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Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Vertaa.fi-hintavertailupalvelulle syksyn 2018 
aikana. Työn aihe syntyi halusta monipuolistaa toimeksiantajayrityksen Google-markkinoin-
tia ja mahdollisuudesta tuoda esiin eri mainosmuotojen hyödyt ja heikkoudet hintavertailuun 
perustuvan liiketoiminnan kannalta. Työn toivotaan selkeyttävän ajatusta siitä, miten harki-
tusti toteutetulla display-mainonnalla voidaan tukea jo tehokasta hakusanamainontaa. 
 
Työn päätavoite on kahden Google Display -kuvamainoskampanjan suunnittelu ja toteutta-
minen. Mainoskampanjoilla mainostetaan yrityksen tuotekategorioista konsolipelejä ja mat-
kapuhelimia. Onnistuneiden mainoskampanjoiden luomisen ohella tavoitteena on ymmär-
tää, miten kannattavimmat asiakasryhmät pystytään eri kohdistusvaihtoehtojen avulla ta-
voittamaan. 
 
Tietoperustassa tuodaan esiin hakusanamainonnan ja display-mainonnan väliset erot ja 
painotetaan niiden vahvuuksia ostoputken eri tasoilla. Vastakkainasettelun jälkeen pereh-
dytään Google Ads -mainosverkostoon ja sen monimuotoisiin ominaisuuksiin. Tietoperus-
tassa käsitellään myös display-kampanjan rakenne ja sen suunnittelussa huomioon otetta-
vat seikat. 
 
Työn toiminnallinen osa aloitetaan lähtötilanteen selvittämisestä, jossa käytetään apuna 
haastattelumateriaalia. Tämän jälkeen raportoidaan kampanjoiden suunnittelusta ja raken-
tamisesta Google Ads -mainontaohjelmassa. Strategisten asetusten esittelyn jälkeen käy-
dään läpi kampanjoissa käytettävät kuvamainokset. Toiminnallinen osa päätetään kampan-
jatulosten mittaamiseen ja analysointiin. 
 
Kampanjajakson perusteella voidaan todeta, ettei display-mainonnalla saavuteta tarpeeksi 
tehokkaasti niitä asiakkaita, jotka ovat heti mainoksen nähtyään valmiita toimimaan. Haku-
sanamainonnan puolella proaktiivisten kuluttajien tavoittaminen on moninkertaisesti toden-
näköisempää, mikä näkyy myös konversiomäärissä. Vaikka suuriin klikkimääriin ei kuukau-
den pituisella jaksolla päästykään, voidaan verrattaen pienin kuluin hankittua näkyvyyttä pi-
tää erittäin positiivisena tuloksena. 
 
Tulevaisuutta silmällä pitäen annetuissa kehitysehdotuksissa painotetaan selkeää suunni-
telmallisuutta. Koska visuaalisia display-kampanjoita on menneisyydessä tehty vain koural-
linen, on selkeän strategian luominen yksinkertainen tapa käyttää myös tämän mainonta-
muodon potentiaali hyödyksi. Ehdotuksissa pohditaan esimerkiksi mahdollisuutta ajoittaa 
display-kampanjoiden julkaisu vuoden suurimpien kulutuspäivien yhteyteen. Kampanjoita 
olisi mahdollista tukea myös teemaan sopivalla sivustosuunnitelulla, jolloin mainonnallinen 
viesti on läsnä myös mainoksen laskeutumissivulla. 
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1 Johdanto 

Suomalaisista alle 55-vuotiaista 95 % käyttää internetiä päivittäin (Kananen 2018, 15). Pe-

rinteiset markkinointikanavat ja niissä esitettävät mainokset ovat jo pitkään olleet kömpe-

löitä ja niiden tuottamat tulokset vaikeasti mitattavissa. Digimarkkinoinnin uudet tuulet ovat 

tuoneet mukanaan työkaluja, joilla mainostajan on mahdollista saada reaaliaikaista tietoa 

siitä, kenelle, missä ja milloin mainokset näkyvät ja miten ne suoriutuvat. Vastakohtaisesti 

internetissä mainoksen nähneen kuluttajan on mahdollista tietää, miksi juuri hänen ruudul-

leen ilmestyy tietynlaisia mainoksia. 

 

Digitaalisessa ympäristössä mainonta ei ole jäykkää ja yksisuuntaista kommunikointia 

myyjältä ostajalle. Mahdollisuus mitata ihmisen käyttäytymistä verkossa on tehnyt markki-

nointiviestinnästä moniulotteisempaa. Koska tulokset markkinointitoimenpiteistä saadaan 

lähes reaaliajassa, myös tarvittavat muutokset voidaan toteuttaa nopeasti ja ilman turhia 

välikäsiä. Nopeus ja joustavuus ovatkin osuvia termejä kuvaamaan etenkin hakukonemai-

nontaa (engl. search engine advertising, SEA), joka on hakukoneiden 2000-luvun aikana 

saavuttaman suosion kautta noussut yhdeksi tärkeimmistä digimarkkinoinnin osa-alueista. 

 

Juslénin (2011, 139.) mukaan hakukoneet ovat viimeisen 20 vuoden aikana nousseet 

merkittävimmiksi tiedonlähteiksi erilaisten ostopäätösongelmien ratkaisemisessa. Hakuko-

nesivustojen katselukerrat tuottavat kuitenkin vain 3–5 % kaikista internetsivujen katselu-

kerroista (Geddes 2014, 281). Vaikka hakusanamainonnan tehokkuus on laajalti tiedossa, 

potentiaalisia ja konversioita tuottavia asiakasvirtoja liikkuu myös hakukoneiden ulkopuo-

lella. Nämä asiakasvirrat ovat yhtä lailla tunnistettavissa ja mainonta on mahdollista koh-

distaa tarkasti juuri niille kuluttajille, jotka mainostaja toivoo tavoittavansa. 

 

Hakukonemainonnan luomat mahdollisuudet ovat erittäin kattavat ja niitä kehitetään jatku-

vasti. Perinteiset tekstimainokset, jotka hakukoneen käyttäjä näkee luonnollisten, eli or-

gaanisten hakutulosten seassa, ovat tuttuja lähes kaikille verkossa liikkuville. Hakusana-

mainonnan lisäksi esimerkiksi hakukone Googlen oma mainosalusta Google Ads (ent. 

Google AdWords) antaa mainostajalle mahdollisuuden tuoda mainoksia esille myös haku-

koneen rajojen ulkopuolella. Mainokset voivat näkyä suurella määrällä muita internetsi-

vuja, kuten sähköposti- tai videopalveluissa. Teksti ei myöskään ole ainut tapa mainostaa, 

sillä mainoksia on mahdollista luoda myös kuvan tai videon muodossa. 
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1.1 Työn tavoitteet ja rajaus 

Opinnäytetyön päätavoitteena on kahden Google Display -verkostossa julkaistavan kuva-

mainoskampanjan toteuttaminen. Kampanjoilla pyritään toimeksiantoyrityksen Google-

mainonnan monipuolistamiseen ja optimointiin sekä uusien kävijöiden tavoittamiseen. 

Työn alatavoitteena on selvittää, mitkä ovat kohdeyrityksen kannalta toimivimmat kohdis-

tustavat, joiden avulla display-mainonnalla voidaan tavoittaa kannattavimmat kohderyh-

mät. Kampanjoissa keskitytään ainoastaan kuvamainoksiin, joten muita mahdollisia mai-

nosformaatteja ei työssä käsitellä. Projekti ei tähtää ainoastaan konversiolukuihin, vaikka 

niitäkin mitataan ja seurataan. Pikemminkin halutaan ymmärtää, mikä display-mainonnan 

rooli yrityksen toiminnassa on vai onko roolia ollenkaan. 

 

Työn aikana luodaan kaksi perinteistä Google Display -kampanjaa, jotka julkaistaan vuo-

den 2018 lokakuussa ja päätetään kuun viimeisenä päivänä. Kampanjoilla mainostetaan 

yrityksen tuotekategorioista puhelimia ja konsolipelejä. Kyseisille kategorioille on tähän 

mennessä ostettu näkyvyyttä pääasiassa vain hakusanamainonnan avulla. Jotta projektin 

tuottamat tulokset ovat selkeästi mitattavissa, valinta kohdistetaan tuoteryhmiin, jotka ovat 

elinaikanaan keränneet jo kohtuullisen suuren määrän verkkoliikennettä. Tästä huolimatta 

niiden tuottamat volyymit eivät ole määrällisesti identtisiä. Valitsemalla suuruusluokiltaan 

eri kokoiset tuotekategoriat pystytään kampanjatuloksia pohtimaan laajemmasta perspek-

tiivistä. 

 

Kampanjoiden rakentamisen tukena käytetään teoriapohjaa, joka perustuu digimarkkinoin-

tiin, markkinointiviestintään ja Google-mainontaan pureutuviin kirjallisuus- ja internetlähtei-

siin sekä blogeihin. Osa tarjolla olevasta Google Ads -mainontaa käsittelevästä kirjallisuu-

desta sisältää jo vanhentunutta tietoa tai on kokonaan vailla tietoa ominaisuuksista, joita 

mainosalustaan on lähiaikoina sisällytetty. Tämän vuoksi saatavilla olevien kirjallisuusläh-

teiden tueksi rakennetaan kattava lähdeverkosto verkkosivuista, jotka ammattimaisesti kä-

sittelevät nopeille muutoksille altista markkinoinnin alaa. Lisäksi työssä viitataan toimeksi-

antajayrityksessä työskentelevän hakukonemarkkinoinnin ammattilaisen haastatteluun, 

jonka avulla pyritään arvioimaan yrityksen harjoittaman hakukonemainonnan tilaa nyt ja 

tulevaisuudessa. 

 

Raportin alussa käsitellään hakukonemarkkinointia niin display- kuin hakusanamainon-

nankin näkökulmasta. Tämän jälkeen kerrotaan, mikä Google Ads -mainosalusta on ja mi-

ten sen sisältämät eri mainosverkostot käyttäytyvät. Google Display -kampanjan rakenta-

minen käydään läpi ensin teorialähteisiin nojaten, minkä jälkeen raportoidaan työn toimin-

nallisesta osasta, eli kampanjoiden suunnittelusta, luomisesta ja toimeenpanosta. 
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Toiminnallista osaa seuraa tulosten analysointi ja siihen pohjautuvat johtopäätökset. Ra-

portti päätetään kehitysehdotuksiin ja oman oppimisen arviointiin. 

 

1.2 Toimeksiantajayrityksen esittely 

Suomen Vertaa.fi Oy on vuonna 2000 perustettu suomalainen hintavertailusivusto, jonka 

asiakkaita ovat kotimaiset ja kansainväliset netti- ja kivijalkakaupat sekä sivustolla vieraile-

vat käyttäjät. Vertaa.fi on osa suurempaa Compare Group -yritystä, jolla on hintavertailusi-

vustoja Suomen lisäksi myös Hollannissa ja Belgiassa. Työn tekohetkellä Vertaa.fi -sivus-

tolla on sopimus yli 250 kaupan kanssa, joiden tuotteita, tuotehintoja, toimitusaikoja ja ar-

vosteluja sivuston käyttäjät voivat puolueettomasti vertailla. Vertaa.fi -sivustolla kauppojen 

tarjoamat tuotteet on lajiteltu kymmeniin tuoteteemoihin ja satoihin tuotekategorioihin, 

joista muodostuu sivuston kategoriapuu. Konkreettisten kulutustavaroiden lisäksi palvelun 

kautta voi vertailla lentojen, sähkösopimusten ja vakuutuksien hintoja. 

 

Suomen Vertaa.fi Oy:n toiminta on hyvä esimerkki kumppanuusmarkkinoinnista. Kumppa-

nuusmarkkinointi on yksi internetin markkinointikeinoista, jossa kumppanilla – tässä ta-

pauksessa hintavertailupalvelulla - on omat verkkosivut, joihin liitetty linkki vie käyttäjän 

toisen yrityksen, eli jälleenmyyjän verkkosivulle. Jos kuluttaja siirtyy kumppanisivuston 

kautta jälleenmyyjän sivulle, kumppanisivustolle maksetaan siirtymisestä palkkio. Hinta-

vertailupalvelussa mukana olevat kaupat maksavat asiakasajurina toimivalle julkaisijasi-

vustolle palkkion, joka voi muodostua esimerkiksi maksu per klikki -hintojen (engl. pay per 

click, PPC) perusteella. (Kananen 2018, 115.) Vertaa.fi laskuttaa asiakkaitaan juurikin ka-

tegoriakohtaisten maksu per klikki -hintojen mukaan, jolloin eri tuoteryhmiin kohdistuvat 

klikit ovat eri hintaisia. 

 

Hintavertailusivustojen välinen kilpailu on Suomen markkinoilla kiivasta, minkä takia haku-

konemainonnalla on suuri rooli Vertaa.fi:n päivittäisessä toiminnassa. Vertaa.fi mainostaa 

kaikissa suurimmissa hakukoneissa ja hakukoneverkostoissa. Yritys haluaa jatkuvasti ta-

voittaa uusia asiakkaita, mutta myös vanhojen kävijöiden takaisin tuominen on toiminnalle 

välttämätöntä. Olemalla esillä eri verkkosivuilla ja hakukoneissa yritys pyrkii lisäämään 

konversioiden lisäksi brändinsä näkyvyyttä ja tunnettuutta. (Niemi 21.8.2018.) 

 

1.3 Oma kiinnostus aiheeseen 

Sain idean työni aiheeseen pitkälti työharjoittelujaksolla saadun kokemuksen kautta. Toi-

min toimeksiantajayrityksessä myös työharjoittelussa, jonka aikana kiinnostuin hakuko-

nemarkkinoinnista toden teolla. Siinä yhdistyivät itseäni kiinnostavat kohderyhmien 
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tunnistaminen ja ymmärtäminen, mainosten luomisessa tarvittava luovuus ja tulosten ana-

lyyttisyys. 

 

Suuntautumisopintoni ja muutamat yritysvierailut olivat raapaisseet aihetta pintapuolisesti 

ja olin saanut yleisen mielikuvan siitä, mitä hakukonemarkkinointi on. Ennen työharjoitte-

luani en kuitenkaan tiennyt Google-mainonnasta käytännön tasolla juuri mitään, mutta no-

peasti perehdyttämisen jälkeen hakusanakampanjoiden rakentaminen alkoi tuntua mielek-

käältä. Sain yhä enemmän vastuuta ja pääsin ratkaisemaan ongelmia perustuen omiin 

päätöksiini. Onnistumisten myötä näkemykseni avartuivat, mikä ruokki myös motivaa-

tiotani. Halusin laajentaa osaamistani myös hakusanamainonnan ulkopuolelle. 

 

Yhdessä toimeksiantoyrityksen kanssa päätimme, että opinnäytetyön aihe muotoutuisi 

display-mainonnan ympärille. Koska työ hakusanamainonnan parissa oli jo luontevaa, 

koin hyödylliseksi sen, että työ tehtäisiin hieman tuntemattomamman aihealueen parissa. 

Se lisäisi projektiin suuremman haasteen, mutta auttaisi minua monipuolistamaan ja kehit-

tämään jo opittuja taitojani. Työn tuloksilla voitaisiin tukea myös kohdeyrityksen toimintaa 

tulevaisuudessa. 
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2 Hakusana- ja display-mainonta osana ostoputkea 

Perinteisesti myynti- ja ostokäyttäytymistä on selitetty erilaisilla teoriamalleilla, joista useat 

osa ovat käyttökelpoisia myös digimarkkinoinnin aikakaudella. AIDA-malli on yksi näistä 

teoriamalleista, joka voidaan kuluttajan kannalta kääntää ostomalliksi. Teoriaa kutsutaan 

myös ostoputkeksi tai -tunneliksi. (Kananen 2018, 125–126.) 

 

AIDA-malli muodostuu sanoista: huomio (engl. attention), mielenkiinto (engl. interest), os-

topäätös (engl. desire) ja käyttö (engl. action). Verkkomarkkinoinnissa viimeisen kohdan 

(käyttö) eteen voidaan lisätä toimi, vakuuttaminen (engl. conviction), jolloin muodostetaan 

päivitetty AIDCA-malli. (Kananen 2018, 125–126.) Ostoputkea mallinnetaan lukuisilla eri 

tavoilla ja sen vaiheiden terminologia voi vaihdella myös toimialojen sisällä. 

 

Kuluttajan käyttäytymistä ohjaavat tarpeet ja hyödykkeet tyydyttävät tarpeita – myös inter-

netissä. Koska hyödyketarjonta on verkossa erittäin runsasta, on markkinoijan entistä tär-

keämpää onnistua kuluttajan mielenkiinnon kohdistamisessa juuri omaan tarjontaansa. 

