palvelimien lokitiedos-

tot taas kertoivat omalta osaltaan palvelimen suorituskyvystä ja siihen liittyvistä mah-

dollisista ongelmista. Nykyään palvelimien ja verkkojen suorituskyvyn ollessa huippu-
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luokkaa huomio kohdistuukin verkkopalvelun sisältöön. Verkkoanalytiikassa verkkosi-

vuston suorituskyvyllä tarkoitetaankin usein sivuston sisällön laatua.  

Kävijälaskuri edustaa verkkoanalytiikkaa yksinkertaisimmillaan kertomalla verkkosivus-

tojen kävijämäärän. Entäpä jos kävijöitä on vain kourallinen tai kävijämäärä romahtaa 

äkisti muutaman päivän aikana, tai halutaan tietää, mistä maasta sivustolla käydään, 

mitä kautta kävijät tulivat sivustolle, mitä he tekivät sivustolla ja missä vaiheessa he 

poistuivat sivustolta? Kävijälaskurit tai web-palvelimen lokitiedostot eivät pysty vastaa-

maan näihin kysymyksiin; ne eivät oikeastaan kerro sitä, mikä on sivustomme suoritus-

kyky eli sen sisällön laatu tai siitä, mikä verkkosivustossamme on hyvää ja mitä siinä 

pitäisi parantaa. Lisäksi tietoa tarvitaan mm. siitä, miten sivustolla vierailevat käyttävät 

sivustoa, millä päätelaitteilla sivustoa käytetään ja mitkä markkinointikanavat kasvatta-

vat verkkoliiketoiminnan menestystä. 

 

Kuva 1. Kuvassa erilaisia kävijälaskureita (1). 

Verkkoanalytiikan määritelmä 

Verkkoanalytiikasta on lukuisia määritelmiä. Teoksessaan Advanced Web Metrics with 

Google Analytics Brian Clifton kuvaa verkkoanalytiikkaa kuumemittariksi, joka lakkaa-

matta tarkistelee ja monitoroi verkkosivuston terveyttä.  Useissa lähteissä on lainattu 

Avinash Kaushikin seuraavaa määritelmää: 

The analysis of qualitative and quantitative data from your website and the com-
petition, to drive a continual improvement of the online experience that your cus-
tomers, and potential customers have, which translates into your desired out-
comes (online and offline) (3; 4, s. 1). 

Kaushikin määritelmästä voidaan löytää kolme tärkeintä verkkoanalytiikkaan liittyvää 

jatkuvaa liiketoiminnan tehtävää: määrällisen ja laadullisen tiedon mittaaminen, jatkuva 

verkkosivuston parantaminen ja mittauksen keskittäminen yrityksen strategisesti tär-

keimpiin kohteisiin (4, s.1).  

Verkkokaupassa verkkoanalytiikka tarkoittaa kävijäliikenteen ja verkkokaupan mittaa-

mista ja analysointia. Mittausta analysoimalla löydetään keinoja paitsi verkkokaupan 
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myynnin kasvattamiseen, havaitaan myös kaupan menestystä rajoittavat tekijät ja nii-

den syyt, valitaan korjaavat toimenpiteet ja ohjataan toimenpiteiden toteutusta parhaan 

lopputuloksen saavuttamiseksi. Toimenpiteet liittyvät yleisimmin kävijöiden laadun ja 

määrän kasvattamiseen sekä verkkokaupan sisällön kehittämiseen lisäten näin houkut-

televuutta ja ostamisen helppoutta. (5, s. 159.) 

Verkkoanalytiikan käsite on laajentunut viime vuosina, kun sosiaalinen media ja mobii-

lisovellukset ovat ottaneet yhä enemmän jalansijaa. Kehityksen myötä verkkoanalytiik-

ka terminä on saanut rinnalleen uuden termin digitaalinen analytiikka. (6, s. 5.) 

1.2 Verkkokaupan tuottavuuden mittaaminen 

Verkkosivustojen ja -palvelujen mittaamisella kehitetään sivustoa palvelemaan käyttäji-

ään yhä paremmin ja sitä kautta tuottamaan hyötyä yrityksen liiketoiminalle. Verkko-

kaupassa verkkoanalytiikan avulla on mahdollista tunnistaa verkkokaupan käytettä-

vyysongelmat niiden korjaamiseksi ja seurata verkkokaupan neljää menestystekijää: 

verkkokaupan kävijämäärää, konversioprosenttia, keskimääräistä ostosta ja katepro-

senttia (5, s.157). Lisäksi verkkoanalytiikalla voidaan mitata mm. markkinointikampan-

jan onnistumista, mistä kävijät tulevat sivustolle, millä sivuston sivuilla on eniten käyn-

tejä ja mikä on keskimääräinen vierailuaika sivustolla tai tarkastella verkkokaupan tuot-

tavuutta suhteutettuna yrityksen kokonaisliiketoimintaan. 

Mittaus aloitetaan tutkimalla verkkokaupan keskeisiä suorituskykymittareita (KPI) kuten 

edellä mainitut konversioprosentti, keskimääräinen ostos ja kateprosentti sekä esimer-

kiksi tilausten määrä ja myydyt tuotteet. Tämän jälkeen selvitetään saatujen tulosten 

syitä erikseen ostoprosessista, eri tuoteryhmistä, yksittäisistä tuotteista, maksutavoista, 

laskeutumissivuista, liikenteen lähteistä ja markkinointitoimenpiteistä. Kävijäseurannan 

avulla voidaan paikallistaa ongelmakohdat, esimerkiksi ostoskorin korkea hylkäyspro-

sentti, ja lähteä tutkimaan niiden syitä. (5, s. 160.) 

Yleisimmin selvitetään seuraavia asioita:  

 Miksi kävijämäärät ovat nykyisellä tasolla? 

 Miksi kävijäliikenne on nykyisen kaltaista (laatu)? 

 Miksi kävijät reagoivat laskeutumissivuihin nykyisellä tavalla? 
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 Miksi tietystä liikenteenlähteestä tulleet kävijät eivät etene tuotteisiin, ostoskoriin, 
jättämään tietojaan tai maksamaan? 

 Miksi sivustolla käyneiden kävijöiden ostoprosentti (konversio) on tiettyä tasoa? 

 Miksi tuotteita selailleet kävijät eivät siirrä niitä ostoskoriin? 

 Miksi ostoskoriin tuotteita siirtäneet eivät aloita tilausprosessia? 

 Miksi tilausprosessin aloittaneet eivät vie tilausta loppuun? 

 Miksi keskitilaus jäi pieneksi? 

 Miksi vanhat asiakkaat palaavat tai eivät palaa tilaamaan uudestaan? 

Analytiikkaohjelmisto osoittaa ongelmakohdat, mutta ei kerro niiden syitä. Lukuja ana-

lysoitaessa onkin ymmärrettävä havaintoihin vaikuttavat tekijät. (5, s. 160.) 