Kuluttajat etsivät verkosta ratkaisuja hakutermien avulla, jolloin hakukoneet tuovat esiin 

käyttäjän tarpeita vastaavat verkkosivut optimoitujen avainsanojen, kuvauksien ja metatie-

dostojen perusteella. Hakutulosten seassa esiintyy myös maksettua mainontaa, joka yhtä 

lailla toimii parhaiten, kun mainostettava sivu vastaa hakutermissä ilmenevään tarpee-

seen. (Kananen 2018, 125–126.) 

 

Kuluttajan tullessa tietoiseksi lukuisista hakukoneen antamista vaihtoehdoista, on markki-

noijan vangittava hänen mielenkiintonsa esimerkiksi korostamalla oman tuotteensa omi-

naisuuksia, etuja tai hyötyjä. Mielenkiinnon herättämisen jälkeen kuluttaja tulee saada va-

kuuttuneeksi siitä, että juuri oman yrityksen tuote vastaa parhaiten hänen tarpeitaan. Digi-

markkinoinnissa vakuuttamisen keinoina voidaan käyttää esimerkiksi tuotearvosteluja tai 

muiden käyttäjien kokemuksia. Onnistunutta vakuuttamista seuraa ostoputken viimeinen 

vaihe, jolloin asiakas päätyy konversioon, eli ostaa tuotteen tai tekee muun digimarkkinoi-

jan toivoman toimen, joka voi olla esimerkiksi kyselylomakkeen täyttäminen. (Kananen 

2018, 126.) 

 

Digitaalisessa ympäristössä kuluttajat eivät koskaan kulje ostoputken läpi identtistä reittiä. 

Asiakkaat saattavat hypätä suoraan putken syvään päähän käymättä selkeästi läpi mie-

lenkiinnon heräämisen tai bränditietoisuuden vaiheita. Asiakkaan ostoputkessa viettämälle 

ajalle ei näin ollen voida määrittää tavoite- tai ihanneaikaa. Esimerkiksi yksityishenkilön 

verkkokaupasta tekemä ostos eroaa suuruusluokaltaan mittavasta kahden yrityksen 
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välisestä kaupasta, minkä vuoksi ostoprosessit eroavat toisistaan myös ajallisesti mitat-

tuna. (Geddes 2014, 22.) 

 

2.1 Hakusanamainonta konversioiden luojana 

Nykyaikaisesta hakukonemarkkinoinnista puhuttaessa Mangold (2018, 60–61) kuvaa os-

toputkea neljätasoiseksi. Nämä tasot ovat: tietoisuus (engl. awareness), huomion kiinnittä-

minen (engl. engagement), konversio (engl. conversion) ja asiakkuuden säilyttäminen 

(engl. retention). Vaikka sekä hakusanamainonnan että display-mainonnan avulla voi-

daankin pyrkiä samoihin tavoitteisiin, on molemmilla omat paikkansa ostoputken eri vai-

heissa. Haku- ja display-mainontaan sovellettava ostoputki voidaan muuntaa myös astetta 

yksityiskohtaisemmaksi konversioputkeksi, joka koostuu viidestä eri tasosta (kuva 1).  

 

Hakusanamainonta antaa markkinoijalle mahdollisuuden tavoittaa kuluttajat juuri sillä het-

kellä, kun ongelmaan haetaan ratkaisua. Hakusanamainoksen suurin vahvuus on, että se 

ilmestyy kuluttajan eteen välittömästi hänen ilmaistuaan kiinnostuksen tuotetta tai palvelua 

kohtaan. Perinteisellä lehtimainoksella on vaikea tavoittaa esimerkiksi kukkakimppuja etsi-

viä asiakkaita, mutta kuluttajan syöttäessä hakukoneeseen hakutermin edulliset kukka-

kimput, voidaan olla melko varmoja, että hakija on potentiaalinen kukkakimpun ostaja. 

Näin ollen mainonta muuttuu kohdistetummaksi, toimivammaksi ja kustannustehokkaam-

maksi. (Mangold 2018, 76.) 

 

Hakusanamainonta on nopea ja melko yksinkertainen tapa tuottaa yritykselle konversioita 

ja liikevaihtoa ilman suurempaa mainosbudjettia. Paikalliset yritykset ja palvelut, kuten ho-

tellit, putkimiehet tai pikaravintolat, hyötyvät hakusanamainonnasta yleisesti eniten. Tämä 

on seurausta siitä, että hakukoneista etsitään useimmiten nopeaa ratkaisua äkilliseen tar-

peeseen tai ongelmaan. Hakusanamainokset rohkaisevat kuluttajaa klikkaamaan ja toimi-

maan heti – toisaalta niiden odotetaan myös tarjoavan ratkaisuja välittömästi. (Nair 

4.3.2016.) 

 

 

Kuva 1. Display- ja hakumainosten roolit konversioputkessa (mukaillen Nair 2016) 
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Kuten kuvasta 1 havaitaan, hakumainosten pääasiallinen tehtävä osto- ja konversioputken 

varrella on saada kuluttaja harkitsemaan mainostajan tuotetta tai palvelua. Harkintavai-

heen aikana hakukonetta käyttävä kuluttaja hankkii tietoa toimialan tuotetarjonnasta ylei-

sellä tasolla. Karkean katsauksen jälkeen hakutermit muuttuvat yleisistä termeistä yksi-

tyiskohtaisemmiksi tuotetyypeiksi, jolloin samankaltaisten tuotteiden tai palveluiden omi-

naisuuksia voidaan vertailla. (Geddes 2014, 21–22.) 

 

Kun sopiva vaihtoehto löytyy, kuluttaja päättää, mistä tuote tai palvelu tulisi hankkia. Täl-

löin hakutermeissä voi ilmetä esimerkiksi yritysten nimiä tai yksittäisten tuotteiden tuote-

koodeja. Näiden erittäin tarkkojen hakujen avulla kuluttaja pyrkii keräämään tarkkaa tietoa 

tuotteen jälleenmyyjistä, hinnoista, toimituskuluista tai esimerkiksi säännöksistä takuita ja 

palautuksia koskien. Ihanteellisessa tilanteessa tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tie-

donhakua seuraa lopulta konversiotapahtuma. (Geddes 2014, 21–22.) 

 

Hakumainoksen klikkausprosentti (engl. click-through rate, CTR) on tyypillisesti moninker-

tainen display-mainokseen verrattuna, sillä aktiivisesti vastauksia etsivälle kuluttajalle mai-

nonnan kohdentaminen on avainsanojen, sijainnin ja demografisten tekijöiden kannalta 

tehokkaampaa. Myös sijoitetun pääoman tuottoaste on hakusanamainonnassa usein kor-

keampi verrattuna display-mainontaan tai sosiaalisessa mediassa esitettävään mainon-

taan. (Nair 4.3.2016.) Hakusanamainontaa tulisikin pitää digimarkkinoinnin kivijalkana – 

varsinkin uusien ja aloittavien yritysten kohdalla (Mangold 2018, 11). 

 

2.2  Display-mainonta bränditunnettuuden ja asiakkuuksien ylläpitäjänä 

Display-mainokset näkyvät verkossa vieraileville kuluttajille demografisten tekijöiden, 

aiemmin tehtyjen hakujen ja verkkokäyttäytymisen perusteella. Kuluttajan ei tarvitse konk-

reettisesti etsiä mainostajan tuotetta nähdäkseen mainoksia, sillä ne voivat tulla esiin esi-

merkiksi blogisivulla, jonka sisältö liittyy samantyyppisiin tuotteisiin, joita mainostajalla on 

tarjolla. (Nair 4.3.2016.) Display-mainosten klikkausprosentti ei yleisesti yllä lähellekään 

hakumainoksien tasoa. Keskiarvollisesti klikkausprosentti on vain 0,06 kaikki display-mai-

nostyypit huomioon ottaen. Mainostajan onkin tarkkaan mietittävä, mitä display-mainon-

nalla pohjimmiltaan halutaan saavuttaa. (Nolasco Da Silva 11.9.2018.) 

 

Vaikka display-mainontaa suositellaan kokeneemmille hakukonemainostajille, on sen 

avulla mahdollista houkutella suuria määriä potentiaalisia asiakkaita verkkosivuille ilman 

suurempia ponnistuksia (Salomaa 2014, 43). Jokainen edellä kuvattu versio ostoputkesta 

alkaa vaiheilla tietoisuus ja mielenkiinnon herättäminen. Jos kuluttajat eivät ole tietoisia 

markkinoijan tuotteista tai palveluista, eivät he myöskään osaa etsiä niitä. Pelkistetysti 



 

 

8 

kuvaillen display-mainonta on keino tavoittaa kuluttajat, jotka ovat tiedostamattaan tuot-

teen tai palvelun tarpeessa tai eivät tiedä, kuka tuotteita tai palveluita tarjoaa. Display-mai-

nonnasta hyödytäänkin erityisesti silloin, kun pyritään tavoittamaan täysin uusia asiakas-

segmenttejä. (Geddes 2014, 282.) 

 

Kuten kuvasta 1 nähdään, display-mainonnan suurimpina vahvuuksina pidetään bränditie-

toisuuden lisäämistä ja asiakkuuksien ylläpitämistä. Mainostajalla on käsissään suunnaton 

määrä eri vaihtoehtoja, joilla kohdentaa display-mainonta halutulle kohderyhmälle. Näin 

ollen täysin uudenkin asiakaskunnan tavoittaminen on astetta mutkattomampaa. Kohden-

tamisessa tulee erityisesti tarkastella yrityksen mainonnallisia tavoitteita ja niin nykyistä 

kuin potentiaalistakin asiakaskuntaa. (Nolasco Da Silva 11.9.2018.) Kansainväliset suur-

yritykset voivat harjoittaa display-mainontaa pitääkseen maailmanlaajuista bränditunnet-

tuutta yllä, kun taas pienemmät, juuri perustetut toimijat saattavat pyrkiä sementoimaan 

nimensä vain muutaman verkkovierailijan mieleen (Nair 4.3.2016). 

 

Brändin vahvistamisen lisäksi display-mainonnalla voidaan tukea perinteisiä hakumainos-

kampanjoita. Mainonta voidaan kohdentaa esimerkiksi käyttäjille, joiden hakumainoksen 

klikkausta seurannut sivustovierailu ei ole päättynyt konversioon. Kohdentaminen uudel-

leenmarkkinointia (engl. remarketing) hyväksikäyttäen antaa mainostajalle mahdollisuu-

den säilyttää yrityksen brändinäkyvyys ja tarjonta myös niiden käyttäjien näytöillä, jotka 

ovat yrityksen sivuilta jo poistuneet. Erityisen kannattavaa uudelleenmarkkinointi on koh-

distaa ”arvokkaimpiin” asiakkaisiin, eli kuluttajiin, jotka ovat päätyneet konversioon men-

neisyydessä tai vierailleet aktiivisesti konversiotapahtuman kannalta oleellisilla sivuilla. (Ir-

vine 23.8.2018; Nolasco Da Silva 11.9.2018.) 
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3 Google Ads -mainosverkosto 

Google Ads on Googlen omistama ja operoima verkkomainonta-alusta, jota miljoonat yri-

tykset ja toimijat ympäri maailmaa hyödyntävät uusien asiakassuhteiden hankkimisessa ja 

liiketoiminnan kasvattamisessa (WordStream 2018a). Google Ads on suurin ja suosituin 

verkkomainonnan työkalu, mutta esimerkiksi Microsoftin omistama hakukone Bing tarjoaa 

käyttäjilleen vastaavan mainonnanhallintajärjestelmän. Tarkasteltaessa hakukoneiden 

markkinaosuuksia on asiakkaansa Suomesta hankkivalle yritykselle Google Ads ainoa 

merkittävä hakukonemainonnan työkalu. (Salomaa 2014, 16.) Vuoden 2018 elokuussa 

Googlen osuus Suomen hakukonemarkkinoista oli 96,31 %, Bingin sijoittuessa listalla 

toiseksi 2,25 %:n osuudella (StatCounter 2018). 

 

Suomessa Google Ads -mainosalustasta ja sen kautta tehdystä mainonnasta käytetään 

erinäisiä synonyymeja. Yleisimpiä näistä ovat Google-mainonta ja Google-markkinointi. 

Usein puhutaan myös AdWords-mainonnasta, joka juontuu työkalun vanhasta nimestä. 

(Salomaa 2014, 16.) Google Ads -nimi otettiin käyttöön vuoden 2018 puolivälissä osana 

Googlen markkinointityökalujen uudelleenbrändäysprojektia, jonka avulla yritys pyrki pai-

nottamaan tekstimainosten ohella myös lukuisia muita mainosformaatteja, joita sen työka-

lut tarjoavat (Marvin 27.6.2018). 

 

Google Ads -alustaa hyödyntävät markkinoijat voivat sijoittaa mainoksensa ympäri kahta 

suurta mainontakenttää, eli haku- tai display-verkostoa. Vaikka verkostot pystyvät osittain 

toimimaan interaktiivisesti yhdessä, tulee markkinoijan ymmärtää, että tarjolla on kaksi 

täysin erilaista tuotetta. Yksinkertainen tapa erotella verkostot toisistaan on liittää hakuver-

kosto proaktiivisesti tietoa etsiviin käyttäjiin ja display-verkosto eri internet-sivustoja selai-

leviin käyttäjiin. (McDonald 2018, 17.) 

 

3.1 Google Search Network 

Hakukoneessa suoritettu haku käynnistää sadasosasekuntien pituisen huutokauppata-

pahtuman, joka määrittää, kuinka korkealle kukin mainos hakutulossivulla sijoittuu. Sijoitus 

sivulla ei määräydy pelkästään hintatarjouksen perusteella, sillä Google arvioi jokaisen 

mainostajan hakusanat ja tekstimainokset yksitellen asteikolla yhdestä kymmeneen. (Sa-

lomaa 2014, 18.) Laatupisteet (engl. quality score) määräytyvät Googlen algoritmien pe-

rusteella ja niihin uskotaan vaikuttavan esimerkiksi mainostekstin osuvuus, mainoksen 

klikkausprosentti ja laskeutumissivun laatu. Korkeat laatupisteet voivat nostaa mainoksen 

sijoitusta ja alentaa siihen kohdistuvien klikkien hintoja. (WordStream 2018b.) 
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Googlen hakuverkostossa harjoitettavaa hakusanamainontaa voidaan kutsua myös pay-

per-click -mainonnaksi, jossa mainostajat tekevät hintatarjouksia yksittäisistä, tarjoa-

maansa palveluun olennaisesti liittyvistä avainsanoista. Mainokset nousevat hakutulosten 

joukkoon kuluttajan hakutermin sisältäessä avainsanan tai sitä vastaavan synonyymin. 

Tarjottava summa on sen suuruinen, mitä mainostaja on yhdestä klikistä valmis maksa-

maan. (WordStream 2018a.) Googlen hakusivujen lisäksi hakumainokset voivat näkyä 

Google Search Partners -sivuilla, joihin kuuluvat esimerkiksi Youtuben ja Google Maps -

karttapalvelun lisäksi sadat Googlen ulkopuoliset verkkosivustot. (Mangold 2018, 20–21.) 

 

3.2 Google-tekstimainokset 

Google-tekstimainos koostuu kolmesta osasta: sinisestä otsikosta, vihreästä URL-osoit-

teesta ja mustasta kuvaustekstistä. Otsikko pistää käyttäjän silmään useimmiten ensim-

mäisenä, minkä vuoksi avainsana tai sen läheinen vastine on usein sisällytettynä otsikko-

tekstiin. Mainoksessa on vähintään kaksi, maksimissaan 30 merkin pituista otsikkotekstiä, 

jotka erotellaan toisistaan pystyviivalla. (Google 2018a; Salomaa 2014, 50.) 

 

URL-osoiterivi koostuu mainoksen laskeutumissivun verkkotunnuksesta ja kahdesta muo-

kattavasta polkukentästä. Valinnaisten polkukenttien avulla mainostaja voi antaa käyttä-

jälle selkeämmän kuvan siitä, mihin mainos tulee hänet ohjaamaan. Polkutekstien ei vält-

tämättä tarvitse mukailla laskeutumissivun URL-osoitetta, mutta niiden tulee kuvata mai-

nostettavaa tuotetta tai palvelua tarkasti. Kunkin polkutekstin maksimipituus on 15 merk-

kiä. (Google 2018a; McDonald 2018, 128.) 

 

Tekstimainoksen osoiterivin alla on kuvausteksti, joka on enintään 90 symbolin mittainen. 

Kuvaustekstejä on mainoksessa aina vähintään yksi. Kuvaus on mainostajan mahdolli-

suus tuoda esiin yksityiskohtaista tietoa tarjolla olevasta tuotteesta tai palvelusta. Kuvaus-

tekstin tulee sisältää kuluttajalle ymmärrettävää ja hyödyllistä tietoa. Tekstiin voidaan si-

sällyttää toimintakehotus (engl. call to action), jonka avulla mainostaja kertoo selkeästi, 

mitä käyttäjän halutaan laskeutumissivulla tekevän. Sanaparit katso hinnat tai tilaa uutis-

kirje ovat esimerkkejä mainoksissa käytettävistä toimintakehotuksista. (Google 2018a; 

Geddes 2014, 96–97.) 

 

 

Kuva 2. Laajennettu tekstimainos (Google 2018a) 
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Kuvassa 2 on esimerkki tekstimainoksesta, joka muodostuu kolmesta otsikosta, URL-

osoitteesta ja yhdestä kuvauksesta. URL-osoitteeseen on lisätty yksi polkuteksti, vakuu-

tus. Google on kasvattanut tekstimainosten kokoa vuosien varrella merkittävästi. Kuvan 2 

laajennettu tekstimainos on mahdollista kasvattaa edellistä mainosversiota 130 merkkiä 

suuremmaksi. Tätä ennen laajennettuun tekstimainokseen oli mahdollista sisällyttää kaksi 

30 merkin pituista otsikkoa ja yksi 80 merkin kuvaus. Google toi uudet, informatiivisemmat 

tekstimainosmallit mainostajien käyttöön alkusyksyllä 2018. Tällä hetkellä otsikoita voi-

daan lisätä kolme ja 90 merkin mittaisia kuvauksia kaksi. Kattavamman mainoskoon on 

tutkittu kasvattavan klikkausprosenttia jopa 15-prosenttisesti. (Koskelo 30.8.2018.) 

 

3.3 Google Display Network 

Pelkistettynä Google Display Network -verkoston (GDN-verkosto) suurin ero verrattuna 

hakuverkostoon on, ettei käyttäjän tarvitse suorittaa hakua nähdäkseen mainoksia. Disp-

lay-verkostossa mainokset esiintyvät eri verkkosivuilla tai mobiilisovelluksissa perustuen 

joko itse verkkosivun tai sovelluksen sisältöön tai muuhun mainostajan asettamaan koh-

distustapaan. Display-mainonnassa kohdistamisasetukset pitkälti määrittävät, kuinka hy-

vin mainos tulee elinaikanaan selviytymään. (Eremenko 22.12.2015; Geddes 2014, 280.) 

 

Kaikki internet-sivut tai sovellukset eivät tue display-mainoksia, joten esimerkiksi juuri 

GDN-verkoston display-mainoksia nähdään vain verkkosivuilla, jotka ovat antaneet 

Googlelle myöntymyksensä mainonnan näyttämiseen mainostuloista laskettua prosentti-

osuutta vastaan. GDN-verkosto esittää mainoksia yli kahdella miljoonalla verkkoalustalla, 

joista suurimpia esimerkkejä ovat Googlen omistamat verkkopalvelut YouTube ja Gmail. 

Verkosto tavoittaa globaalilla tasolla 90 % kaikista internetin käyttäjistä, mikä tekee siitä 

maailman kattavimman display-mainosverkoston. (Irvine 23.8.2018; Propero Partners 

6.12.2017.) 

 

Googlen pohjimmainen tavoite on saada ihmiset klikkaamaan mainoksia, minkä takia se 

haluaa työntää myös mainostajia mahdollisimman laajalle alueelle arvioimalla tulevia klik-

kimääriä usein optimistiseen sävyyn. Vaikka GDN-verkoston ulottuvuus on päätä hui-

maava, on mainostamiseen suhtauduttava varovaisen tarkasti. Display-mainonnan tuoma 

ei-toivottu liikenne ja sitä seuraavat kulut voivat kasvaa hetkessä merkittäviksi, jos kohdis-

taminen suoritetaan liian laveasti. GDN-verkostossa on mukana valtava määrä huonolaa-

tuisia verkkosivuja, joista kantautuva liikenne voi olla yhtä tyhjän kanssa. Klikkivolyymien 

jatkuva monitorointi ja mainosten esittämisen estäminen epäolennaisilla verkkosivuilla 

ovat mainostajan tärkeimpiä aseita tasapainotellessa display-kampanjan kulujen ja hyöty-

jen välillä. (McDonald 2018, 182, 184.) 
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3.4 Google Display -mainostyypit 

Google tarjoaa mainostajille useita mainostyyppejä, jotka soveltuvat eri sijainneille ympäri 

GDN-verkostoa. Kuvamainos, eli banneri, on display-mainonnan tunnetuin muoto. Mai-

nosbannerit ovat kuvia tai multimediaa sisältäviä mainoslaatikoita, jotka voivat näkyä joko 

verkkosivujen reunoilla tai sulautettuna sivun sisällön joukkoon. Kuvamainosten ulkoasun 

voi päättää täysin itse tai vaihtoehtoisesti apuna voidaan käyttää Googlen omaa kuva-

pankkia. Mainostaja voi rikastaa bannerimainoksia myös interaktiivisilla elementeillä tai 

animaatioilla. (Google 2018b.) 

 

GDN-verkostossa mainospaikat ovat eri kokoisia, joten mainosta luodessa on päätettävä, 

minkä kokoisena mainos halutaan käyttäjille esittää. Google skaalaa yleisimpiä kuvako-

koja automaattisesti ja kasvattaa näin mainosten saamaa näkyvyyttä. Jos sataprosentti-

nen kontrolli kattavuudesta halutaan säilyttää, on mainostajan luotava mainos mahdolli-

simman monessa eri koossa. Tämän lisäksi huomioon on otettava erot tietokoneiden ja 

mobiililaitteiden näyttökokojen välillä. Tietokoneen näytölle hyvin sopiva mainos ei välttä-

mättä ilmesty näkyviin mobiililaitteella. Tietokoneella suosituimpia pikseleissä mitattuja 

mainoskokoja ovat 300 x 250 ja 728 x 90. Suomessa toimivaksi kuvakooksi on todettu 

myös ”panoraama”-kuvakoko (920 x 120), joka toimii tehokkaimmin asetettuna verkkosi-

vun yläreunaan. (Eremenko 22.12.2015; Google 2018c.) 

 

 

Kuva 3. Esimerkki GDN-verkostossa nähtävästä tekstimainoksesta (Li 2018) 

 

Vaikka kuvamainoksia pidetään display-mainonnan kulmakivenä, GDN-verkostossa näh-

tävistä mainoksista 67,5 % on tekstimainoksia. Display-mainostamista voi harjoittaa myös 

ilman visuaalisia elementtejä. Hakumainoskampanjaa luodessa mainostajan on mahdol-

lista valita toiminto, joka vie tekstimainokset esille myös display-verkostoon. Laajempi 

kohdeyleisö ei välttämättä tarkoita parempia tuloksia, sillä GDN-verkostossa 
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tekstimainoksien klikkausprosentin on tutkittu olevan noin kolmanneksen alhaisempi ku-

vallisiin mainoksiin verrattuna. (Kim 23.7.2018) Kuva 3 on esimerkki display-verkostoon 

implementoidusta hakusanamainoksesta, joka tavallisen tekstimainoksen tavoin koostuu 

otsikosta, URL-osoitteesta ja kuvaustekstistä. Tämän lisäksi mainoksen alareunaan on lii-

tetty tumma toimintapainike, jonka väriä ja tyyliä mainostajan on mahdollista muokata. 

 

Bannerin ja tekstin lisäksi muut Google Display -mainontamuodot ovat Gmail-sähköposti-

palveluun ja mobiilisovelluksiin kohdennetut mainoskampanjat. Gmail-mainokset ovat laa-

jennettavissa ja käyttäjät voivat tallentaa ja jakaa niitä toistensa kanssa. Myös videomai-

nonta yhdistetään usein display-mainontaan, mutta Googlen tapauksessa videomainonta 

on keskitetty täysin erilliseksi osaksi. Googlen videomainosalustana toimii YouTube-pal-

velu, jossa mainokset näkyvät käyttäjien katsomien videoiden alussa, vieressä tai video-

hakutulossivulla. (Google 2018b; Google 2018d.) 
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4 Google Display -kampanjan rakenne 

Tässä luvussa käsitellään perinteisen Google Display -kampanjan rakenne ja rakentami-

sen tasot teoriassa. Tekstissä painotetaan kampanjarakenteen osa-alueita, jotka tekijä ko-

kee tärkeimmiksi omassa projektissaan. Kaikkia pienimpiä ja yksityiskohtaisimpia asetus-

tasoja ei esitellä, jotta kerronta pysyy luvussa selkeänä. Kohdat käydään läpi järjestyk-

sessä, jossa ne tulevat Google Ads -ohjelmassa vastaan käyttäjän valitessa kampanjata-

voitteeksi verkkosivuliikenteen. Järjestyksen säilyttäminen on tärkeää, jotta lukija pystyy 

hahmottamaan kampanjan luomisen myös käytännön tasolla. 

 

4.1 Mainostilin hierarkia 

Google Ads -mainontaohjelma perustuu hierarkkiseen rakenteeseen, jonka korkein taso 

on tilitaso (kuva 4). Laajaa mainontaa harjoittavalla mainostajalla voi olla useita, eri tee-

moille tai yritysasiakkaille varattuja mainostilejä, mutta yleisesti tilejä on yksi. Tilin alle ra-

kentuu yksi tai useampi mainoskampanja. Kampanjat voivat sisältää yhden tai useamman 

mainosryhmän. Mainokset sijaitsevat portaikossa viimeisenä – mainosryhmien sisällä. 

(Mangold 2018, 24.) 

 

 

Kuva 4. Google Ads -tilin rakenne (mukaillen Mangold 2018) 

 

Yksittäinen mainoskampanja omistetaan yleensä tietyn tuoteryhmän, palvelun tai esimer-

kiksi brändin ympärille. Selkeä sisällön rajaaminen kampanjoiden välillä on elintärkeää, 

jotta mainonnan sanomasta ei muodostu kohtuuttoman geneeristä. Lisäksi mainonnan 

budjetti määritetään kampanjatasolle, minkä takia sisällöltään jäsentelemättömän kam-

panjan optimointi koituu usein monimutkaiseksi. Kodin elektroniikkaa myyvä yritys voi 

luoda omat kampanjat esimerkiksi pelikonsoleille ja jääkaapeille, jolloin mainosten tuote-

ryhmäkohtainen sisältö ja budjetti ovat selkeästi hallittavissa. Huomattavasti heikompi 



 

 

15 

vaihtoehto olisi luoda erilliset kampanjat esimerkiksi keittiöön ja olohuoneeseen sijoitetta-

ville tuotteille. (da Cunha 23.7.2018; Mangold 2018, 25–26.) 

 

Mainosryhmillä on kampanjaa yksityiskohtaisempi rooli, mutta niiden on pysyttävä uskolli-

sina kampanjan aihealueelle. Hakusanakampanjoissa mainosryhmiin sisällytetään avain-

sanoja. Display-mainosryhmät voivat sisältää avainsanojen lisäksi useampia kohdistus-

sääntöjä, joiden avulla mainosryhmiin luotuja mainoksia ohjataan halutulle kohderyhmälle. 

Mainosryhmiä voi rakentaa kampanjan alle haluamansa määrän, mutta harkitsemattoman 

suuri määrä voi venyttää kampanjan budjettia liian moneen suuntaan. Samaisen kodin 

elektroniikkaa myyvän kaupan pelikonsoleille omistettu kampanja voi sisältää mainosryh-

män esimerkiksi PlayStation 4 -konsoleille. Mainosryhmätasolla tehtävien asetusten pe-

rusteella kyseisen ryhmän display-mainokset voidaan suunnata esimerkiksi pc- ja konsoli-

pelaamisesta kiinnostuneille henkilöille. (da Cunha 23.7.2018; Mangold 2018, 26–27.) 

 

4.2 Tavoitteen määrittäminen 

Display-kampanja – toisin kuin hakusanakampanja – voi tähdätä useisiin eri tavoitteisiin ja 

Google haluaa tietää mainostajan päämäärään heti luomisprosessin ensimetreillä. Disp-

lay-kampanjalle voidaan asettaa yksi seuraavista tavoitteista: 

- myynnit 
- liidit 
- verkkosivuliikenne 
- tuote- tai palvelutietoisuuden kasvattaminen 
- bränditunnettuus ja -kattavuus. (McDonald 2018, 185.) 

 

Luetelman kaksi ensimmäistä tavoitetta pyrkivät suoraviivaisiin tuloksiin. Tavoittelemalla 

myyntejä mainostaja haluaa tavoittaa asiakkaat, jotka ovat valmiita toimimaan välittömästi. 

Liidejä keräämällä mainostaja voi pyrkiä esimerkiksi uutiskirjeiden tilausmäärien kasvuun 

tai kuluttajien yhteystietojen hankkimiseen muilla tavoin (Kolowich 27.8.2018). 

 

McDonaldin (2018, 185) mukaan verkkosivuliikenne on Display-kampanjan tavoitteena 

yleisin ja suosituin mainostajien keskuudessa. Maksimoimalla verkkosivuliikenteen mai-

nostaja tahtoo imeä mahdollisimman paljon liikennettä omille verkkosivuilleen. Mainosta 

klikanneet voidaan esimerkiksi ohjata uuden tuotevalikoiman selaussivulle, jolloin käyttäjät 

tutustutetaan sekä tarjonnalle että ostomahdollisuudelle samalla laskeutumissivulla. 

Vaikka verkkoliikenne ei konvertoituisikaan lyhyellä aikavälillä tehokkaasti, pystyy mainos-

taja luomaan listan niistä käyttäjistä, jotka se haluaa vielä myöhemmin tavoittaa. (Mangold 

2018, 75–76.) 
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Kaksi viimeistä brändinäkyvyyteen keskittyvää tavoitetta eivät pyri suoraviivaisiin klikkeihin 

tai konversioihin, vaan niillä haetaan tuloksia mahdollisimman kattavalla näkyvyydellä. 

Toisin sanoen, oman brändin, visuaalisen ilmeen ja tarjonnan halutaan pysyvän käyttäjien 

ruuduilla mahdollisimman pitkäkestoisesti huolimatta siitä, missä päin internetiä liikutaan. 

Tuomalla oman brändinsä selkeästi esiin markkinointikommunikoinnissa yritysten koetaan 

vahvistavan asiakkaidensa aistimuksia brändi-imagoon liittyen ja näin myös aktiivisesti 

puolustavan omia markkinoitaan. (Fill 2011, 144.) 

 

4.3 Yleiset kampanja-asetukset 

Google tarjoaa kampanja-asetuksissaan mainostajalle huomattavan määrän päätäntäval-

taa ja eri asetuskombinaatioita on olemassa tuhansia. Päätettävissä on, miten, missä, mil-

loin ja minkä kokoisella kustannuksella mainokset tulevat eri verkkosivuilla näkyviin. Useat 

asetukset, kohdistuen esimerkiksi hintatarjousstrategioihin, voidaan halutessa myös auto-

matisoida, jolloin Google Ads -työkalu pyrkii itsenäisesti saavuttamaan mainostajan aset-

taman tavoitteen (Mangold 2018, 102). 

 

Kampanjan sijainnin määrittäminen, eli geo-kohdistaminen, tarkoittaa sitä, että mainostaja 

päättää, millä maantieteellisellä alueella mainosten halutaan näkyvän. Kohdistaminen voi-

daan rajata maan, alueen tai säteen mukaan, esimerkiksi 10 kilometrin säteelle Tampe-

reelta. Mainostaja voi lisätä kampanjalleen myös negatiivisia sijainteja, joilla mainosten ei 

haluta näkyvän. Vaikka yleensä pyritään tavoittamaan määritetyn alueen sisällä liikkuvat 

kuluttajat, sijaintiasetuksia voidaan muovata niin, että mainokset näkyvät myös geo-koh-

distuksen ulkopuolella oleville kuluttajille, jos he ovat kiinnostuneita tuotteesta tai palve-

lusta kohdistusalueen sisällä. Esimerkkinä voidaan käyttää hotelli- ja majoitusalaa, jonka 

tärkeimmät asiakassegmentit elävät useimmiten kaukana yritysten majoitustiloista. (Man-

gold 2018, 92–94; Salomaa 2014, 38.) 