On hyvä muistaa, että verkkoanalytiikan ohjelmistot ovat työkaluja, jotka pystyvät osoit-

tamaan mahdolliset ongelmakohdat, mutta eivät kykene selittämään asiakkaan käyttäy-

tymistä sivustolla tai sitä, mitä parannuksia sivustolla pitäisi tehdä. Tulkintaa ja toimen-

piteitä varten tarvitaan aina aikaa ja osaamista; asiakkaiden käyttäytymisen selvittämi-

seen tarvitaan edelleen asiakaskyselyjä. (5, s. 165; 6, s. 11.) 

Menestyvä verkkoliiketoiminta edellyttää jatkuvaa markkinointistrategian ja sivuston 

sisällön optimointia. Huonoa tulosta tekevä verkkokauppa heikentää sijoitetun pää-

oman tuottoa ja voi jopa vahingoittaa brändiä. Verkkoanalytiikan avulla on mahdollista 

löytää verkkokaupan menestystä haittaavat ongelmat ja suorittaa korjaavat toimenpi-

teet. (7, s. 7.) 

1.3 Mittauksen analysointi 

Mikäli ongelmaksi on havaittu esimerkiksi se, että ostoskoriin tuotteita siirtäneistä kävi-

jöistä harva siirtyy tilausvaiheeseen, kannattaa miettiä ostoskorin käytettävyyttä: erot-

tuuko ”Siirry kassalle” -painike selkeästi muista ostoskorin elementeistä, onko painik-

keen sijainti ja koko sellainen, että se houkuttelee jatkamaan ostoprosessissa eteen-

päin? Kiinnittyykö huomio mahdollisesti johonkin toiseen sivun elementtiin, joka houkut-

telee potentiaalisen asiakkaan pois ostoprosessista? (5, s. 161.) 
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”Siirry kassalle” -painikkeen optimointia kuten mitä tahansa verkkokaupan kehittämistä 

tulee aina ensin testata. Tällaista sivujen tai niissä olevien elementtien eri versioiden 

testaamiseen eli A/B-testaukseen on tarjolla erilaisia testaustyökaluja. Ennen työkalun 

hankkimista ja testauksen käynnistämistä on kuitenkin ymmärrettävä heikon tuloksen 

syy. Jos käy ilmi, että ulkoisesta mainoksesta ohjaudutaankin väärälle verkkokaupan 

sivulle, tai kampanjassa luvattua alennusta ei asiakas pysty lunastamaan teknisistä 

ongelmista johtuen, ei A/B-testauksesta ole hyötyä. Johtopäätöksiä tehtäessä onkin 

syytä aina varmistaa, että kaikki lopputulokseen vaikuttavat asiat ovat tiedossa, esim. 

kyseisenä ajankohtana käynnissä olleet markkinointikampanjat tai mahdolliset verkko-

kaupan tekniset ongelmat, jne. (5, s. 161; 6, s. 482.) Taulukossa 1 on esitetty tyypillisiä 

verkkoanalyysissä tehtyjä havaintoja ja niistä seuranneita toimenpiteitä. 

Taulukko 1. Tyypillisiä verkkoanalytiikassa tehtyjä havaintoja ja niihin liittyviä toimenpiteitä (6, 

s. 12-13). 
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Markkinoiden muuttuessa jatkuvasti ja päätelaitteiden kehittyessä yhä nopeammalla 

vauhdilla verkkosivustojen pitää pystyä huomioimaan nämä ympärillä tapahtuvat muu-

tokset. Verkkoanalytiikka tarjoaa tarkkaa ja ajantasaista informaatiota siitä, miten hyvin 

verkkosivusto vastaa ympärillä tapahtuvien muutosten haasteisiin. Verkkoanalytiikka 

on verkkokaupan myynnin kehittämisen tärkein väline, ja sen käytön tulisikin olla suun-

niteltua, systemaattista ja säännöllistä (4, s. 3; 5, s. 157; 6, s.13). Kuvassa 2 on ha-

vainnollistettu verkkoanalytiikan prosessin jatkuvuutta ja prosessin eri vaiheita. 

 

Kuva 2. Verkkoanalytiikka on jatkuva liiketoiminnan kehitysprosessi, jolla pyritään paranta-
maan verkkokaupan tuottavuutta. (4, s. 3)  

1.4 Mitä verkkoanalytiikalla voidaan saavuttaa? 

Kaikista verkkokaupoista löytyy kehitettävää, ja kehittämisen on tarkoitus kasvattaa 

verkkokaupan myyntiä ja tulosta. Verkkoanalytiikan avulla taas voidaan tunnistaa tarvit-

tavat kehityskohteet. Seuraavaksi esitetään kaksi esimerkkiä siitä, miten verkkokaupan 

kehittäminen voi vaikuttaa verkkokaupan tulokseen ja käytettävyyteen.  

Esimerkki 1: verkkokaupan konversion vaikutus myyntiin  

Konversio tarkoittaa sitä prosenttiosuutta verkkokaupan sivuilla kävijöistä, jotka pääty-

vät tekemään ostoksen, ja se on yksi verkkokaupan tuloksen tärkeimmistä mittareista.  
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Yleisiä konversiotasoon vaikuttavia tekijöitä ovat mm.:  

 verkkokaupan ulkoasu 

 tuotekuvat ja -kuvaukset 

 toimiva tuotehaku 

 monipuoliset maksutavat ja toimitustavat 

 ostoprosessin helppous. 

Oletetaan, että verkkokaupan kävijämäärä kuukaudessa on 10 000, konversioprosentti 

0,5 % ja keskikauppa on 85 € / tilaus. Tällöin verkkokaupan kuukausimyynti voidaan 

laskea kaavalla kävijämäärä x konversio- prosentti x keskikauppa = 10 000 x 0,005 x 

85 € = 4 250 €. Verkkoanalytiikan avulla havaitaan useiden vierailijoiden keskeyttävän 

ostoprosessin ennen kassalle siirtymistä. Asiaa tarkemmin tutkittaessa huomataan 

koodivirhe, joka hidastaa merkittävästi kassalle siirtymistä, kun verkkokaupassa on 

samanaikaisesti yli 30 käyttäjää. Kun ongelma korjataan, havaitaan kokonaiskonversi-

on kasvaneen 0,5 prosentista 2:een prosenttiin. Kokonaiskonversion paraneminen ne-

linkertaistaa kuukausimyynnin, joka on muutoksen jälkeen 17 000 €. 

Mikäli samanaikaisesti kasvatetaan keskitilausta esimerkiksi ristiinmyynnillä 85 eurosta 

110 euroon, saadaan kk-myynniksi 10 000 x 0,02 x 110 € = 22 000 €. (8.) 

Huolellisesti toteutetussa ja ylläpidetyssä verkkokaupassa tehtävät muutokset voivat 

olla hyvinkin pieniä, mutta pienikin muutos suuren volyymin myynneissä voi tuottaa 

merkittäviäkin summia. 

Esimerkki 2: Flash-animaation käyttäminen verkkokaupan sivuilla  

Google Analyticsin raportista voidaan suoraan nähdä verkkokaupassa eniten käytetyt 

mobiililaitteet. Koska Apple ei ole sisällyttänyt mobiililaitteisiinsa Flash-tukea, on nyt 

viimeistään korkea aika luopua Flash-teknologiasta ja siirtyä HTML5-teknologiaan (9).  
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Kuva 3. Google Analyticsin raportti sivustolla käytetyistä mobiililaitteista. Applen mobiililaitteet 
eivät tue Flash-teknologiaa, eikä sitä pitäisi tällä verkkosivustolla käyttää. 

1.5 Yleisimpiä ongelmia verkkoanalytiikan käytössä 

Verkkoanalytiikka on liiketoimintaprosessi, jonka avulla verkkoliiketoiminnasta voidaan 

tehdä yhä menestyksekkäämpää. Mikäli analytiikkaprosessiin ei ole varattu riittävästi 

aikaa ja resursseja, jää verkkoanalytiikan toteuttaminen puolitiehen. Muita esteitä ana-

lytiikan hyödyntämiseen ovat mm. seuraavat (4, s. 9; 5, s. 163; 6, s. 12): 

 Analytiikkajärjestelmä kerää tietoja puutteellisesti, ja tämä ohjaa virhetulkintoihin. 

 Verkkoanalytiikkaa ei ole jatkuva liiketoiminnan prosessi vaan sitä tehdään satun-
naisesti. 

 Havaitut ongelmat eivät johda syy-seuraussuhteen selvittämiseen ja sitä kautta 
korjaustoimenpiteisiin. 

 Verkkokaupan alustan muokkaaminen analytiikkaprosessissa havaittujen optimoin-
titarpeiden mukaan on hankalaa, hidasta tai mahdotonta tehdä. 

 Väärät tulkinnat ja toimenpiteet johtuen heikosta analytiikkaosaamisesta. 
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1.6 Verkkoanalytiikan järjestelmiä 

Verkkoanalytiikkaa tehdään verkkoanalytiikan järjestelmän keräämän tiedon perusteel-

la. Verkkoanalytiikan järjestelmä seuraa verkkosivuston vierailijoiden käyttäytymistä ja 

järjestelmästä saatua tietoa analysoimalla pyritään optimoimaan verkkosivustoa ja sitä 

kautta saamaan sivustolle lisää tuottavuutta. Verkkoanalytiikka ja verkkosivuston opti-

mointi liittyy keskeisesti liiketoiminnan tavoitteisiin ja strategiaan (4, s. 3; 6, s. 5; 10). 

Markkinoilla on tarjolla lukuisia verkkoanalytiikan järjestelmiä. Hakusanoilla web analy-

tics software comparison Googlen hakukone löytää mm. sivuston, jossa on vertailtu 30 

eri verkkoanalytiikan järjestelmää keskenään. Wikipediassa on listattuina 32 erilaista 

verkkoanalytiikan järjestelmää. (11; 12.) Järjestelmiä on saatavilla ilmaisina avoimen 

lähdekoodin ratkaisuina; maksullisia ohjelmistoja löytyy niin pienemmälle kuin suu-

remmalle budjetille. Ratkaisuja tarjotaan Client- ja Server-side-arkkitehtuureilla, ja tar-

jolla on myös pilvipalveluja (SaaS).  

Kuvissa 4-6 TrustRadius on listannut suosituimmat verkkoanalytiikan järjestelmätoimit-

tajat oppaassaan Buyer's Guide to Digital Analytics. Mittaukset on jaettu yrityskoon 

mukaan: pienet, keskisuuret ja suuret yritykset, ja arviot perustuvat 230 käyttäjän seik-

kaperäiseen arviointiin eri analytiikkaohjelmistoista. Kuvissa on kaksi eri ulottuvuutta: 

Average User Ratings, joka kuvaa käyttäjän yleistä tyytyväisyyttä ohjelmistoon; Seg-

ment Adoption on arvio siitä, kuinka monella verkkosivustolla ohjelmistoa käytetään. 

Lisäksi jokaisessa kuvassa kuvio on jaettu neljään osaan. Oikean yläkulman neljän-

nekseen sijoittuneet johtavat ohjelmistot (Leaders) ylittävät mediaanin sekä käyttäjätyy-

tyväisyyden että käytön laajuudessa. Strong Performance -osiossa vasemman yläkul-

man neljännekseen sijoittuneet ohjelmistot ovat yleisen tyytyväisyyden osalta mediaa-

nilla tai sen yläpuolella, ja jäävät käyttöasteeltaan mediaanin alapuolelle. 
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Kuva 4. Paras analytiikkaohjelma pienissä yrityksissä (< 51 työntekijää) (7, s. 15) 

Pienissä yrityksissä yleinen tyytyväisyys analytiikkaohjelmistoihin on korkealla. Pienis-

sä yrityksissä ei useinkaan ole kustannussyistä mahdollista sijoittaa suuria määriä re-

sursseja verkkoanalytiikkaan, ja niissä käytetäänkin paljon ilmaisohjelmia tai ohjelmia, 

joiden käyttökustannukset ovat pieniä. Pienyrityksissä myös suositaan ohjelmistojen 

käyttöönoton helppoutta. Johtavat ohjelmistot ovat tämän tutkimuksen mukaan ilmaiset 

Google Analytics, StatCounter ja Piwik. (7, s. 15.) 
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Kuva 5. Paras analytiikkaohjelmisto keskisuurissa yrityksissä (51-500 työntekijää) (7, s. 17). 

Keskisuurissa yrityksissä suosituimpia analytiikkaohjelmistoja ovat Google Analytics 

Standard (ilmaisversio) ja Adobe Analytics. Keskisuurissa ja suurissa yrityksissä 

Google Analyticsin ilmaisversiota saatetaan käyttää maksullisen analytiikkaohjelmiston 

rinnalla. (7, s. 17.) 

 



12 

  

 

Kuva 6. Paras analytiikkaohjelma suuryrityksissä (> 500 työntekijää) (7, s. 19). 

Suuryrityksissä suosituimpia analytiikkaohjelmistoja ovat Adobe Analytics sekä Google 

Analyticsin ilmainen ja maksullinen versio. Kuten keskisuurissa yrityksissä myös suur-

yrityksissä käytetään ilmaisohjelmaa yhdessä maksullisen ohjelmiston kanssa. 

TrustRadiuksen tutkimuksen mukaan maksullisten ohjelmistojen suosiota selittää se, 

että ohjelmistot ovat keskittyneet suuryritysten analytiikkatarpeisiin, ja niissä on usein 

sellaisia ominaisuuksia, joita ei ilmaisohjelmissa ole. Ne esimerkiksi mahdollistavat 

suuremman liikennemäärän seuraamisen ja sisältävät tuki- ja käyttöönottopalvelun. (7, 

s. 19.) 
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Google Analytics on yrityksen koosta riippumatta sijoittunut yhdeksi suosituimmaksi 

verkkoanalytiikan järjestelmäksi, ja seuraavaksi tarkastellaan lähemmin Google Analy-

ticsia. 

2 Google Analytics 

2.1 Google Analyticsin historiaa 

Google osti maaliskuussa 2005 Urchin Software -nimisen yrityksen, joka oli kehittänyt 

suositun verkkostatistiikkaa keräävän Urchin-ohjelmiston. Pian yrityskauppojen jälkeen 

marraskuussa 2005 julkaistiin Google Analytics. Google kehitti ja ylläpiti Urchinia muu-

taman vuoden, kunnes ohjelmisto lopulta lakkautettiin vuonna 2012. (13; 14.) 