 

Kieliasetuksilla mainostaja voi tähdätä eri kieliä puhuviin kohderyhmiin. Tämä ei kuiten-

kaan tarkoita, että Google kääntäisi mainokset automaattisesti kuluttajan kielelle. Kohden-

taminen puhutun kielen mukaan voi koitua hankalaksi, sillä päätelaitteiden kieliasetukset 

eroavat usein käyttäjän äidinkielestä. Tällöin esimerkiksi suomenkielisiin kohdistetun ha-

kusanakampanjan mainos ei välttämättä näy suomalaiselle, jonka tietokoneen tai mobiili-

laitteen kielenä on englanti, vaikka hän suorittaisi haun suomenkielisellä hakutermillä. 

Useimmilla aloilla esimerkiksi tuotenimet ovat universaaleja, minkä vuoksi kieliasetusten 

määrittämisen rooli on suurempi puhuttaessa yksityiskohtaisemmista, paikallisesti hae-

tuista aiheista tai hakutermeistä. (Mangold 2018, 100.) 
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Mainosten vuorottelu -asetus on otettava huomioon, jos kampanjan alla oleva mainos-

ryhmä sisältää useamman kuin yhden mainoksen. Optimoimalla vuorottelun Google esit-

tää todennäköisesti parhaiten suoriutuvan mainoksen perustuen keräämäänsä dataan. 

Mainoksia on mahdollista kierrättää myös tasapuolisesti huolimatta siitä, kuinka ne suoriu-

tuvat toisiinsa nähden. Tasapuolista vuorottelua käytetään erityisesti silloin, kun eri tyylisiä 

mainosversioita halutaan kampanjan alkuvaiheessa testata. (Park 30.8.2017.) 

 

Vuorottelun lisäksi Google Display -mainosten näyttötiheyttä on mahdollista säätää. Aset-

tamalla näyttötiheydelle rajan mainostaja määrittää, kuinka usein verkossa liikkuva käyt-

täjä voi nähdä kampanjan mainoksen määritetyllä aikavälillä. Näyttökaton määrityksellä 

voidaan välttää epärelevanteiksi kasvavat impressiovuoret ja muut toiminnan kannalta ne-

gatiiviset vaikutukset, jotka syntyvät jatkuvista, yksittäisiin henkilöihin kohdistuvista mai-

nostulvista. (Mangold 2018, 139–140.) 

 

Epäolennaisen liikenteen minimointiin pyritään myös sisällön rajaamisella. GDN-verkosto 

sisältää useita mainospaikkoja, joilla mainostaminen voi koitua yrityksen brändi-imagolle 

haitalliseksi. Sisällön rajaus -asetuksen avulla mainosten näkyminen voidaan estää tie-

tyillä verkkosivuilla perustuen mainospaikkojen sisällölliseen ympäristöön. Näkyvyydestä 

voidaan rajata pois esimerkiksi seksuaaliset, järkyttävät tai yhteiskunnallisia ongelmia kä-

sittelevät sivustot. Sivun sisällön laatuun perustuvien mainospaikkojen lisäksi on näkyvyy-

destä mahdollista rajata pois kaikki pelit ja mobiilisovellukset. Tällöin pyrkimyksenä voi 

olla niistä kantautuvien vahinkoklikkien välttäminen. (Hutchings 17.9.2018; Mangold 2018, 

153–154.) 

 

4.4 Hintatarjousstrategiat ja budjetti 

Ennen hintatarjousstrategian valitsemista Google haluaa tietää, keskitytäänkö mainoksilla 

konversioihin, mainosklikkeihin vai näyttökertoihin. Valittaessa tavoitteeksi konversiot tai 

klikit mainoskuluja syntyy kuluttajan klikatessa mainosta. Kun tähdätään näyttökertoihin, 

maksetaan mainoksen ollessa näkyvillä tarpeeksi monta kertaa. (Geddes 2014, 312.) 

 

Klikkikohtainen hinta -strategia (engl. cost per click, CPC) on Googlen asettama oletustar-

jousmetodi, jossa mainostaja asettaa maksimihinnan yhdelle mainosklikille. Tarjousstrate-

gia on sama kuin hakusanamainonnan puolella. Pienin mahdollinen klikkaushinta on 0,01 

€, mutta ylärajaa ei ole asetettu. On mahdollista, että mainosklikistä syntyvä kulu on pie-

nempi kuin tarjottu maksimihinta, mutta ei koskaan sitä suurempi. Hinta muodostuu 

omasta ja muiden mainostajien tarjouksista sekä mainoksen saamista laatupisteistä. 

(Geddes 2014, 435; Salomaa 2014, 12, 18.) Kun display-mainoksilla tähdätään 
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konversioihin, käytössä on tehostettu klikkauskohtainen hinta -strategia (engl. enhanced 

CPC). ”Tehostettu klikkauskohtainen hinta muuttaa päättämääsi maksimihintaa sen mu-

kaan, kuinka suurella todennäköisyydellä kukin klikkaus johtaa tulokseen” (Salomaa 2014, 

108). 

 

Molemmissa klikkauskohtaiseen hintaan perustuvissa strategioissa maksimihinta on mää-

ritettävissä manuaalisesti tai vaihtoehtoisesti voidaan valita joustava, automatisoitu tapa. 

Valitsemalla automatisoidun tarjoustyylin käyttäjä antaa Google Ads -ohjelmalle luvan pyr-

kiä maksimoimaan klikki- tai konversiomäärät annetun budjetin rajoissa. Liikenteen maksi-

mointi voi osoittautua hyödylliseksi etenkin kampanjan alkuvaiheessa, jolloin mainosten 

halutaan keräävän mahdollisimman paljon dataa. Siirtyminen manuaalisten hintatarjous-

ten asettamiseen voidaan suorittaa tämän jälkeen kivuttomammin. (Mangold 2018, 101–

102; Salomaa 2014, 109.) 

 

Mainostajan tavoitteena voi kuluttajien aktivoimisen sijaan olla mainosten esittäminen 

mahdollisimman monelle verkkovierailijalle. Tällöin luontevin tapa on turvautua näyttö-

määriin perustuvaan hintatarjousstrategiaan. Yleisin mainosnäyttöihin perustuva tarjous-

strategia on nimeltään hinta tuhatta näyttökertaa kohti (engl. cost per mille, CPM). Mai-

nostaja määrittää, kuinka paljon tuhannesta mainosnäytöstä ollaan valmiita maksamaan, 

jolloin mahdollisista mainosklikeistä ei koidu lisäkuluja. (Geddes 2014, 312; Tulos 2018.) 

 

Mainosnäyttökerrat, eli impressiot, lasketaan sen perusteella, kuinka monta kertaa mainos 

toimitetaan eri verkkosivuille. Tämä luku ei kuitenkaan kerro, näkikö mainosta oikeasti ku-

kaan. Mainos voi asettua käyttäjän ruudun ulkopuolelle, jolloin se myös pysyy piilossa, 

ellei käyttäjä itse siirry sivulla alaspäin. Display-kampanjassa näitä skenaarioita vastaan 

voidaan taistella – ainakin osittain – valitsemalla perinteisen CPM-strategian sijaan hinta 

tuhatta katseltavissa olevaa näyttökertaa kohti (engl. cost per viewable impression, 

vCPM). Tällöin mainosnäytöksi lasketaan tapahtuma, jossa mainoksen esittävä sivusto 

näkyy käyttäjälle oikein ja vähintään 50 % mainoksesta on näkyvissä ruudulla vähintään 

yhden sekunnin ajan. (The AppNexus Team 24.3.2016.) 

 

Display-verkostossa mainokset kilpailevat samoista sijoitteluista huolimatta siitä, mainos-

tetaanko CPC- vai vCPM-hintatarjouksella. Vertaamalla mainostyyppejä toisiinsa Google 

pyrkii määrittämään tasavertaisesti, kuinka paljon kilpaillusta näyttökerrasta ollaan valmiita 

maksamaan. Mainostettaessa vCPM-hinnoitteluun perustuen tarjottava summa on val-

miiksi asetettu, mutta klikkauskohtaiseen hinnoitteluun perustuvalla mainoksella ei ole 

asetettua maksimihintaa koskien näyttökertoja. Näin ollen Google arvioi, kuinka monta 

klikkausta CPC-mainoksen on mahdollista saada tuhannen näyttökerran aikana, jolloin 
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vertailukohtina toimivat tarjoussummat saadaan asetettua samalle lähtöviivalle. (Google 

2018e.) 

 

Jokaiselle Google Ads -kampanjalle asetetaan päiväkohtainen budjetti. Mainostaja määrit-

tää summan, minkä edestä mainoksia voidaan yhden päivän aikana näyttää. Päivittäinen 

budjetti koskee jokaista kampanjan alla olevaa mainosryhmää. Poiketen perinteisestä 

mainonnasta, Google ei ole määrittänyt kampanjoilleen minimibudjettia. Näin ollen kam-

panjoita voidaan julkaista pienellä mainosbudjetilla ja tarkastella tuloksia ensin ilman ta-

loudellisia riskejä. (Laakkonen 9.6.2017; Mangold 2018, 118.) 

 

Jakelutapa on budjetin määrittämisen apuna käytettävä lisäasetus, jolla päätetään, kuinka 

nopealla tahdilla mainosten halutaan näkyvän tai toisin sanoen, kuinka nopeasti päivittäi-

nen budjetti halutaan käyttää loppuun. Oletusasetuksena on standardi jakelutapa, joka 

pyrkii käyttämään päivittäisen budjetin tasaisesti jokaisena kampanjapäivänä. Nopeutettu 

jakelutapa näyttää mainokset mahdollisimman nopeasti, kunnes päivittäinen hintakatto on 

saavutettu. Nopeampi jakelu on toimiva valinta, kun halutaan varmistaa koko mainosbud-

jetin valjastaminen käyttöön. Sen valitseminen voi toisaalta johtaa tilanteeseen, jossa lop-

pupäivästä tapahtuviin hakuhuutokauppoihin ei ole enää varaa osallistua. (Hatch 

9.2.2015.) 

 

Budjettia asetettaessa on huomioitava, että joinakin päivinä mainoskulut voivat joko alittaa 

tai ylittää päiväkohtaisen luvun. Hakuvolyymit, mainosnäyttöjen määrä ja käyttäjäkohtaiset 

ominaisuudet vaihtelevat päivittäin, minkä vuoksi Google pitää huolen siitä, että mainokset 

pysyvät näkyvissä näistä muutoksista huolimatta. Vaikka päivittäinen budjetti on osittain 

joustava, kuukausitasolla Google laskuttaa koskemattomana säilytetyn ja toteutuneen päi-

väbudjettisumman aina 30,4-kertaisena. (Mangold 2018, 122–123.) 

 

4.5 Kohdistusvaihtoehdot 

Verkkoympäristössä kuluttajat voidaan käyttäytymisen tai demografisten tietojen perus-

teella profiloida. Profiloimiseen vaadittavat tiedot poimitaan käyttäjiltä itseltään esimerkiksi 

sosiaalisen median rekisteröitymisprosessin aikana. Kuluttaja kantaa profiilia mukanaan 

kulkiessaan verkkosivulta toiselle, minkä ansiosta parhaiten palvelevat tulossivut ja sisältö 

on mahdollista tuoda todennäköisimmin niistä hyötyvien eteen. (Kananen 2013, 59.) 

 

Google Display -mainonnassa käytettävät kohdistusmetodit voidaan lokeroida kahteen 

pääteemaan. Mainokset voidaan kohdistaa joko käyttäjäprofiilin tai mainospaikkana toimi-

van sivun tai sovelluksen sisällön perusteella. (Eremenko 27.12.2016.) ”Mainostaja pyrkii 
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Googlen kohdistusvaihtoehtojen avulla tavoittamaan ihmisiä, jotka kuuluvat tavoiteltuun 

kohderyhmään näiden hakuhistorian, Googlen luoman profiilin tai selaamiensa sivujen pe-

rusteella” (Eremenko 27.12.2016). 

 

Mainosryhmälle voidaan asettaa yksi tai useampi kohdistussääntö. Mitä suuremmaksi 

sääntöjen määrää kasvatetaan, sitä pienemmäksi kampanjan mahdollinen ulottuvuus ku-

tistuu. Pinoamalla kohdistussääntöjä päällekkäin voidaan tavoittaa tarkasti harkitut kohde-

ryhmät, mutta tällöin mainokset saattavat näkyä toivottua harvemmin. (McDonald 2018, 

210.) 

 

4.5.1 Käyttäjäprofiiliin perustuva kohdistaminen 

Laaja-alaisin kohdistustapa on esittää mainoksia verkkovierailijoille ainoastaan demogra-

fisten tietojen perusteella. Valittavissa on ikään, sukupuoleen ja vanhemmuuteen lukeutu-

vat vaihtoehdot. Osassa maailman valtioista kohdistamisen apuna voidaan käyttää myös 

käyttäjän tulotasoa, mutta Suomessa tämä ei ole mahdollista – ainakaan vielä. Jokaisen 

demografisen tiedon kohdalla on valittavissa vaihtoehto tuntematon, jota käytetään, kun 

Google ei pysty määrittämään käyttäjää koskevaa tietoa. (Mangold 2018, 85–86.) 

 

Kiinnostuksen kohteet -kohdistustapa mahdollistaa mainosten näyttämisen henkilöille, 

jotka osoittavat kiinnostuneisuutta eri aihealueisiin. Google kartoittaa ihmisten kiinnostuk-

sen kohteita verkkokäyttäytymisen perusteella, jolloin esimerkiksi matkustukseen liittyviä 

uutisia ja blogeja usein lukeva käyttäjä voidaan asettaa kiinnostuskohteen matkustus alle. 

Kiinnostuksen kohteita on valittavissa suuri määrä ja laajimmat teemat haarautuvat usei-

siin alakategorioihin, mikä tekee tarkasti rajatun kohderyhmän tavoittamisesta todennäköi-

sempää. Esimerkiksi kiinnostuksen kohde urheilu ja fitness voidaan pilkkoa ensin urheilu-

faneihin, minkä jälkeen valittavissa on esimerkiksi tietyn urheilulajin fanit. (Irvine 

23.8.2018.) 

 

Uudelleenmarkkinointilistoilla voidaan tavoittaa kuluttajat, jotka ovat menneisyydessä ol-

leet kanssakäymisessä yrityksen verkkosivujen kanssa. Uudelleenmarkkinoinnin vahvuus 

piilee siinä, että yrityksen palveluihin jo tutustuneet käyttäjät päätyvät merkittävästi suu-

remmalla todennäköisyydellä konversioon verrattaessa uusiin kävijöihin. Listoja voidaan 

luoda esimerkiksi asiakkaista, jotka lisäsivät tuotteen ostoskoriin, mutta poistuivat sivulta 

kesken ostoprosessin. Display-mainonnan kannalta uudelleenmarkkinointia pidetään te-

hokkaimpana kohdistustapana. (Irvine 23.8.2018; McDonald 2018, 204–206.) 
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4.5.2 Sivun sisältöön perustuva kohdistaminen 

Aiheet on kohdistustapa, jolla mainokset näytetään valittua aihetta tai teemaa käsittelevillä 

sivuilla, sovelluksilla tai videoilla. Kuten kiinnostuksen kohteet -kohdistustavassa, mainos-

tajalla on edessään laaja lista aihepiirejä ja niistä haarautuvia alaoksia, joista mainonnalli-

nen ympäristö voidaan valita. Kun aihealueista valitaan vain yksi, mainosten tavoittavuus 

säilyy usein erittäin laajana, minkä vuoksi aiheet-kohdistustapaa tuetaan usein toisella 

kohdistusmetodilla. (Geddes 2014, 282; Mangold 2018, 83.) 

 

Aiheita huomattavasti tarkempi sisältöön perustuva kohdistusvaihtoehto on avainsanojen 

käyttäminen. Toisin kuin hakusanamainonnassa, Google pyrkii esittämään display-mai-

noksia valittuihin avainsanoihin liittyvien sivujen, sovellusten tai videoiden yhteydessä. On 

kuitenkin myös mahdollista, että käyttäjä, joka on aiemmin etsinyt sisältöä liittyen mainos-

tajan avainsanaan, näkee mainoksen liikkuessaan sivulla, jonka sisältö ei vastaisikaan ky-

seistä avainsanaa. (Mangold 2018, 80.) 

 

Kolmas sisältöön perustuva kohdistustapa on nimeltään sijoittelu. Sijoittelu on suoraviivai-

sin tapa valita ne verkkosivut, joilla mainosten halutaan näkyvän. Mainostaja ”poimii käsin” 

ne URL-osoitteet, jotka hän kokee mainonnalliselle viestilleen sopivimmiksi. Osa verkkosi-

vuista on myös mahdollista pilkkoa osiin, jolloin mainokset voidaan sijoittaa esimerkiksi 

valitun uutissivuston talousosioon. Sijoittelu on kohdistustavoista selkeästi konservatiivi-

sin, sillä sen valitsemalla mainostaja säilyttää vahvan kontrollin kampanjan näkyvyydestä. 