Google Analyticsin räjähdysmäistä suosiota on selitetty sillä, että markkinoilla oli nyt 

ensimmäistä kertaa saatavilla ilmaiseksi tehokas, monipuolinen ja jatkuvasti kehittyvä 

verkkoanalytiikan ohjelmisto, joka pärjäsi hyvin vertailussa useiden maksullisten kilpaili-

joidensa kanssa. Valtavaa suosiota kuvaa se, että Google joutui pian ohjelmiston jul-

kaisemisen jälkeen keskeyttämään uusien käyttäjien rekisteröitymisen kymmeneksi 

kuukaudeksi, koska konesalin kapasiteetti alkoi hipoa äärirajojaan. Kun lisäkapasiteetti 

oli saatu paikoilleen, ja rekisteröityminen jälleen avattiin, Google Analyticsin miljoonan 

käyttäjän raja meni rikki muutamassa kuukaudessa. Tällä hetkellä Google Analyticsin 

arvioidaan olevan käytössä miljoonasta suosituimmista verkkosivustoista noin puolella. 

(6, s.18; 7, s.30.) 

2.2 Miten Google Analytics kerää tietoa? 

Google Analytics kerää tietoa kolmesta eri lähteestä: käyttäjän selaimesta lähtevästä 

HTTP-pyynnöstä, selaimen ja päätelaitteen antamista tiedoista ja selaimen evästeistä.  

HTTP-pyynnön mukana välittyy tietoja selaimesta, käyttöjärjestelmästä, kieliasetuksista 

ja siitä, miltä sivustolta pyyntö tehtiin (15). Tämän lisäksi DOM antaa tarkempia tietoja 

selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, kuten näytön resoluutiosta ja selaimessa käytettä-

västä Java- ja Flash-lisäosasta. Evästeet taas keräävät tietoa käyttäjien istunnoista. 

Kuvassa 7 on esitelty HTTP-pyynnön mukana välittyvistä tiedoista selaimessa. 
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Kuva 7. Kuvassa esimerkki selaimen HTTP-pyynnöstä ja sen keräämistä tiedoista. 

Kun tiedot on saatu kerättyä, ne lähetetään parametroituna ja pakattuina yhden pikselin 

GIF-kuvatiedostossa Google Analyticsin palvelimille. Palvelimet prosessoivat tiedon ja 

lähettävät sen eteenpäin Google Analyticsiin. (16.) 

2.3 Google Analyticsin seurantakoodi Universal Analyticsissa 

Google Analytics hyödyntää tiedon keräämisessä JavaScript-seurantakoodia, joka on 

asetettava verkkosivuston jokaiselle sivulle. Seurantakoodi voidaan asettaa suoraan 

verkkosivun HTML-lähdekoodiin tai sen asettamiseksi voidaan käyttää Google Tag 

Manageria. (17.)  

Seurantakoodi kerää tietoja käyttäjän toiminnoista sivustolla, ja kerätyt tiedot pakataan 

ja lähetetään Googlen palvelimille kuvatiedostona. Seurantakoodin avulla voidaan ke-

rätyt tiedot reitittää oikealle Google Analytics -tilille. Verkkosivuostolle, mobiilisovelluk-

sille ja muille digitaalisille laitteille (esimerkiksi pelikonsolit) on kaikille omat ja toisistaan 

poikkeavat seurantakoodit. (18.) 
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Kuva 8. Kuvassa on verkkosivuston Universal Analytics -seurantakoodi (UATC). 

Mikäli koodi jää joiltakin sivuilta pois, Google Analytics ei saa tietoa tällaisilta sivuilta, ja 

tiedonkeräys jää tältä osin puutteelliseksi. Jos käyttäjä ei halua Google Analyticsin ke-

räävän tietoja hänen käyttäytymisestään sivustolla, selaimiin on asennettavissa lisä-

osa, joka estää Google Analyticsia keräämästä tietoja (20).  

2.4 Evästeiden käyttö Google Universal Analyticsissä 

Google Analytics käyttää seurantaan ainoastaan ensimmäisen osapuolen HTTP-

evästeitä (First-party Cookies). Universal Analyticsin ja uuden JavaScript-koodin, ana-

lytics.js, myötä on evästeiden lukumäärää vähennetty: Classic Analytics käytti kuutta 

evästettä, Universal Analytics käyttää vain kahta evästettä: 

 _ga: käytetään tunnistamaan ja erottamaan uudet käyttäjät sekä sellaiset käyttäjät, 
jotka ovat aikaisemmin vierailleet sivustolla. Evästeen voimassaoloaika on 2 vuotta 

 _gat: käytetään rajoittamaan pyyntöjen määrää Googlen palvelimille. Evästeen 
voimassaoloaika on 10 minuuttia. 

Muutoksena Classic Analytics -versioon Universal Analyticsin uusilla menetelmillä ana-

lytics.js ja mittausprotokolla (Measurement protocol) voidaan sivuston käytöstä kerätä 

tietoja myös ilman evästeitä. (4, s. 17; 6, s. 63; 21; 22.) Näin on mahdollista myös saa-

da parempaa seurantatietoa esimerkiksi mobiiliapplikaatioista ja iPhonen Safari-

selaimesta, jotka eivät evästeitä käytä. 
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2.5 Mitä tietoja Google Analytics kerää? 

Kun Google Analytics -seurantakoodilla varustettu sivusto ladataan ja JavaScript-

seurantakoodi suoritetaan, lähetetään Google Analyticsin palvelimille  _utm.gif-pyyntö 

yhden pikselin GIF-kuvatiedostona. Pyyntöön lisätään ketjutettuna seurantakoodin ke-

räämiä parametreja, kuten katsotun verkkosivuston osoite (URL), mahdollinen kampan-

jatieto, käyttäjän selaimen tiedot, sen version sekä kieliasetukset, käyttäjän päätelait-

teen tiedot, sen käyttöjärjestelmän ja näytön resoluution. Vierailijan käyttäytymiseen 

perustuvat tiedot sisältävät verkkoselaukseen liittyviä tietoja kuten vierailun ajankoh-

dan, vierailijan maantieteellisen sijainnin, katseltujen sivujen lukumäärän ja tiedon siitä, 

täyttikö vierailija sivustolle mahdollisesti asetetun tavoitteen, esimerkiksi tilauksen te-

keminen. Tämä tietojenkeräysprosessi toistetaan joka kerta, kun sivu ladataan se-

laimessa ja tiedot lähetään Google Analyticsin palvelimille prosessoitaviksi. Prosessin 

päätteeksi tiedot päätyvät oikean Google Analytics -tilin raportteihin.  Kaikki Google 

Analyticsin keräämät tiedot käsitellään anonyymisti, eikä tietojen perusteella ole mah-

dollista identifioida yksittäistä käyttäjää. (6, s. 78; 16; 19.)   

2.6 Google Analytics ja yksityisyyden suoja 

Henkilökohtaisten tunnistetietojen kerääminen ja lähettäminen Googlelle on kielletty 

Google Analyticsin käyttöehdoissa. Tällaisia tietoja, jotka mahdollistavat loppukäyttäjän 

henkilöllisyyden tunnistamisen, ovat esimerkiksi nimi, osoite, sosiaaliturvatunnus, mak-

sukorttinumero, sähköpostiosoite ja IP-osoite. Mikäli Google havaitsee väärinkäytöksiä 

tietojen keräämisessä, Google Analytics -tili ja sen keräämät tiedot poistetaan välittö-

mästi. Tämä käyttöehtoehto koskee kaikkia Google Analytics -tilejä niin ilmaisversiossa 

kuin maksullisessa Premium-versiossa. ( 6, s. 79;  23; 24.) 

3 Ilmaisversio ja maksullinen Google Analytics 

Google Analyticsin ilmaisversion rinnalle julkaistiin maksullinen Google Analytics Pre-

mium syyskuussa 2011. Maksullinen versio on tarkoitettu erityisesti suuryritysten analy-

tiikkatarpeisiin, kun seurattavien verkkosivujen sivulatausmäärä ylittää toistuvasti kuu-

kausittain 1 miljoonan rajapyykin tai kun yrityksellä on tarve tiedon tehokkaammalle 

prosessoinnille, palvelutasosopimukselle, ohjelmistotuelle tai koulutuspalveluille. 

Google Analyticsin ilmaisversio ja maksullinen versio perustuvat samalle infrastruktuu-
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rille, ja niissä molemmissa on yhteneväinen käyttöliittymä  ̶  joskin maksullisessa versi-

ossa on tarjolla lisäominaisuuksia, joita ei ilmaisversiossa ole saatavilla. Lisäksi uudet 

ominaisuudet, joita Google jatkuvasti kehittää, tulevat usein ensimmäisenä tai ainoas-

taan käyttöön Premium-versiossa. (6, s. 73; 7, s. 30; 25; 26.) Taulukossa 2 on esitelty 

Google Analyticsin ilmaisversion (Standard) ja maksullisen version (Premium) erot.  

Taulukko 2. Taulukossa on kerrottu Google Analyticsin ilmaisversion (Standard) ja maksulli-

sen version (Premium) erot. 
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4 Google Analyticsin käyttöönotto 

4.1 Käyttöönoton suunnittelu 

Google Analytics on liiketoimintatiedon hallintaratkaisu (Business intelligence, BI), ja 

järjestelmän käyttöönotto vaihtelee yrityksen tarpeiden mukaisesti. Google Analyticsin 

käyttöönotto, kuten minkä tahansa järjestelmän käyttöönotto, vaatii aina suunnitelmalli-

suutta, ja suunnittelu tehdään yhdessä tarvittavien sidosryhmien kanssa (4; s. 9). Oh-

jelmiston käyttöönottoa varten Google tarjoaa verkkosivuillaan implementaatio-

ohjeistusta; maksullisen Premium-version asiakkaille Googlen implementointispesialisti 

toimii pääsuunnittelijana, tekee implementointiin liittyvän ohjeistuksen ja antaa tarvitta-

essa tukea implementoinnin aikana. Seuraavassa luvussa esitellään asiat, jotka tulisi 

aina ottaa huomioon Google Analyticsin käyttöönottoa suunniteltaessa.  

4.2 Liiketoiminnan tavoitteiden ja vaatimusten määrittely 

Liiketoiminnan vaatimuksia määriteltäessä tulisi pohtia ainakin seuraavia alla olevia 

kysymyksiä liittyen liiketoiminnan tavoitteisiin ja siihen, kuinka Google Analytics voi 

auttaa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. 

 Mitä tietoa Google Analyticsista tarvitaan päätöksenteon tueksi? 

 Mitkä ovat yrityksen keskeiset suorituskykymittarit (KPI)? 

 Mitä tavoitteita halutaan Google Analyticsissä seurata? 

 Onko seurattava sivusto verkkokauppa ja halutaanko seurata erityisesti verkkokau-
pan liittyvä tunnuslukuja? 

 Mitä käyttäjätapahtumia halutaan seurata? 

4.3 Verkkosivuston teknisten yksityiskohtien selvittäminen 

Ennen implementointia on tärkeää selvittää myös seuraavia verkkosivuston teknisiä 
yksityiskohtia (4, s. 10.):  

 Mikä on verkkosivuston ensisijainen toimialue? 

 Onko ensisijaisella toimialueella linkityksiä muihin yrityksen toimialueisiin? 
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 Onko toimialueella alitoimialueita? 

 Onko sivustolla dynaamista sisältöä kuten AJAX tai Flash? 

 Käytetäänkö sivustolla iFrame-tekniikkaa? 

 Käytetäänkö sivustolla uudelleenohjausta johonkin toiseen osoitteeseen (URL)? 

Verkkosivustoon liittyvissä teknissä kysymyksissä kannattaa kääntyä yrityksen IT-

osaston ja verkkopalveluntarjoajan puoleen. Selvitys on syytä tehdä etukäteen ennen 

käyttöönottoa, koska edellä mainitut yksityiskohdat vaikuttavat mm. seurantakoodin 

muotoon ja sijoitteluun. Jos sivustolle asetettu koodi havaitaan virheelliseksi esimerkik-

si siitä syystä, että ei huomioitu sivuston linkityksiä yrityksen muihin toimialueisiin, me-

netettyä seurantatietoa ei enää saada takaisin jälkeenpäin prosessoitavaksi. Lisäksi 

koodi on lisätyönä korjattava jälkikäteen, ja aloitus eheän tiedon keräämisessä viiväs-

tyy.  

Kun liiketoiminnan vaatimukset ja verkkosivustoon liittyvät kysymykset on selvitetty ja 

dokumentoitu, voidaan aloittaa Google Analyticsin käyttöönotto. Ensimmäisenä tehtä-

vänä on luoda Google Analytics -tili. 

4.4 Google Analytics -tilin luominen 

Google Analytics -tilin luomiseen tarvitaan Google-tili. Seuraavaksi kuvataan Google 

Analytics -tili luominen aloittaen Google-tilin perustamisesta. Mikäli Google-tili on jo 

olemassa, voidaan siirtyä suoraan luomaan Google Analytics -tiliä. 

Google-tili luodaan sivustolla http://www.google.com/analytics/ tai suomeksi 

http://www.google.fi/intl/fi/analytics/ ja valitse ”Create an account” / Luo tili. 



20 

  

 

Kuva 9. Google-tilin luontilomake. 

Google-tilin luontilomakkeella täytetään tarvittavat tiedot, luetaan ja hyväksytään käyt-

töehdot ja tietosuojakäytäntö, ja lopuksi napsautetaan Next step / Seuraava vaihe. 

Napsauttamalla linkkiä I prefer to use my current email address voidaan Google-tili 

luoda mille tahansa sähköpostiosoitteelle. Google Analyticsin parhaissa käytännöissä 

on suosituksena luoda tilin yrityksen sähköpostiosoitteella. 
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Kuva 10. Google+-profiilin luontikehotus. 