(Eremenko 27.12.2016; Mangold 2018, 80–81.) 
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5 Google Display -kampanjan optimointi ja mittaaminen 

Google Ads -kampanjat vaativat mainostajan aikaa ja panosta myös julkaisemisajankoh-

dan jälkeen. Vain harvoin kampanjat tuottavat haluttua tulosta, jos ne yksinkertaisesti ra-

kennetaan valmiiksi ja asetetaan kuukausien ajaksi pyörimään ilman minkäänlaista val-

vontaa. Kohdistusasetusten muokkaaminen, vaihtoehtoisten mainosten luominen ja klik-

kauskohtaisten hintojen analysoiminen ovat vain vuoren huippu toimenpiteistä, joiden 

avulla voidaan todistetusti parantaa kampanjoiden tunnuslukuja. (Salomaa 2014, 77.) 

 

Kampanjaoptimointi on jatkuva prosessi, johon kuluva aika riippuu siitä, kuinka suunnitel-

mallisesti kampanjat, mainosryhmät ja mainokset on rakennettu. Kampanjan ollessa nuori 

optimointia voidaan harkita tehtäväksi muutaman päivän välein, millä varmistetaan, että 

mainokset toimivat ja tulevat esille toivotulla tavalla. Kun tuloksia on syntynyt tarpeeksi, 

voidaan seuranta- ja optimointitoimenpiteet suorittaa esimerkiksi kahden viikon välein – 

kampanjan tavoitteen mukaan. (Mangold 2018, 215–216.) 

 

Aktiivinen ja suunniteltu seuranta on erityisen tärkeää display-kampanjoiden parissa työs-

kennellessä. Display-mainonnan ja hakusanamainonnan optimoinnissa käytettävät toi-

menpiteet ovat osittain samankaltaisia, mutta identtistä optimointistrategiaa on molempiin 

mahdotonta soveltaa. Display-kampanjaoptimoinnin tärkeimmät toimenpiteet ovat: 

- mainospaikkojen valvominen 
- kohdistustapojen analysoiminen 
- mainosversioiden vertailu (Google 2018f). 

 

Mainospaikkojen valvominen on suorin tapa nähdä, näkyvätkö mainokset verkkosivuilla, 

joita kohdistusasetuksilla on tavoiteltu. Google Ads tuottaa listan sivuista, joilla kampanjan 

mainokset ovat näkyneet. Huonolaatuiset sijainnit on mahdollista estää ja vastaavasti 

tuottavimpiin sijainteihin kohdistuvia hintatarjouksia voidaan halutessa nostaa. Mainosta-

jan on pystyttävä poimimaan listalta potentiaalisimmat sivut, jotka myös kuluttaja voi tun-

tea luotettaviksi ja joiden taustoja ei tarvitse sen koommin lähteä tutkimaan. Korkealaatui-

sin liikenne hankitaan yleensä juuri laajalti tunnettujen verkkosivujen kautta. (Geddes 

2014, 351–352.) 

 

Mainospaikkojen määräytyessä pitkälti kohdistamisasetusten perusteella on myös kohdis-

tuksen toimivuutta seurattava tarkasti. Toimivimpien kohdistustapojen löytäminen voi koi-

tua ongelmalliseksi, jos kampanja ei ole rakenteellisesti selkeä. Tästä syystä joko kam-

panja tai mainosryhmä on hyvä rakentaa vain yhden kohdistustavan ympärille, mikä mah-

dollistaa luotettavat ja selkeät tulokset, joiden avulla kohdistusstrategiaa voidaan tarvitta-

essa muuttaa. Selkeä rajaus kohdistustapojen mukaan voi lisäksi ennaltaehkäistä 
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päällekkäisten kohdistamismetodien ajautumisen samalle raiteelle, jolloin identtisiä mai-

noksia näytetään samalle kohderyhmälle usean eri mainosryhmän toimesta. (Geddes 

2014, 353; McDonald 2018, 216.) 

 

Erilaisten display-mainosten testauksella ja optimoinnilla mainostajan on mahdollista ym-

märtää, minkä tyylinen mainos toimii valitun kohderyhmän silmissä parhaiten. Toimenpi-

dettä voidaan verrata hakusanamainoksen mainostekstin testaamiseen. Mainostyyppejä 

ja visuaalisia vaihtoehtoja on niin monia, että testaaminen eri variaatioilla on enemmän 

kuin suositeltavaa. Visuaalisesti erilaisten versioiden lisäksi mainoksia voidaan testata eri 

formaateissa, mikä mahdollistaa tiedon siitä, miten kuluttajat käyttäytyvät nähdessään sa-

man tyylisen mainoksen esimerkiksi kuvan ja videon muodossa. GDN-verkosto sisältää 

suuren määrän eri kokoisia mainossijainteja, joten luomalla suuruudeltaan erilaisia mai-

noksia voidaan kampanjalle kartoittaa myös sopivimmat mainoskoot. (Castro 25.3.2014; 

Google 2018f.) 

 

5.1 Optimoinnin apuna käytettävät mittarit 

Perinteisesti display-mainonnan mittaaminen on keskittynyt impressioiden ja niiden luo-

man arvon ympärille. Tämä on ollut pitkälti seurausta siitä, että mainostajia on laskutettu 

näyttökertoihin perustuvien hintastrategioiden perusteella. Nykyteknologia on kuitenkin 

tehnyt display-mainonnan mittaamisesta tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa, minkä ansi-

osta mainostajan ei tarvitse turvautua pelkästään impressiomääristä saatavaan tietoon. 

(Tonkin, Whitmore & Cutroni 2010, 257–258.)  Seuraavissa kappaleissa käydään läpi tär-

keimmät tunnusluvut, joita display-kampanjan tulosten mittaamisen apuna voidaan käyt-

tää. 

 

Impressiot eli näytöt kuvaavat kertoja, kun mainos näkyy mainosverkostossa. Kuluttajan 

ei tarvitse klikata mainosta, jotta mainos saisi impression. Digitaalisen markkinoinnin ai-

kana impressioiden seurannasta on tullut entistä mutkattomampaa verrattuna esimerkiksi 

perinteiseen katumainontaan. (Salomaa 2014, 11.) 

 

Klikkaukset kertovat, kuinka monta kertaa mainosta on tietyn ajan sisällä klikattu. Jos 

mainokseen on kohdistunut 1 500 klikkiä, se ei kuitenkaan tarkoita, että 1 500 eri ihmistä 

olisi klikannut mainosta. Klikkimääriin perustuvalla klikkausprosentilla (CTR) tarkoitetaan 

prosenttilukua, joka saadaan jakamalla mainoksen saamat klikkimäärät impressioiden 

määrällä. Jos mainosta on klikattu kerran ja näyttökertoja on kertynyt kymmenen, on klik-

kausprosentti tällöin 10 %. (Salomaa 2014, 11; Tonkin ym. 2010, 259.) 
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Konversio on jokin mainostajan toivoma tulos tai toimi, joka seuraa mainoksen klik-

kausta. Konversiona voidaan pitää esimerkiksi tuotteen ostamista verkkokaupasta tai uu-

tiskirjeen tilaamista. Mainoksen konversioprosentti (engl. conversion rate) lasketaan ja-

kamalla konversioiden määrä mainokseen kohdistuneiden klikkausten määrällä. 

(WordStream 2018c.) 

 

Välitön poistumisprosentti (engl. bounce rate) kuvaa prosentuaalisesti kertoja, kun mai-

nosta klikannut vierailija poistuu sivustolta heti laskeutumissivulle saavuttuaan. Tällöin mi-

tään toimintoa laskeutumissivulla ei tehdä. Jos klikannut henkilö siirtyy laskeutumissivulta 

johonkin sivuston muuhun osioon ja poistuu vasta sitten, pysyy välitön poistumisprosentti 

tässä tapauksessa nollassa. (Hunter 15.3.2018.) 

 

Hinta (engl. cost) ja keskimääräinen klikkauskohtainen hinta (engl. average CPC) ku-

vaavat kampanjasta ja mainoksista koituvia kuluja. Hinta kuvaa kampanjan kaikista kli-

keistä tai näyttökerroista syntyneitä kokonaiskuluja. Keskimääräinen klikkauskohtainen 

hinta on keskimääräinen summa, joka yhdestä mainosklikistä on veloitettu. Tämä luku 

saadaan jakamalla mainokseen kohdistuneiden klikkien kokonaishinta klikkausten koko-

naismäärällä. (Google 2018g; Salomaa 2014, 12.) 

 

5.2 Google Analytics -ohjelma mittaamisen apuna 

Display-mainonnan tuloksia voidaan seurata Google Ads -ohjelmassa vain klikkaukseen 

asti. Google Analytics on kävijäseurantaan keskittyvä tietokoneohjelma, jonka avulla voi-

daan kerätä entistä yksityiskohtaisempaa tietoa sivustovierailijoista. Linkitettynä Google 

Ads -tiliin Analytics-ohjelman kautta nähdään, mitä mainosklikin jälkeisenä aikana on ta-

pahtunut. Näin ollen muuten tuntemattomat tunnusluvut ovat myös mainoskampanjan 

käytössä, eikä optimointia tarvitse tehdä ”sokkona”. Vaikka osa mainonnan mittareista on 

näkyvissä myös Ads-ohjelmassa, esimerkiksi erittäin tärkeitä konversiolukuja ei pystytä 

mittaamaan ilman Google Analytics -ohjelmaa. (Mangold 2018, 199.) 

 

Analytics-ohjelman avulla mainostaja voi ymmärtää paremmin, mitä kautta kuluttaja on 

saapunut sivustolle, millä sivuilla on käyty ja kuinka kauan sivustovierailu on kestänyt. 

Analytics-ohjelma on yhteensopiva yleisimpien verkkokauppa-alustojen kanssa, minkä an-

siosta toteutuneet konversiot sekä näiden loppusummat voidaan siirtää suoraan Analytics-

raportteihin. Tämä mahdollistaa lähes reaaliaikaisen seurannan myös mainonnan talou-

dellisista vaikutuksista. (Eremenko 1.12.2015.) 
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Analytics-työkalulla on suuri rooli mitattaessa käyttäjien sitoutuneisuutta. Se raportoi välit-

tömän poistumisprosentin, jota Ads-ohjelma ei itsenäisesti pysty kertomaan. Google Ana-

lytics tulee apuun myös silloin, kun halutaan tietää, kuinka monella sivulla käyttäjät keski-

määrin yhden vierailu aikana käyvät. Näitä tietoja yhdistelemällä voidaan tehdä johtopää-

töksiä siitä, miten helppokäyttöinen sivuston rakenne on ja mitä reittejä pitkin käyttäjät sen 

sisällä kulkevat. Sitoutuneisuuden mittaamisen lisäksi Analytics-ohjelmaa voidaan käyttää 

hyödyksi myös sitouttamisessa, sillä uudelleenmarkkinointi- ja muut mainonnassa hyödyn-

nettävät yleisölistat luodaan sen antamien seurantatietojen avulla. (Eremenko 1.12.2015.) 
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6 Google Display -kampanjoiden toteutus case-yritykselle 

Mainoskampanjoiden suunnittelu aloitettiin vuoden 2018 heinäkuussa. Suunnitteluvaiheen 

aikana määriteltiin mainostettavat tuotekategoriat, kohdistusstrategia ja muut display-mai-

nonnan kannalta olennaiset kampanja-asetukset. Google Display -kuvamainoskampanjat 

päätettiin luoda kohdeyrityksen puhelin- ja konsolipelikategorioille ja ne olivat aktiivisina 

koko lokakuun 2018 ajan. 

 
Display-mainonnan strategiselle suunnittelulle ei ole luotu yhtä kiveen hakattua teoriaa. 

Kampanjoiden loputtomien variaatiomahdollisuuksien takia jokainen kampanja on erilai-

nen vierustoveriinsa verrattuna joko tavoitteiltaan, mainossisällöltään tai kampanja-ase-

tuksiltaan. Display-mainonnan suunnittelun ja toteutuksen apuna voitiin kuitenkin käyttää 

yleisimpiä markkinoinnin kehittämissuunnitelmapohjia, joita noudattamalla display-kam-

panjan luominen sujui mutkattomammin – myös Google Ads- ohjelman sisällä. 

 

Kirjassaan Juslén (2011, 353) kuvaa toimivan markkinoinnin kehittämissuunnitelman si-

sältävän vähintään seuraavat kohdat: lähtökohta-analyysin, tavoitteet, toimintasuunnitel-

man ja budjetin. Tätä tiivistä ohjenuoraa ja muita jo esille tulleita teorialähteitä seuraa-

malla suunniteltiin ja rakennettiin projektin tuotos, eli valmiit Google Display -kampanjat. 

Tässä luvussa pyritään kehittämissuunnitelmaa työn projektiin sopivaksi muovaten kuvaa-

maan prosessia, jonka aikana kaksi display-kampanjaa siirtyivät ajatuksen tasolta verkko-

vierailijoiden ruuduille. 

 

6.1 Lähtötilanne 

Lähtötilanteen selvittäminen GDN-verkostossa suoritettavan bannerimainonnan kannalta 

oli kohdeyrityksen tapauksessa hankalaa, koska display-verkostossa oli mainostettu pää-

asiassa vain automaattisten tekstimainosten kautta, jotka sisältävät saman mainostekstin 

kuin hakukoneessa esillä olevat mainokset. Lähtötilannetta voitiin kuitenkin tarkastella pu-

reutumalla projektissa mainostettavien kategorioiden kävijämääriin ja -ominaisuuksiin. Tä-

män lisäksi lähtötilannetta avattiin myös inhimillisemmästä näkökulmasta haastattelemalla 

toimeksiantajayrityksen työntekijää, joka on toiminut maksetun Google-mainonnan parissa 

jo vuosia. 

 

6.1.1 Toimeksiantajayrityksen hakukonemarkkinoijan haastattelu 

Yrityksessä 13 vuoden ajan toiminutta työntekijää haastateltiin vuoden 2018 elokuussa. 

Haastattelu suoritettiin sähköpostin välityksellä, sillä haastateltava työskentelee pääasialli-

sesti Hollannista käsin. Haastattelun avulla pyrittiin avartamaan näkemystä 
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hakukonemarkkinoinnin roolista yrityksen päivittäisessä toiminnassa. Kysymykset koskivat 

yrityksen hakokonemarkkinoinnin strategiaa ja sen tuomaa hyötyä kannattavan verkkolii-

kenteen kasvattamisessa. Lisäksi haluttiin tietää, oliko yritys harjoittanut display-mainon-

taa ennen ja mitä projektin aikana luoduilla kampanjoilla voitaisiin mahdollisesti saavuttaa. 

Haastattelukysymyspohja on nähtävissä liitteessä 1. 

 

Kohdeyrityksen suorittama hakumainonta on koettu erittäin toimivaksi tavaksi saavuttaa 

kävijät, jotka etsivät sopivia tuotevaihtoehtoja tietyn tuoteryhmän sisältä. Yritys mainostaa 

myös yksittäisiä tuotteita, jolloin asiakkaat, jotka ovat jo päättäneet ostaa tietyn tuotemal-

lin, pystyvät vaivattomasti vertaamaan sitä toimittavia jälleenmyyjiä, hintoja ja toimitusai-

koja. Parannettavan varaa on kuitenkin paljon, sillä huonosti konvertoituvien klikkien mää-

rät ovat edelleen liian suuria. Epäolennaisen liikenteen vähentämiseen on pyritty paranta-

malla yhteistyötä ja tiedonkulkua yhteistyökumppaneiden kanssa ja sivuston sisällön jat-

kuvalla optimoinnilla. (Niemi 21.8.2018) 

 

Toimeksiantajayritys pyrkii tavoittamaan kävijöitä kolmella eri tasolla: vanhojen ja uusien 

kävijöiden, tietyn kuluttajatottumuksen ja mahdollisen uuden kuluttajakäyttäytymisen mu-

kaan. Mallissa on otettu huomioon sivuston rakenne, kategoriajako, eri tyyppiset sivut, 

suurimmat hakukoneet sekä automatisointi. Hyödyntämällä omilla työkaluilla kerättyä ja 

Google Analytics -raporteista saatua tietoa yritys haluaa tavoittaa hintavertailupalvelusta 

aidosti hyötyvät asiakasryhmät. Kohdistuasetusten optimoinnin tukena pyritään hyödyntä-

mään myös kumppaneilta eli verkkokaupoilta saatua konversiodataa. (Niemi 21.8.2018) 

 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana display-mainoskampanjoita on julkaistu muutamia, 

mutta selkeä jatkuvuus on toiminnasta puuttunut. Kampanjoiden kohteina ovat olleet eri 

kohdistusvaihtoehdot, kategoriat ja automaattisten kampanjoiden tuottamat tulokset. Sel-

keitä suunnitelmallisia ja visuaalisia display-kampanjoita ei ole menneisyydessä tehty kuin 

yksi. Tällöin vuonna 2013 lentoliput-kategorialle luotiin oma visuaalinen display-kampanja. 