Google+-profiili ei ole välttämätön Google Analyticsin käytössä, joten sitä ei luoda täs-

sä yhteydessä: No thanks / Ei kiitos. 

Kun Google-tili on luotu, siirrytään sisäänkirjautuneena Google Analyticsin verkkosivul-

le http://www.google.com/analytics/.  

 

Kuva 11. Google Analyticsin pääsivulla sijaitseva yläpalkki. 

Sivun ylälaidassa napsautetaan nappia Access Google Analytics, josta päästään luo-

maan Google Analytics -tiliä. 
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Kuva 12. Kolme askelta Google Analyticsin käyttöönottoon. 

Klikataan Sign up ja täytetään avautuvan lomakkeen tiedot. 
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Kuva 13. Google Analytics -tilin luomiseen tarvittavat tiedot ovat yhdellä lomakkeella. 

Täytetään lomakkeen tiedot ja napsautetaan Get Tracking ID -nappia. 
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Kuva 14. Kuvassa on Google Analyticsin käyttäjäehdot. 

Luetaan ja hyväksytään käyttöehdot.  

 

Kuva 15. Näkymä uuteen tiliin. 

Uusi tili on luotu ja valmis käytettäväksi. Kuvassa 16 on näkymä Google Analyticsin 

rakenteesta. 
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Kuva 16. Google Analytics luo automaattisesti uudelle tilille yhden sivuston ja yhden näkymän. 
Kuvassa on Company Webstores -tili, ja sen alla Webstore A -sivusto sekä näkymä All 
Website Data. 

4.5 Google Analyticsin käyttöliittymän kieli 

Google Analyticsin käyttöliittymä on saatavissa kymmenille eri kielille. Kieli on helpoiten 

vaihdettavissa selaimen osoiterivillä. Esimerkiksi kielen vaihtaminen englannista suo-

meksi tapahtuu muutamalla osoiterivin en-kirjainyhdistelmä fi:ksi. 

 

Kuva 17. Englanninkielinen käyttöliittymä, selaimen osoiterivillä on ”en”. 
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Kuva 18. Vaihtamalla selaimen osoiterivillä ”en” kirjainyhdistelmään ”fi” käyttöliittymän kieli vaih-
tuu suomeksi. 

4.6 Google Analytics -tilin rakenne 

Google Analyticsin rakenne on jaettu kolmelle eri tasolle, joita ovat tili, sivusto ja näky-

mä. Jokaisella tasolla on omat asetuksensa ja käyttötarkoituksensa, ja eri tasot autta-

vat tietojen jäsentämisessä. 

Tili 

Tili on Google Analyticsin hierarkiassa korkein taso. Google Analytics otetaan käyttöön 

luomalla tili, ja Google Analytics -tilejä voi olla yksi tai useampi. Googlen parhaiden 

käytäntöjen mukaan on suositeltava pitää tilien lukumäärä mahdollisimman pienenä. 

Verkkokauppiaalle riittää yksi tili; useammille tileille on käyttöä esimerkiksi silloin, kun 

hallinnoidaan monien ulkoisten asiakkaiden Google Analytics -tilejä, tai silloin, kun seu-

rantakohteilla on merkittävästi erilainen liiketoiminta-alue. Yhdellä Google-tilille voi pe-

rustaa enintään 100 Google Analytics -tiliä. (27; 28; 29.) 

Sivusto (omaisuus) 

Sivustoon on liitettynä Google Analyticsin yksilöllinen ID seurantakoodia varten, ja tie-

don kerääminen tapahtuu sivuston tasolla. Googlen parhaiden käytäntöjen mukaisesti 

jokaiselle seurattavalle verkkosivustolle luodaan oma sivusto Google Analyticsissä. 

Mikäli verkkokauppiaalla on kaksi erillistä verkkokauppaa, perustetaan kummallekin 

oma sivustonsa. Yhdessä tilissä voi olla yksi tai useampi sivusto, kuitenkin enintään 50 

sivustoa. (27; 28.) Sivuston (englanniksi Property) edellinen suomenkielinen käännös 

oli omaisuus, ja näitä molempia termejä esiintyy yhä esimerkiksi Googlen ohjeistuksis-

sa. 



27 

  

Näkymä 

Näkymästä saadaan kaikki raportit ja myös suodatukset luodaan näkymään. Yhdessä 

sivustossa voi olla yksi tai useampia näkymiä, kuitenkin enintään 25 näkymää. (27; 28.) 

Yhden sivuston alla tarvitaan yleensä useita näkymiä (mm. testinäkymiä), ja selvyyden 

vuoksi näkymät suositellaan nimettävän selkeästi siten, että tärkeimmät näkymät listau-

tuvat ensimmäisiksi. Googlen parhaiden käytäntöjen mukaisesti näkymän nimeen kan-

nattaa lisätä se päiväys, jolloin näkymä on luotu. Taulukossa 2 on esimerkki näkymien 

nimeämisestä. 

Taulukko 3. Taulukossa on esitelty näkymien nimeäminen ja kuvaus Google Analyticsin par-

haiden käytäntöjen mukaisesti. 

Näkymän nimi Näkymän kuvaus 

01_Master_yyyy-mm-dd Päänäkymän tietoa on jalostettu mm. lisäämällä nä-

kymään suodatuksia (esim. suodatettu yrityksen sisäi-

nen liikenne verkkosivustolle pois). Tästä näkymästä 

muodostuvat raportit liiketoimintajohdolle ym. sidos-

ryhmille. 

02_Test_yyyy-mm-dd Testinäkymällä testataan esimerkiksi tavoitteiden aset-

tamista ja suodatuksia ennen kuin ne tehdään 

päänäkymään. 

03_Raw_yyyy-mm-dd Raakatietoa ei ole käsitelty mitenkään. Näkymä toimii 

myös varmuuskopiona, mikäli muissa näkymissä ha-

vaitaan vikaa. 
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4.7 Seurantakoodin asettaminen verkkosivuille 

Google Anlytics -seurantakoodi löytyy Google Analyticsin sivuston asetuksista, ja se 

kopioidaan kaikille sivulle siten, että koodi sijoittuu ennen head-osion lopetusmerkkiä 

(</head>).  UA-XXXX-Y-parametri sisältää sen sivuston ID:n, jota halutaan seurata. 

Universal Analytics seurantakoodi analytics.js poikkeaa Classic Analyticsin ga.js-

seurantakoodista, mutta niiden sijoittaminen sivuston HTML-lähdekoodiin tapahtuu 

samalla tavalla. (29.) 

Kuvassa 19 on Google Analyticsin seurantakoodi, joka sijaitsee Järjestelmänvalvoja-

välilehdeltä sivuston asetuksista kohdasta Seurantatieto - Seurantakoodi. 

 

Kuva 19. Google Analyticsin seurantakoodi. 

Kun seurantakoodi on asetettu paikoilleen, sen toimivuus testataan. Seurantakoodin 

tilan voi tarkistaa Google Analyticsista Järjestelmänvalvoja-välilehdellä valitsemalla 

sivusto, johon seuranta on tehty ja napsauttamalla valintaa Seurantatiedot - Seuranta-

koodi. Lisäksi reaaliaikaisesta raporteista on havaittavissa, kerääkö seurantakoodi tie-

toa. Google Analytics prosessoi tietoa noin 4 tunnin välein, mutta ensimmäisten lukujen 

ilmestymiseen voi mennä vuorokausi. Testaukseen on myös tarjolla erilaisia virheenet-

sintätyökaluja, mm. Firebug (Firefox) ja Google Analytics Tracking Code Debugger 

(Google Chrome). (29; 30; 31; 32; 33; 34.) 
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4.8 Google Analyticsin käyttäjähallinta ja käyttöoikeusryhmät 

Google Analyticsin käyttäjähallinta tapahtuu Järjestelmänvalvoja-välilehdellä kohdassa 

Käyttäjien hallinta (35). Käyttäjä, jolla on Google-tili, voidaan lisätä Google Analyticsin 

käyttäjäryhmään. 

Käyttöoikeudet voidaan antaa kerrallaan koko tiliin ja sen alla oleviin sivuostoihin ja 

näkymiin tai ne voidaan antaa vain tiettyyn sivustoon tai näkymään. Ylemmälle tasolle 

annetut käyttöoikeudet periytyvät alemmille tasoille. Esimerkiksi tilikohtaisesti annettu 

käyttöoikeus antaa oikeudet myös tilin alla sijaitseviin kaikkiin sivustoihin ja näkymiin. 

Käyttöoikeuden periytymisen voi katkaista antamalla alemmille tasoille ylätasosta poik-

keavat käyttöoikeudet. Tässä on huomioitavaa kuitenkin se, että alatasolle ei voi antaa 

vähemmän käyttöoikeuksia kuin mitä ylemmälle tasolle on määritelty. (36.) 

Kuvassa 20 on näkymä Google Analyticsin käyttäjähallintaan, joka löytyy Järjestelmän-

valvoja-välilehdeltä. Käyttöoikeuksia voidaan antaa tili-, sivusto- ja näkymäkohtaisesti. 

 

Kuva 20. Google Analyticsin käyttäjähallinnan näkymä. 

Google Analyticsin käyttäjäryhmät 

Google Analyticsissä on neljä erilaista käyttäjäryhmää, joihin käyttäjä voidaan lisätä ja 

jotka määrittelevät käyttäjän oikeudet Google Analyticsissä. Ryhmät ovat Lue ja analy-

soi, Yhteiskäyttö, Muokkaa ja Käyttäjien hallinta. Uusi käyttäjä lisätään Google Analy-

ticsiin antamalla käyttäjän Google-tunnuksen sähköpostiosoitteelle tarvittavat käyttöoi-

keudet. 
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Kuva 21. Kuvassa näkyvät Google Analyticsin neljä eri käyttäjäryhmää.  

Lue ja analysoi: raporttien ja konfiguraatiotietojen katselu, raporttien tietojen muokkaa-

minen, oman sisällön luominen (esimerkiksi uusi Ohjauspaneeli) ja sisällön jakaminen 

ja jaetun sisällön lukuoikeudet. 

Yhteiskäyttö: Oman sisällön luominen ja jakaminen. Jaetun sisällön muokkausoikeudet.  

Sisältää Lue ja analysoi -käyttöoikeuden. 

Muokkaa: järjestelmänvalvojan oikeudet (esimerkiksi voi lisää, poistaa tai muokata tile-

jä, sivustoja ja näkymiä - mutta ei voi hallinnoida käyttäjiä) sekä raportteihin liittyviä 

toimintoja kuten filttereiden ja tavoitteiden muokkaaminen. Sisältää Yhteiskäyttö- sekä 

Lue ja analysoi -oikeudet. 

Käyttäjien hallinta: käyttäjän lisääminen tai poistaminen ja käyttöoikeuksien muokkaa-

minen. Ei sisällä muita oikeuksia. Käyttäjällä pitää olla tehtynä Google-tili, jotta hänet 

voidaan lisätä Google Analytics -käyttäjäksi. (36.) 

4.9 Google Analytics markkinointikampanjoiden seuraajana 

Markkinointikampanjan seurannalla halutaan selvittää kampanjoiden toimivuutta ja 

tuottoa eli sitä, kuinka monta kävijää kampanja tuo sivustolle, ja minkä verran kampan-

jan innoittamat kävijät tekevät esimerkiksi tilauksia verkkokaupassa. Kampanjoiden 

seurannan avulla voidaan myös havaita mahdolliset kampanjassa ilmenneet ongelmat. 
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Mikäli kampanja tuo sivustolle suuren määrän vierailijoita, mutta useimmat heistä pois-

tuvat pian sivustolle saapumisen jälkeen, on syytä selvittää tapahtuneen syy. Esimer-

kiksi jos iltapäivälehden verkkosivun mainospaikassa on ilmoitus ”Miesten puvut -25%”, 

ja mainospaikkaa klikatessa potentiaalinen asiakas päätyykin verkkokaupan etusivulle 

tai pahimmassa tapauksessa virhesivulle, ei mainosviestin sisältö linkin takana ole yh-

denmukainen kampanjan viestin kanssa, ja tämä voi johtaa kuvattuun kampanjan epä-

onnistumiseen. (37; 38; 39.) 

Google Analyticsissä voi kampanjoita seurata erilaisissa lähteissä, kuten sähköpostiuu-

tiskirjeet, sosiaalinen media, printti / offline (esimerkiksi sanomalehti), hakusanamai-

nonta ja banneri- eli kuvamainonta (mainospaikat suosituilla verkkosivuilla, esim. ilta-

päivälehdet) (4, s. 89; 6, s. 223; 38.)  

Kampanjat saadaan seurattaviksi, kun mainospaikan linkitykseen lisätään seurantapa-

rametrit URL:n loppuun. Kun Google Adwords -tili on linkitetty Google Analyticsiin, 

kampanjatiedot haetaan automaattisesti eikä lisäparametrointia tarvita (40).  

URL:n parametroinnissa tärkeimmät kampanjatiedot ovat kampanjan lähde, joka voi 

olla esimerkiksi hakukone tai uutiskirjeen nimi, kampanjan tulotapa, esimerkiksi sähkö-

posti tai banneri ja kampanjan nimi eli kampanjan yksilöllinen tunniste. Parametrien 

lisääminen onnistuu kätevästi Googlen URL Builderilla. (38; 39.) 

4.10 Google Analyticsin raportit 

Google Analyticsissa on valmiina lukuisia erilaisia raportteja. Raportit muodostuvat 

näkymäkohtaisesti, ja ne löytyvät napsauttamalla Google Analyticsissa jotakin näky-

mää Etusivu-välilehdellä (4; s. 16; 42). 

Heti seurantakoodin asettamisen jälkeen raporteissa on saatavissa tietoa sivuston kä-

vijämäärästä, käyntimääristä, sivulatauksista, vierailijoiden maantieteellisestä sijainnis-

ta ja käytetyistä päätelaitteista sekä tietoa siitä, mistä sivuostolle on tultu. Napsautta-

malla Google Analyticsissa jotakin näkymää siirrytään Raportointi-välilehdelle (kuvassa 

22). 
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Kuva 22. Google Analyticsin kolme näkymää Etusivulla. 