(Niemi 21.8.2018) 

 

Konversiotietojen syöttäminen yrityksen käyttämään raportointijärjestelmään on osoittau-

tunut aikaisemmin ongelmalliseksi, joten display-mainonnan kannattavuudesta on voitu 

olla montaa mieltä. Kun tärkeät tunnusluvut ovat olleet tuntemattomia, on ollut mahdo-

tonta tietää, pyörivätkö kampanjat toivotun tapaisesti. Myös GDN-verkostossa mukana 

olevien sivustojen laatu on aiheuttanut ongelmia. Mainossijaintien kontrollointi etenkin au-

tomaattisten kampanjoiden osalta on ollut hankalaa. (Niemi 21.8.2018) 
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Kuten useat teorialähteet antavat ymmärtää, myös haastateltavan mukaan display-mai-

nonnalla kannattaa alustavasti keskittyä brändinäkyvyyteen ja laajemman kävijämäärän 

tavoittelemiseen. Bränditunnettuuden ylläpito hieman yleisemmillä, luotettavilla ja visuaali-

sesti selkeillä mainoksilla vaatii vähemmän työtä kuin tuotekohtaisten kampanjoiden yllä-

pito. Yleisemmillä mainoksilla mainostaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ne herättäisi-

vät kiinnostusta kaikissa. Etenkin mainosten kohdistuksessa on paljon parannettavaa ny-

kyisen, laajalti käytössä olevan, ”helpon” kohdentamisen sijaan. Jos kuluttaja on juuri os-

tanut uuden pesukoneen, on tätä turha lähestyä viikon päästä pesukonemainoksilla. 

(Niemi 21.8.2018) 

 

6.1.2 Konsoli- ja PC-pelit -kategorian lähtötilanne 

Kohdeyrityksen konsoli- ja PC-pelit -kategoria sisälsi projektin tekohetkellä yli 13 000 tuo-

tetta. Tuotteita on tarjolla kymmeniltä jälleenmyyjiltä, jotka ovat osa hintavertailupalvelua. 

Kategoria sisältää myös tietokonepelejä, mutta mainonnassa haluttiin keskittyä pelkästään 

konsolipeleihin. Kuvassa 5 nähdään kategorian laskeutumissivu, johon myös display-kam-

panjan mainokset ohjasivat klikkaajan. Suurin osa näkyvyydestä on omistettu luonnolli-

sesti tuotekuville. Vasemmassa laidassa on suodatinpalkki, joka jatkuu rajatun kuvan ala-

puolella. Sen avulla kuluttaja voi rajata haluamansa tuotteet esille ilman, että joutuisi etsi-

mään niitä tuhansien tuotteiden seasta. 

 

 

Kuva 5. Konsoli- ja PC-pelit -kategorian laskeutumissivu (Vertaa.fi 2018a) 

 

Projektin tekohetkellä kohdeyritys veloitti 0,23 € yhdestä konsoli- ja PC-pelit -kategoriasta 

kantautuneesta klikistä, joka johti hintavertailupalvelussa mukana olleen jälleenmyyjän si-

vustolle. Joulun lähestymistä ja suurten pelijulkaisujen ajoittumista alkutalveen voitiin 
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käyttää erinomaisesti hyödyksi display-kampanjoita valmistellessa. Ajankohta tarkoitti kui-

tenkin myös jo valmiiksi tiukasti kilpailtujen markkinoiden kiristymistä, mikä saattoi ilmetä 

esimerkiksi klikkihintojen kasvuna. Tästä huolimatta konsoli- ja PC-peli -kategoriaa pidet-

tiin sopivana valintana niin potentiaalisen verkkoliikenteen kuin mielenkiintoisen ja tuoreen 

tuotevalikoimankin vuoksi. 

 

6.1.3 Puhelimet-kategorian lähtötilanne 

Puhelimet ovat kohdeyrityksen kategoriapuun kestosuosikki. Puhelimia ostavat ja tarvitse-

vat nykyisin kaikki, toisin kuin esimerkiksi konsolipelejä. Uusia malleja julkaistaan usko-

mattomalla tahdilla, mikä synnyttää nopean vaihtuvuuden kierteen ja muutoksen halun 

myös lojaaleissa kuluttajissa. Projektin suunnitteluvaiheessa kategoriasivulla oli vertailta-

vissa yli 500 puhelinmallia kymmeniltä jälleenmyyjiltä. 

 

 

Kuva 6. Puhelimet-kategorian laskeutumissivu (Vertaa.fi 2018b) 

 

Puhelimet-kategorian pääsivu on rakenteeltaan identtinen konsoli- ja PC-pelit -kategori-

aan verrattuna (kuva 6). Se sisältää keskeiset tuotekuvat ja vasemman laidan suodatus-

mahdollisuudet. Projektin tekohetkellä puhelimet-kategoriasta kantautuneesta, jälleenmyy-

jän sivustolle johtaneesta klikistä veloitettiin 0,30 €. Puhelimien valikoitumista toiseksi mai-

nonnan kohteeksi voitiin pitkälti perustella varmoilla tilastollisilla tuloksilla. Vaikka kävijävo-

lyymit olivat jo valmiiksi mittavia, suunniteltua display-mainontaa ei tuotekategorialle ollut 

kuitenkaan laadittu. Kampanjan avulla haluttiin selvittää, pystytäänkö jo kannattavaa tuo-

tekategoriaa kehittämään esimerkiksi jatkuvuuden ja asiakassitoutuvuuden osalta. 

 



 

 

30 

6.2 Kampanjatavoitteen ja -budjetin määrittäminen 

Molemmille kampanjoille asetettiin tavoitteeksi Google Ads -ohjelmassa verkkoliikenne. 

Koska aiempaa näyttöä visuaalisten display-kampanjoiden toimivuudesta ei ollut saata-

villa, koettiin tämä varmimmaksi tavaksi tuottaa tietoa siitä, kuinka visuaalinen display-

mainonta soveltuu toimeksiantoyrityksen liiketoimintamalliin. Päivän päätteeksi hintaver-

tailuyritykset saavat tuottonsa jälleenmyyjiin kohdistuneista klikeistä, joten myös tämä 

seikka otettiin huomioon tavoitetta päätettäessä. 

 

Tavoitteen avulla sivustolle haluttiin ajaa mahdollisimman kiinnostuneita kävijöitä, joiden 

toivottiin tuottavan kannattavaa liikennettä myös asiakkaana oleville jälleenmyyjille. Myös 

laajaa näkyvyyttä haluttiin kampanjoissa painottaa. Suurten näyttökertojen mahdollisuutta 

pidettiin realistisena, mutta ei kuitenkaan negatiivisena asiana. Mainosten haluttiin näky-

vän sekä vanhoille että uusille asiakasryhmille, jolloin markkinointia pystyttäisiin kohdenta-

maan laajemmin myös tulevaisuudessa. 

 

Hintavertailupalvelua mainostettaessa klikkihintoihin perustuen voidaan mainonnan tulok-

sia seurata varteenotettavan yksinkertaisesti. Kun tiedossa on jälleenmyyjän sivustoon 

kohdistuvan klikin tuottama summa, voidaan mainoksesta koituvia kuluja suhteuttaa tuot-

toihin heti Google Ads -ohjelmassa. Panostamalla mahdollisimman kattavaan liikentee-

seen pystyttiin display-mainonnan konvertoitumista peilaamaan myös hakusanamainon-

taan. Näin ollen lukuja kulujen ja konversiotuottojen välillä oli mahdollista seurata lähes 

reaaliaikaisesti. Google-mainonnan suuren roolin ja nopeiden muutosten vuoksi sen kan-

nattavuuden seuraaminen oli etenkin kohdeyrityksen tapauksessa elintärkeää. 

 

Kampanjabudjetti päätettiin asettaa hieman yläkanttiin, millä varmistettiin mainosten tar-

peeksi suuri näkyvyys. Molemmille kampanjoille annettiin 30 euron päiväbudjetti, mikä 

osoittautui lopulta enemmän kuin riittäväksi. Kampanjoiden aikana ei kuitenkaan haluttu 

joutua tilanteeseen, jossa päivittäinen budjetti ei riittäisikään osaan hintatarjouskilpailuista. 

 

Hintatarjoustrategiaksi valittiin molemmille kampanjoille manuaalisesti asetettava klikkaus-

kohtainen hinta, mikä mahdollisti kampanjajakson läpiviemisen riskittömästi ja kontrol-

loidusti. Näin ollen vain mainosten saamat klikit söivät budjettia, eikä suurista impres-

siomääristä tarvinnut huolehtia. Klikkauskohtainen hinta sopi myös yrityksen liiketoiminta-

malliin, jolloin tarjoushinnat voitiin asettaa siten, että ne olivat järkevästi suhteutettu mah-

dollisten konversioklikkien tuomiin tuloksiin. 
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6.3 Kohdistusasetusten ja -tapojen valitseminen 

Yrityksen aiemmin hankkimista kävijätiedoista oli pääteltävissä, että hintavertailupalvelua 

käyttävät hyvinkin eri tyyppiset ihmiset. Kampanjoilla haluttiin tavoittaa Suomessa olevia 

henkilöitä iästä tai sukupuolesta riippumatta. Mainokset kohdennettiin kielen perusteella 

suomea, ruotsia tai englantia puhuville henkilöille.  

 

Laitealustoiksi valittiin tietokoneet, puhelimet ja tabletit. Laitekohtaisia hintatarjousasetuk-

sia muokattiin niin, että puhelimella näkyvästä mainoksesta oltiin valmiita maksamaan 30 

% vähemmän ja tietokoneella näkyvästä mainoksesta mahdollisesti 30 % enemmän kuin 

asetettu tarjoussumma. Lisäksi mainosten näkyminen puhelin- ja tablettisovelluksissa ra-

jattiin pois.  

 

Kampanjoiden tueksi luotiin useita eri mainosversioita. Jotta mainokset tuottaisivat mah-

dollisimman luotettavia ja kattavia tuloksia, säädettiin mainosten vuorottelu -asetusta si-

ten, että eri mainosversioita kierrätettiin tasavertaisesti katsomatta niiden saavuttamiin tu-

loksiin. Mainosten päivittäinen näyttötiheys asetettiin viiteen kertaan, jolloin yksittäinen 

käyttäjä näki mainoksen enintään viisi kertaa päivässä. 

 

Mahdollisista mainospaikoista rajattiin pois ne sivut, jotka sisälsivät käyttäjiä mahdollisesti 

järkyttävää sisältöä. Tähän kategoriaan kuuluivat esimerkiksi seksuaalista, traagista tai 

shokeeraavaa sisältöä esittävät verkkosivut. Lisäksi ulkopuolelle rajattiin pelit ja YouTube-

sivustolla jaettavat live stream -videot. 

 

Display-mainonnan omat kohdistustavat päätettiin jakaa molemmissa kampanjoissa kol-

meen mainosryhmään. Mainosryhmiä laadittiin yhteensä kuusi ja jokaiselle määritettiin 

omat kohdistussäännöt. Selkeä rakenne mahdollisti tulosten vaivattoman analysoinnin ja 

mahdollisten kampanjan aikana tehtävien muutosten tekemisen. 

 

Konsolipelit-kampanjan ensimmäisen mainosryhmän kohdistustavaksi valittiin kiinnostuk-

sen kohteet, jonka avulla mainokset voitiin suunnata tietyn käyttäjäprofiilin omaaville hen-

kilöille. Kiinnostuksen kohteita valittiin yhteensä kolme. Kaksi media ja viihde -kategorian 

alta ja yksi kuluttajaelektroniikka-kategorian alta. Mainokset haluttiin kohdistaa peleistä ja 

TV:stä kiinnostuneille henkilöille. Lisäksi kohderyhmän haluttiin osoittavan kiinnostunei-

suutta pelikonsoleita ja konsolipelejä kohtaan. Mainosryhmälle asetettiin alussa korkea 

0,20 euron hintatarjous, jota laskettiin kampanjan puolivälissä puoleen alkuperäisestä, kun 

tuloksia oli jo kertynyt. Kampanjan viimeisenä viikkona klikkauskohtaista hintaa vastaa-

vasti nostettiin 0,14 euroon. 
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Toisen peleille luodun mainosryhmän kohdistustapana käytettiin avainsanoja. Avainsanat 

valikoitiin kategorian suosituimpien tuotesarjojen mukaan, mutta myös geneerisempiä 

avainsanoja, kuten konsolipelit pyrittiin hyödyntämään. Sopivia avainsanoja pyrittiin kar-

toittamaan myös Google avainsanasuunnittelija -työkalun avulla, joka mahdollisti esimer-

kiksi avainsanatrendejä ja hintatarjousarvioita koskevien tilastojen tutkimisen. Myös avain-

sanoilla kohdistetun mainosryhmän hintatarjoukset aloitettiin 0,20 eurosta. Kymmenen 

päivän jälkeen tarjousta laskettiin 0,15 euroon. Kampanjan puolivälissä hintatarjousta tipu-

tettiin taas 0,11 euroon, jona se pysyi kuun loppuun saakka. 

 

Konsoli- ja PC-pelien viimeisellä mainosryhmällä haluttiin tavoittaa käyttäjät, jotka olivat 

käyneet yrityksen sivustolla jo aiemmin. Kohdistustavaksi valittiin uudelleenmarkkinointi. 

Käyttämällä Google Analytics -ohjelman yleisölistoja hyödyksi voitiin mainosryhmän mai-

nokset kohdistaa käyttäjiin, jotka olivat viimeisen 30 päivän aikana vierailleet Vertaa.fi -si-

vustolla. Kun yleisölista rakennetaan, Analytics-ohjelma vertaa listalla olevia käyttäjiä mui-

hin verkossa liikkuviin henkilöihin ja luo päätelmiensä mukaan samankaltaisen listan, jolla 

voidaan tavoittaa uusia, samoja ominaisuuksia omaavia kohderyhmiä. Myös tämän ”kak-

kosversion” käyttäjät lisättiin mahdollisiksi mainonnan kohteiksi. Samoin kuin muiden mai-

nosryhmien kohdalla, hintatarjouskilpailuihin lähdettiin 0,20 euron tarjouksella. Tarjous 

laskettiin 0,15 euroon lokakuun 9. päivä ja vielä alemmas, 9 senttiin, kampanjan puolivä-

lissä. 

 

Kiinnostuksen kohteet valittiin myös puhelimet-kampanjan ensimmäisen mainosryhmän 

kohdistusmetodiksi. Mainoksilla pyrittiin tavoittamaan mediasta ja viihteestä, matkapuheli-

mista ja alhaisista hinnoista kiinnostuneet henkilöt. Klikkauskohtaiset hintatarjoukset aloi-

tettiin 0,25 eurosta ja kymmenen päivän jälkeen tarjoushinta laskettiin 0,18 euroon. Kam-

panjan puolivälin jälkeen tarjoussummaksi muotoutui 0,12 euroa. 

 

Toisen puhelimiin keskittyvän mainosryhmän mainokset kohdistettiin aiheet-kohdistusta-

paa hyödyntäen. Mainosten toivottiin näkyvän verkkosivuilla, joiden sisältö koski puheli-

mia, internetiä ja telekommunikaatiota, TV:tä ja videota, tietokoneita ja elektroniikkaa sekä 

ostamista. Aiheita valittiin tarkoituksella useita, jotta voitiin arvioida, kuinka tehokkaasti po-

tentiaaliset puhelimen ostajat on mahdollista tavoittaa muualtakin kuin puhelimiin liittyviltä 

sivustoilta. Hintatarjous asetettiin alussa 0,25 euroon, minkä jälkeen se puolitettiin kam-

panjanjakson puolivälissä. 

 

Kuten peleihin kohdistuvassa kampanjassa, myös puhelimet-kampanjan viimeisen mai-

nosryhmän tukena käytettiin uudelleenmarkkinointilistoja. Mainoksilla tavoiteltiin viimeisen 

30 päivän aikana hintavertailupalvelussa vierailleita käyttäjiä. Uudelleenmarkkinoinnin 
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toimivuutta haluttiin testata molemmissa kampanjoissa, mikä mahdollisti tuotekatego-

riakohtaisten eroavaisuuksien selkeämmän tarkastelun. Myös tässä mainosryhmässä al-

kuperäinen hintatarjous asetettiin 0,25 euroon. Summaa laskettiin kymmenen päivän jäl-

keen 0,20 euroon ja kampanjan puolivälissä 0,12 euroon. 

 

6.4 Mainosten luominen 

Kampanjoille luotiin yhteensä kahdeksan kuvamainosta. Molempia tuotekategorioita mai-

nostettiin neljällä eri variaatiolla. Kaikki neljä mainosta sisällytettiin jokaiseen mainosryh-

mään, jotta mahdollista kohdistusasetuksen ja mainosversion välistä yhteyttä pystyttiin ar-

vioimaan. Mainoksia laadittiin neljässä eri koossa, millä varmistettiin mahdollisimman laaja 

näkyvyys ottaen huomioon erilaiset päätelaitteet ja GDN-verkoston mainospaikkojen ko-

koerot. Kampanjoissa käytetyt neljä mainoskokoa olivat pikseleissä mitattuna: 300 x 250, 

300 x 600, 728 x 90 ja Suomessa toimivaksi todettu 980 x 120. 

 

Mainokset suunniteltiin ensin kuvakokoihin ja tuotekategorioihin sopiviksi, jonka jälkeen ne 

luotiin käyttämällä Adobe Photoshop -kuvankäsittelyohjelmaa. Yrityksellä oli tarjota van-

hoja mainospohjia, joita olisi voitu hyödyntää, mutta mainokset haluttiin projektin tyylin 

mukaisesti tehdä alusta asti itse. Toimeksiantajayritys toivoi mainoksissa näkyvän piirteitä, 

jotka olisivat helposti yhdistettävissä laajalti tunnettuun hintavertailupalveluun. Mainosten 

tuli mukailla selkeästi kohdeyrityksen brändi-imagoa ja niiden toivottiin sisältävän selkeästi 

näkyvillä oleva logo, johon päästiin käsiksi yrityksen kuvapankista. Mainoksissa käytetty-

jen värien haluttiin pysyvän uskollisena sivuston värimaailmalle ja mainosteksteihin valitun 

fontin tuli tehdä samoin. 

 

6.4.1 Mainokset konsolipeleille 

Jokaisessa konsoli- ja PC-pelit -kategorialle luodussa bannerissa käytettiin yritykselle omi-

naista sinistä väritaustaa. Mainoksilla ei mainostettu yhtä tiettyä tuotetta, vaan kokonaista 

kategoriaa. Niillä tavoiteltiin eri tyylisiä kuluttajia, jotka etsivät eri konsolialustoilla pelatta-

via pelejä. 

 

Mainoskooissa 300 x 250 ja 300 x 600 mainosten alalaitaan asetettiin oranssi tekstipalkki, 

johon lisättiin lyhyt mainosteksti kuvaamaan sitä, mitä mainoksen klikkaajalle haluttiin tar-

jota. Mainostekstiksi valittiin lause ”Parhaat hinnat peleille!”. Kuvien keskiosa varattiin tuo-

tekuville, joihin katsojan huomio haluttiin ensisijaisesti kiinnittää. Tuotteina käytettiin tun-

netuimpia vuoden 2018 syksynä julkaistavia pelejä, joita voidaan pelata eri konsoleilla. 

Yrityksen logo asetettiin näkyvästi kuvien yläreunaan hieman vaaleammalle taustalle. 
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Kuva 7. Konsolipelit-kampanjan kuvamainos, 980 x 120 

 

Kaksi vaakatasoon asetettavaa mainosta rakennettiin myös yrityksen graafisten ohjeiden 

mukaiselle siniselle pohjalle. Kuvassa 7 nähdään Suomen markkinoilla suosiota niittänyt 

”panoraama”-mainoskoko, joka on muodoltaan vaakatasoon asetettava palkki. Myös ku-

vakoko 728 x 90, eli ”jättibanneri”, on ominaisuuksiltaan hyvin samanlainen ja se sopii eri-

tyisesti verkkosivujen ylälaitaan. Molemmissa vaakatasoisissa mainoksissa tuotekuvat 

asetettiin kuvan vasempaan reunaan. Mainosteksti asetettiin kummassakin kuvan keski-

osaan. Mainostekstiksi valittiin lause ”Kuumimmat konsolipelit edullisilla hinnoilla!”. Yrityk-

sen logo lisättiin kuvapalkkien oikeaan laitaan selkeän suurena. Kolme muuta konsolipelit-

kampanjan mainosvariaatiota ovat nähtävissä liitteessä 2. 

 

6.4.2 Mainokset puhelimille 

Puhelimet-kampanjan mainokset luotiin hyvin pitkälti samalla kaavalla kuin konsolipeli-

kampanjan mainoksetkin. Saman tyylisillä mainoksilla kategoriakohtaisia eroja pyrittiin 

myös tällä tavalla korostamaan. Kuvassa 8 nähtävä kuvakoko 300 x 250, eli ”keskikokoi-

nen suorakaide”, sisältää konsolipelimainosten kanssa yhtäläisen taustan ja kuvan keski-

pisteenä toimivat kaksi tuotekuvaa. Oranssitaustaiseen alareunaan lisättiin mainosteksti 

”Parhaat hinnat!”. Yrityksen logo asetettiin riittävän suurena kuvan ylälaitaan. Liitteessä 3 

nähtävässä kuvakoossa 300 x 600, eli ”puolen sivun mainoksessa”, mainostekstinä toimi 

toimintakehotus ”Vertaa puhelimet!”. 

 

 

Kuva 8. Puhelimet-kampanjan kuvamainos, 300 x 250 
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Puhelimet-kampanjan vaakatasoon asetettavista mainoksista ”panoraama”-kuvakoko si-

sälsi viisi tuotekuvaa, jotka sijoitettiin mainoksen vasempaan reunaan. Kuvakokoon 728 x 

90 lisättiin kolme tuotekuvaa. Molempien mainosten keskiosaan asetettiin sama mainos-

teksti. Tekstiksi valittiin ”Suosituimmat puhelinmallit parhaaseen hintaan!”. Palkkien oikea 

reuna täytettiin totutusti yrityksen logolla. Kolme muuta puhelimet-kampanjan mainosver-

siota ovat nähtävissä liitteessä 3. 

 

6.5 Tulosten yhteenveto 

Tässä luvussa kootaan yhteen molempien display-kampanjoiden synnyttämät tulokset. 

Luku on jaettu kategoriakohtaisesti, jotta tulokset on mahdollista esittää mahdollisimman 

selkeästi. Varsinkin mainosversioiden ja kohdistustapojen välisiä eroavaisuuksia halutaan 

painottaa molempien kampanjoiden osalta. Tunnusluvut kerättiin yhteen Google Ads- ja 

Google Analytics -ohjelmien tuottamista raporteista ja ne taulukoitiin ensin kohdistustapo-

jen perusteella, jonka jälkeen tunnuslukuihin pureuduttiin eri mainosversioiden näkökul-

mista. 

 

6.5.1 Konsolipelit-kampanjan tulokset 

Konsolipelit-kampanja keräsi kuukauden aikana yhteensä 15 740 impressiota, mikä tar-

koittaa keskimääräisesti noin 525 näyttökertaa päivässä. Mainoksia nähneistä käyttäjistä 

vain 15 klikkasi mainosta. Ottaen huomioon kampanjan kaikki mainosryhmät klikkauspro-

sentiksi muodostui 0,10. Kampanjan välitön poistumisprosentti oli jopa 95 %, mikä tar-

koitti, että valtaosa pienestä mainosta klikanneiden määrästä poistui laskeutumissivulta 

heti. 

 

Taulukko 1. Kiinnostuksen kohteet -kohdistustavan tulokset konsolipelit-kampanjassa 

Kohdistustapa Klikit Impr. CTR Konversiot Konv.% Hinta per konv. Hinta 

Kiinnostuksen kohteet,                      
728 x 90 

0 104 0,00 % 0 0,00 % 0,00 0,00 

Kiinnostuksen kohteet,                   
300 x 600 

0 27 0,00 % 0 0,00 % 0,00 0,00 

Kiinnostuksen kohteet,                   
300 x 250 

0 182 0,00 % 0 0,00 % 0,00 0,00 

Kiinnostuksen kohteet,                    
980 x 120 

0 5 0,00 % 0 0,00 % 0,00 0,00 

Koko mainosryhmä 0 318 0,00 % 0 0,00 % 0,00 0,00 

 

Taulukko 1 kuvaa tuloksia mainosryhmästä, joka kohdistettiin Googlen määrittämiin kiin-

nostuksen kohteisiin tukeutuen. Mainosryhmä keräsi 318 impressiota, mutta display-mai-

nosten avulla ei pystytty hankkimaan kävijöitä yrityksen verkkosivuille. Tämä tarkoitti kui-

tenkin sitä, että mainosten luomasta näkyvyydestä ei jouduttu maksamaan euroakaan. 

Klikkauskohtaisen hintastrategian ansiosta sadat näyttökerrat olivat yritykselle ilmaisia. 



 

 

36 

 

Suurimmat impressiomäärät saavutettiin kampanjan alkuvaiheessa, jolloin mainosryhmän 

hintatarjous oli asetettu yläkanttiin näkyvyyden varmistamiseksi. Hintatarjouksia pyrittiin 

optimoimaan kampanjan puolivälissä, mutta niiden laskeminen alensi näyttökertojen mää-

rää merkittävästi. Kampanjan loppupuolelle siirryttäessä impressiomäärät nousivat jälleen 

tuomatta kuitenkaan toivottua tuotekategoriaan kohdistuvaa verkkoliikennettä. Tästä huoli-

matta mainokset saatiin onnistuneesti näkyville luotettavilla sivustoilla, joista useat käsitte-

livät pelaamiseen ja konsoleihin liittyviä aihealueita. Myös eri uutissivustot, kuten bbc.com, 

toimivat mainospaikkoina kymmeniä kertoja. Konsolipelit-kampanjaan kuuluvien mainos-

ryhmien eniten impressiomääriä tuottaneet mainossijainnit ovat tarkasteltavissa liitteessä 

4. 

 

Mainoksia katsottiin eniten tietokoneen välityksellä (143 kertaa). Puhelimella mainokset 

näkyivät 115 kertaa ja tabletin osuus impressioista oli 60 näyttökertaa. Laitekohtaisia pää-

telmiä ei klikkien puuttumisen vuoksi voitu mainosryhmän kohdalla tehdä. 

 

Taulukko 2. Avainsanat-kohdistuvavan tulokset konsolipelit-kampanjassa 

Kohdistustapa Klikit Impr. CTR Konversiot Konv.% Hinta per konv. Hinta 

Avainsanat,                
728 x 90 

0 102 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 

Avainsanat,                
300 x 600 

0 63 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 

Avainsanat,                
300 x 250 

0 959 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 

Avainsanat,                
980 x 120 

0 24 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 

Koko mainosryhmä 0 1 148 0,00 % 0 0,00 % 0,00 0,00 

 

Avainsanoilla kohdistettu mainosryhmä ei kiinnostuksen kohteiden tavoin tuottanut yhtä-

kään sivustovierailua. Taulukosta 2 voidaan kuitenkin todeta, että sen tuottamat impres-

siomäärät olivat moninkertaisia edelliseen verrattuna. Mainosryhmän mainoksia näytettiin 

1 148 kertaa, mistä ei koitunut ollenkaan mainonnallisia kuluja. 

 

Eniten mainosnäyttöjä laukaissut avainsana oli ”fifa 19”, jonka avulla pyrittiin haalimaan 

jokasyksyisestä suosikkijulkaisusta kiinnostuneita kuluttajia. Avainsana keräsi yli puolet 

mainosnäytöistä, kun taas esimerkiksi avainsana ”nhl 19” sai mainoksen näkymään vain 

24 kertaa. Vaikka mainosryhmällä mainostettiin kokonaista kategoriaa, päätettiin avain-

sanalistalle valita myös trendaavia, yksittäisiä tuotteita kuvaavia hakutermejä. Ajankohta 

oli otollinen, sillä yleisesti suurimmat pelijulkaisut ajoittuvat vuodesta riippumatta syys-

marraskuun välille. Toiseksi eniten näyttökertoja (92 kpl), keräsi yleisempi avainsana ”pe-

lit”. 
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Uutissivusto bbc.com oli jälleen suuressa roolissa mainosten näyttöpaikkoja analysoita-

essa. Mainokset näkyivät sen sivuilla 393 kertaa. Valitettavaa on, että 219 näyttökerrasta 

Googlen työkalut eivät pystyneet antamaan tarkempaa tietoa, minkä vuoksi näiden näyttö-

kertojen mainospaikat jäivät tuntemattomiksi. Pienempiin näyttömääriin yllettiin sisällön 

kannalta onnistuneesti useilla peleihin ja pelaamiseen keskittyneillä sivustoilla. 

 

Pienemmästä hintatarjouksesta huolimatta mainoksia näytettiin selkeästi eniten puheli-

mien näytöillä. Puhelimet synnyttivät yli 900 koko mainosryhmän impressioista. Mielen-

kiintoista oli lisäksi se, että tietokoneet toivat mainoksia esiin myös tabletteja harvemmin 

ja jäivät näin vasta kolmanneksi laitekohtaisia näyttömääriä mitattaessa. 

 

Taulukko 3. Uudelleenmarkkinoinnin tulokset konsolipelit-kampanjassa 

Kohdistustapa Klikit Impr. CTR Konversiot Konv.% Hinta per konv. Hinta 

Uud.markkinointi,       
728 x 90 

0 3 367 0,00 % 0 0,00 % 0,00 0,00 

Uud.markkinointi,       
300 x 600 

1 385 0,26 % 0 0,00 % 0,00 0,14 

Uud.markkinointi,       
300 x 250 

14 10 352 0,14 % 1 7,14 % 2,05 2,05 

Uud.markkinointi,       
980 x 120 

0 170 0,00 % 0 0,00 % 0,00 0,00 

Koko mainosryhmä 15 14 274 0,11 % 1 6,67 % 2,19 2,19 

 

Uudelleenmarkkinointilistojen avulla kohdistettu mainosryhmä oli ainoa, joka synnytti lii-

kennettä kohdeyrityksen konsolipelit-kategorian suuntaan. Mainosryhmän mainoksia näy-

tettiin 14 274 kertaa. Luku oli erittäin suuri verrattuna kahteen muuhun mainosryhmään, 

mikä saattoi johtua siitä, että kilpailu jo sivustolla käyneistä henkilöistä on useimmiten hin-

tatarjousten kannalta halvempaa. Mainosryhmä ei kilpaillut tietyistä sijainneista, vaan mai-

noksia näytettiin missä tahansa, kunhan verkkovierailijan profiili oli osa yrityksen uudel-

leenmarkkinointilistaa. Kampanjajakson kuluessa tuli selväksi, että rima vanhoille vieraili-

joille suunnattujen mainosten näkymiselle oli merkittävästi matalampi. 

 

Kuten taulukosta 3 nähdään, mainosryhmän mainoksia klikattiin yhteensä 15 kertaa. Kaik-

kien mainosten osalta klikkausprosentti oli 0,11 %. Niiden avulla saavutettiin yksi konver-

sio, eli tapahtuma, jossa käyttäjä siirtyi klikkauksen jälkeen hintavertailupalvelussa mu-

kana olevan kaupan sivulle. Näin ollen konversioprosentiksi muodostui 6,67. 

 

Yhden konversion hinta oli mainosryhmän osalta 2,19 €. Tuloksia analysoitaessa ei kui-

tenkaan pystytty arvioimaan, saatiinko tuhansien mainosnäyttöjen avulla tuotettua epä-

suoria konversioita, jotka eivät raporteissa tulisi ilmi. Mainosryhmän kokonaiskustannukset 

kuukauden ajalta olivat 2,19 €. 
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Laitekohtaisia tuloksia tarkastellessa voitiin nähdä, että eniten klikkejä saavuttivat puheli-

mella nähdyt mainokset. Myös klikkausprosentti oli korkein puhelimilla katseltujen mainos-

ten kohdalla. Tämän lisäksi ainoa konversio saavutettiin mobiililaitteen kautta, mikä tar-

koitti, että hintatarjouksen nostaminen tietokoneelle suunnattuja mainoksia koskien oli tu-

loksiin peilattuna tarpeetonta. 