Haluttu raportin ajanjakso annetaan Raportointi-välilehdellä sivun oikeassa yläkulmas-

sa olevasta alasvetovalikosta. 

 

Kuva 23. Raportin ajanjakson valinta. 

Kuvassa 24 näkyvän raportin nimi on Yleisön yleiskatsaus. Raportointi-välilehden va-

semmassa reunassa olevasta raporttinavigaatiosta löytyvät muut raportit, esimerkiksi 

Yleisö, ja raportteja voi etsiä navigaation yläosassa olevalla ennakoivalla hakutoimin-

nolla. 
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Kuva 24. Raportointi-välilehti, jossa vasemmalla näkyy raportointinavigaatio ja hakutoiminto. 

Raporttien automaattinen lähetys sähköpostilla 

Raportit voidaan myös lähettää sähköpostin liitteenä joko kertaluontoisesti tai ajastet-

tuna esimerkiksi jokaisen kuukauden viimeisenä päivänä. Sähköposti-painike auto-

maattisen raportin lähetyksen asetuksiin löytyy Raportin yläosasta heti raportin otsikon 

alapuolelta. (43.) 

Muokatut raportit 

Google Analyticsissa voi valmiiden raporttien lisäksi tehdä omia raportteja. Omat rapor-

tit tehdään Google Analyticsissa Muokkaus-välilehdellä valitsemalla painike + Uusi 

muokattu raportti. (44.) 
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Kuva 25. Muokkaus-välilehti, jossa voi tehdä omia raportteja. 

4.11 Google Analyticsin lisäominaisuudet 

Google Analyticsissä on useita lisäominaisuuksia, jotka eivät automaattisesti tule seu-

rattaviksi raporteille, mutta joiden käyttöönottaminen mahdollistaa yhä tarkemman tie-

don tarkastelun. Näistä lisäominaisuuksista mainittakoon Verkkokaupan seuranta, 

Omat ulottuvuudet ja Tapahtumaseuranta, ja niiden käyttöönottaminen vaatii verkkosi-

vuston seurantakoodin muutoksia. (4, s.12.) Näistä lisäominaisuuksista käsitellään ly-

hyesti verkkokaupan seuranta seuraavassa luvussa. 

Verkkokaupan seuranta 

Verkkokaupan seurannan avulla saadaan tietoa käyttäjien ostokäyttäytymisestä, mm. 

mitä tuotteita verkkokaupan käyttäjät ovat selanneet ja etsineet, mitä tuotteita on lisätty 

ostoskoriin, mitä tuotteita on ostettu jne. Verkkokaupan seurannan avulla voidaan tar-

kistella sitä, mitkä tuotteet tai tuoteryhmät myyvät eniten tai vähiten, mitkä ovat yksittäi-

sen ostoksen tuotteet ja ostoksen tuotto, kuinka kauan ostopäätöksen tekeminen kes-

tää tai kuinka monta istuntoa siihen on käytetty ja missä kohtaa ostoprosessia ostok-

sen tekeminen on keskeytetty. 
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Ottamalla käyttöön verkkokaupan seurannan on mahdollista vastata seuraaviin kysy-

myksiin (45; 46.): 

 Mikä oli verkkokaupan tuotto viime kuussa? 

 Mikä on verkkokaupan katsotuin tuote? 

 Miten promootiot vaikuttavat myynteihin? 

 Mikä on pääsyy siihen, että ostoprosessi keskeytetään ennen maksamista? 

Marraskuussa 2014 Google julkaisi verkkokaupan seurantaan tehostetun verkkokau-

pan seurannan, joka nimensä mukaisesti tarjoaa enemmän mahdollisuuksia kuin edel-

täjänsä Verkkokaupan seuranta. Tehostelulla verkkokaupan seurannalla on mm. mah-

dollista identifioida ne asiakassegmentit (ei henkilöt), jotka keskeyttävät ostoprosessin. 

Tälle asiakassegmentille voidaan sitten tehdä kohdistettua markkinointia. Tehostettu 

verkkokaupan seuranta mittaa ja raportoi myös palautuksia. (47; 48; 49.) 

5 Yhteenveto 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia verkkoanalytiikan ja Google Analyticsin 

perusteita. Teoriaosuudessa käsiteltiin verkkoanalytiikan määritelmää ja mittaamista 

sekä mittaamisen hyötyjä ja ongelmia verkkokaupan näkökulmasta. Lisäksi selvitettiin 

Google Analyticsin toimintaperiaatteita, vertailtiin ilmaisversion ja maksullisen version 

ominaisuuksia sekä erilaisten analytiikkaohjelmistojen suosiota erikokoisissa yrityksis-

sä. Käytännön osiossa tutustuttiin Google Analyticsin käyttöönottoon ja ohjelmiston 

perusominaisuuksiin. 

Google kehittää ohjelmistoaan varsin vauhdikkaasti, ja viimeisin versio Universal Ana-

lytics julkaistiin puoli vuotta sitten. Ajantasaista lähdemateriaalia löytyi lähinnä verkko-

dokumentteina Google Analyticsin tukiportaalista ja asiantuntijablogeista. Työkoke-

muksestani olikin hyötyä opinnäytetyön jäsentelyssä ja tietolähteenä. 

Google Analytics on erittäin monipuolinen analytiikkaohjelmisto, jonka käyttöönotossa 

tarvitaan tarkkaa suunnittelua ja osaavaa toteutusta. Käyttöönotto kannattaa dokumen-

toida hyvin. Mikäli riittävää osaamista ei itsellä ole, on asiantuntija-apu välttämätöntä.  
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Analytiikkaohjelmiston käyttöönotto on kaiken kaikkiaan laaja kokonaisuus, joka teh-

dään iteratiivisesti – kaikkea ei voi, eikä pidäkään tehdä yhdellä kertaa. Lisäksi ohjel-

miston kehityksen myötä uusia lisäominaisuuksia tulee jatkuvasti tarjolle. 

Kuka sitten tarvitsee analytiikkaohjelmaa? Ennen analytiikkaan investointia kannattaa 

esittää itselleen muutama kysymys: 

 Onko yrityksen verkkosivustolla tarkoitus tehdä tuottoa? 

 Onko yrityksen verkkokaupassa paljon kävijöitä, mutta heikko konversio? 

 Käytetäänkö yrityksessä maksettua hakusanamainontaa? 

 Lähetetäänkö yrityksen asiakkaille sähköpostiuutiskirjeitä? 

 Suunnitteellaanko yrityksessä verkkosivuston uusimista?   

Mikäli vastaus on yhteenkin yllä olevaan kysymykseen myöntävä, kannattaa ottaa 

verkkoanalytiikka käyttöön pikimmiten. Yrityksellä, jolla on verkkoliiketoimintaa, ei ole 

enää varaa jättää verkkoanalytiikka pois liiketoiminnan prosesseista. Kilpailijoilla on 

verkkoanalytiikka jo käytössä, eikä kivijalassakaan tehdä kauppaa silmät sidottuina. 
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