 

Taulukko 4. Eri mainoskokojen tulokset konsolipelit-kampanjassa 

Mainoskoko Klikit Impr. CTR Konversiot Konv.% Hinta per konv. Hinta 

728 x 90 0 3573 0,00 % 0 0,00 % 0,00 0,00 

300 x 600 1 475 0,21 % 0 0,00 % 0,00 0,14 

300 x 250 14 11493 0,12 % 1 7,14 % 2,05 2,05 

980 x 120 0 199 0,00 % 0 0,00 % 0,00 0,00 

 

Kun tarkastellaan klikkimääriä eri mainosten välillä, ylivoimaisesti klikatuin mainoskoko oli 

300 x 250 (taulukko 4). Sen kautta syntyi myös kampanjan ainoa konvertoitunut klikki. 

Täysin luotettavia päätelmiä ei kuitenkaan voida tehdä, sillä mainos oli näkyvissä monin-

kertaisesti enemmän kuin mainosryhmän muut versiot. Mainoskokoa 300 x 600 klikattiin 

kerran, mutta sen klikkausprosentti oli toisaalta korkeampi kuin klikatuimman mainoksen. 

 

Huolimatta suurista näyttömääristä muodoltaan pitkät ja vaakatasoiset mainokset eivät 

tuoneet konsolipelit-kategorialle yhtään vierailijaa. Impressiomääriä voidaan kuitenkin pi-

tää hyvinä ja tavoiteltua näkyvyyttä pystyttiin tulosten valossa kasvattamaan. Oletuksena 

olikin, etteivät klikkimäärät tule millään osa-alueella nousemaan korkeiksi. 

 

Mainosversioita tarkasteltaessa on huomioitavaa, että klikkejä keränneissä mainoksissa 

tuotekuvat olivat selkeästi kuvan keskipisteinä. Ne veivät suurimman osan kuvan pinta-

alasta ja katsojan katseen haluttiin ensin kohdistuvan juuri näihin elementteihin. Vaakata-

soon asetettavissa mainoskuvissa sisältö aseteltiin kuvaan tasapainoisemmin, mikä oli toi-

saalta myös pakollista kapean muodon takia. Kyseisen kampanjan osalta tällä oli oletetta-

vasti merkitystä katsojien silmissä ja voidaan todeta, että mainoksen sanoma tuotiin ym-

märrettävin esiin keskittymällä selkeisiin ja suurikokoisiin tuotekuviin. 

 

6.5.2 Puhelimet-kampanjan tulokset 

Puhelimet-kampanja tuotti kuukauden aikana määrällisesti enemmän dataa verrattuna 

konsolipelit-kampanjaan. Se saavutti 99 905 impressiota, mikä tarkoitti erittäin laajaa nä-

kyvyyttä koko lokakuun aikana. Mainokset keräsivät 148 klikkiä ja kampanjan klikkauspro-

sentiksi muodostui 0,15, joka oli puolet konsolipelit-kampanjan lukua korkeampi. 
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Parempiin tuloksiin päästiin lisäksi välittömän poistumisprosentin osalta. Mainoksia klikan-

neista noin 85 % poistui laskeutumissivulta olematta muutoin vuorovaikutuksessa sivuston 

kanssa. 

 

Taulukko 5. Kiinnostuksen kohteet -kohdistustavan tulokset puhelimet-kampanjassa. 

Kohdistustapa Klikit Impr. CTR Konversiot Konv. % Hinta per konv. Hinta 

Kiinnostuksen kohteet,                       
728 x 90 

30 26 254 0,11 % 1 3,33 % 4,20 4,20 

Kiinnostuksen kohteet,                       
300 x 600 

15 2 651 0,57 % 2 13,33 % 1,63 3,25 

Kiinnostuksen kohteet,                       
300 x250 

14 12 747 0,11 % 2 14,29 % 1,18 2,35 

Kiinnostuksen kohteet,                       
980 x 120 

2 250 0,80 % 1 50,00 % 0,39 0,39 

Koko mainosryhmä 61 41 902 0,15 % 6 9,84 % 1,70 10,19 

 

Kampanjan kiinnostuksen kohteet -mainosryhmän mainokset keräsivät lähes 42 tuhatta 

mainosnäyttöä, mikä oli toiseksi eniten kaikista projektin mainosryhmistä. Tarkastelemalla 

taulukkoa 5 voidaan huomata, että näistä impressioista 61 johti mainoksen klikkaukseen. 

Koko mainosryhmän osalta klikkausprosentti oli 0,15. 

 

Jokainen mainosryhmän mainos tuotti vähintään yhden konversion, joita saavutettiin yh-

teensä kuusi. Vajaa kymmenesosa klikanneista päätyi lopulta jälleenmyyjän sivulle. Var-

teenotettavaa on, että mainoskoko 980 x 120 tuotti konversion puolesta sen saamista kli-

keistä. Kyseistä mainosta klikattiin kuitenkin vain kahdesti, joten otanta jäi melko laihaksi. 

Toisaalta sen klikkausprosentti oli yhtä lailla muita mainoksia korkeampi.  

 

Koska klikkejä syntyi monia kymmeniä, myös mainoskulut nousivat selvästi konsolipelit-

kampanjan mainosryhmiä korkeammiksi. Yhden konversion hinnaksi tuli keskiarvollisesti 

1,70 euroa. Heikoimmin suoriutuneen mainoksen kautta syntyneestä konversiosta joudut-

tiin maksamaan jopa 4,20 euroa. Mainoskoko 980 x 120 toi yritykselle konversion 0,39 eu-

rolla. Mainosryhmän kokonaiskulut olivat 10,19 euroa. Summa oli lähes viisinkertainen 

koko konsolipelit-kampanjan kuluihin nähden. 

 

Mainokset näkyivät 156 eri verkkosivulla. Yli 2 000 näyttökerran sijainneista Google Ads ei 

pystynyt tuottamaan tietoa. Tuntemattomien sivujen mainoskerrat saavuttivat kolme kon-

versiota. Eniten impressioita (1 303) kerättiin bbc.com -verkkosivulta. Paras konversiopro-

sentti saavutettiin ruotsalaisella Dagens Nyheter -uutissivustolla. Mainoksia klikattiin sel-

keästi eniten tietokoneen kautta (33 kertaa) ja kuudesta konversioista neljä tuotettiin näi-

den klikkien avulla. Puhelimet kampanjan mainosryhmäkohtaiset mainossijainnit ovat näh-

tävissä liitteessä 5. 
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Taulukko 6. Aiheet-kohdistustavan tulokset puhelimet-kampanjassa 

Kohdistustapa Klikit Impr. CTR Konversiot Konv. % Hinta per konv. Hinta 

Aiheet,                                                 
728 x 90 

0 744 0,00 % 0 0,00 % 0,00 0,00 

Aiheet,                                                 
300 x 600 

6 1 062 0,56 % 0 0,00 % 0,00 1,34 

Aiheet,                                                 
300 x 250 

8 4 114 0,19 % 0 0,00 % 0,00 1,58 

Aiheet,                                                
980 x 120 

1 55 1,82 % 0 0,00 % 0,00 0,25 

Koko mainosryhmä 15 5 975 0,25 % 0 0,00 % 0,00 3,17 

 

Verkkosivustojen aiheiden perusteella kohdistetun mainosryhmän mainoksia näytettiin va-

jaa kuusi tuhatta kertaa (taulukko 6). Kolmea mainosversiota klikattiin vähintään kerran ja 

mainosryhmän klikkausprosentti oli koko kampanjan lukua suurempi. Konversiotapahtu-

maan ei päädytty 15 klikin kautta kertaakaan, minkä takia myös konversioprosenttisarak-

keeseen kirjattiin pyöreä nolla. 

 

Mainosryhmän kokonaiskulut olivat 3,17 euroa. Tällä hinnalla ei saatu houkuteltua vieraili-

joita tuotteita jälleenmyyvien yritysten suuntaan. Mainokset keräsivät eniten impressioita 

kampanjajakson puolivälissä. Jälkimmäisellä puoliskolla hintatarjousta laskettiin reilusti, 

mikä johti myös selkeään pudotukseen näyttökerroissa. 

 

Mainossijainteja tarkastellessa huomattiin, että vain harvoin mainoksia näytettiin valittuja 

aiheita yksinomaan käsittelevillä sivustoilla. Kuten edellisissä mainosryhmissä, sijainteina 

toimivat useimmiten erilaiset uutissivustot. Heikkolaatuisimmat sivustot pyrittiin rajaamaan 

kampanjan kuluessa pois. Useimmiten mainokset näkyivät puhelimien ruuduilla. Mielen-

kiintoista oli, että ainoastaan tietokoneella nähtyjä mainoksia ei klikattu kertaakaan. Eniten 

klikkauksia (9) saivat puhelimella esitetyt mainokset. 

 

Taulukko 7. Uudelleenmarkkinoinnin tulokset puhelimet-kampanjassa 

Kohdistustapa Klikit Impr. CTR Konversiot Konv. % Hinta per konv. Hinta 

Uud.markkinointi,               
728 x 90 

28 17 896 0,16 % 4 14,29 % 1,18 4,71 

Uud.markkinointi,               
300 x 600 

6 2 644 0,23 % 0 0,00 % 0,00 1,07 

Uud.markkinointi,               
300 x 250 

38 30 756 0,12 % 0 0,00 % 0,00 6,86 

Uud.markkinointi,               
980 x 120 

0 732 0,00 % 0 0,00 % 0,00 0,00 

Koko mainosryhmä 72 52 028 0,14 % 4 5,56 % 3,16 12,64 

 

Taulukossa 7 on nähtävissä tunnusluvut mainosryhmästä, jonka mainokset kohdistettiin 

viimeisen kuukauden aikana yrityksen palvelussa vierailleille. Saavutettu näkyvyys oli laa-

jin kaikista työn mainosryhmistä. Mainoskoko 300 x 250 tavoitti yksinään yli 30 tuhatta 

verkossa liikkunutta henkilöä. Luonnollisesti myös mainosklikkejä syntyi mainosryhmistä 
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eniten (72). Suuren näkyvyyden takia mainosryhmän klikkausprosentti oli kampanjan hei-

koin. Klikit konvertoituivat neljästi, joka oli vähemmän verrattuna kiinnostuksen kohteet -

mainosryhmän kuuteen konversioon. Myös konversioprosentti oli kiinnostuksen kohteet -

mainosryhmää selvästi alhaisempi. Mainoksia klikanneista 5,56 % päätyi palvelun kautta 

jälleenmyyjän sivulle. Oli huomattavaa, että kaikki konversiotapahtumat saavutettiin yhden 

mainosversion kautta. Mainoskoon 728 x 90 konversioprosentti oli 14,29. 

 

Suurimmat klikkimäärät tarkoittivat myös suurimpia kuluja. Mainosryhmän kuukaudessa 

kerryttämät kulut olivat 12,64 €. Mainosryhmän kokonaiskustannuksiin perustuen konver-

siotapahtuma saavutettiin keskimäärin aina, kun mainontaan oli sijoitettu 3,16 €. Luku oli 

konversioita saavuttaneista mainosryhmistä suurin ja kategoriaan kohdistuvan klikin tuo-

maan tuottoon verrattuna moninkertainen. Mainoksia klikattiin laitekohtaisista hinta-ase-

tuksista huolimatta useimmiten puhelimilla. Puhelimella nähdyt mainokset keräsivät 33 

klikkiä, kun taas tietokoneella mainokset saivat 31 klikkiä. Tabletilla mainoksia klikattiin 8 

kertaa. 

 

Taulukko 8. Eri mainoskokojen tulokset puhelimet-kampanjassa 

Mainoskoko Klikit Impr. CTR Konversiot Konv. % Hinta per konv. Hinta 

728 x 90 58 44894 0,13 % 5 8,62 % 1,78 8,91 

300 x 600 27 6357 0,42 % 2 7,41 % 2,83 5,66 

300 x 250 60 47617 0,13 % 2 3,33 % 5,40 10,79 

980 x 120 3 1037 0,29 % 1 33,33 % 0,64 0,64 

 

Taulukko 8 kuvaa puhelimet-kampanjassa käytettyjen mainosversioiden tunnuslukuja. Ku-

ten konsolipelit-kampanjassa, klikatuin mainos oli kooltaan 300 x 250. Kyseistä mainosta 

myös näytettiin verkkosivustoilla eniten. Toiseksi eniten klikkejä (58) keräsi vaakatasoinen 

mainoskoko 728 x 90. Paras klikkausprosentti saavutettiin mainoskoolla 300 x 600, jota 

klikattiin yhteensä 27 kertaa. 

 

Kaikki mainokset toivat kohdeyritykselle vähintään yhden konversion. Mainoskoko 728 x 

90 konvertoitui viisi kertaa ja loput kolme mainosta joko kahdesti tai kerran. Korkein kon-

versioprosentti saavutettiin ”panoraama”-koon mainoksella, jonka kolmesta klikkauksesta 

yksi konvertoitui. Myös puhelimet-kampanjassa ”pilvenpiirtäjä”-kuvakoko, 300 x 600, saa-

vutti parhaimman klikkausprosentin. Mainos sisälsi kaksi selkeää ja suurta tuotekuvaa, joi-

hin katsojan huomio haluttiin kiinnittää. Sen tuottamat konversiot olivat kuitenkin toiseksi 

kalliimmat. Huonoin konversioprosentti oli kuvakoolla 300 x 250 ja sen avulla saatu kon-

versio maksoi 5,40 €. 
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7 Pohdinta 

Viimeisessä luvussa tarkastelen projektini tuottamia tuloksia laajemmasta näkökulmasta 

ja pohdin, miten ne vastasivat asetettuihin tavoitteisiin. Haluan painottaa tärkeimpiä mai-

noskampanjoiden esiin tuomia hyötyjä ja heikkouksia. Pyrin luomaan selkeän kuvan jatko-

toimenpiteistä, jotka yrityksen tulisi ottaa tulevaisuudessa huomioon display-mainontaa 

tehdessä. Lisäksi listaan ideoita, joiden avulla toimeksiantajayrityksen on mahdollista 

saada käyttöön koko display-mainonnan potentiaali. Lopuksi arvioin opinnäyteprosessia 

sekä etenemisen että omankin oppimiseni näkökulmasta. 

 
7.1 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 

Koen, että projektin tuottamat tulokset selkeyttävät yrityksen päätöstä fokusoida voimava-

ransa hakusanamainontaan. Työn display-kampanjat eivät tuloksellisesti yltäneet lähelle-

kään yrityksen hakusanamainoskampanjoita, mikä oli teorialähteisiin nojaten odotettu 

päätelmä. On kuitenkin ymmärrettävä, että display-mainonnan tuottamat luvut eivät aina 

kerro koko totuutta. Mahdollisten ”epäsuorien” konversioiden jäljittäminen ei projektin ai-

kana ollut mahdollista, joten klikkejä jälleenmyyjien sivuille saattoi kertyä raportoitua lukua 

enemmän. Konversioita saattaa ilmetä vielä kauan kampanjoiden pysäyttämisen jälkeen-

kin. Tästä huolimatta Google-mainonta perustuu selkeään statistiikkaan ja näin ollen tau-

lukoidut tulokset kertovat faktat kylmästi. Kuukauden mittainen kampanjajakso koitui yri-

tykselle tappiolliseksi, eikä sen pitäminen aktiivisena pidemmälläkään aikavälillä olisi kas-

vattanut tuottoja sijoitettua pääomaa suuremmaksi. 

 

Brändinäkyvyyden kasvattamisessa onnistuttiin kampanjajakson aikana hyvin. Mainon-

nalla tavoitettiin satoja tuhansia internetin käyttäjiä ja näkyvyydestä maksettiin vain muuta-

man kymmenen euron suuruinen summa. Tavoitteeksi asetetussa uusien kävijöiden ta-

voittamisessa onnistuttiin analysoimalla eri kohdistusasetusten vahvuuksia ja viemällä ne 

käytännön tasolla myös kampanjoihin. Vanhoihin asiakkaisiin keskityttiin uudelleenmarkki-

nointilistojen avulla, mutta tulosten valossa kohdistustavan ei voitu todeta olevan selkeästi 

paras vaihtoehto. PC- ja konsolipelit-kategoria kasvatti kuukausittaista kävijämääräänsä 

vuodesta 2017. Puhelimet-kampanjan kävijämäärä laski hieman vuoden 2017 lokakuuhun 

verrattuna. Muutosten syynä ei kuitenkaan selkeästi voida pitää työn kampanjoita. Lukui-

hin ovat voineet vaikuttaa esimerkiksi suosittujen pelijulkaisujen suuri määrä, sisällölliset 

muutokset ja yrityksen muiden Google-kampanjoiden toimivuus. 

 

Tehokkainta kohdistustapaa ei tulosten avulla voida suoraan nimetä. Uudelleenmarkki-

nointi osoittautui parhaaksi tavaksi tavoittaa mahdollisimman suuret massat, mutta kiin-

nostuksen kohteet -mainosryhmä toimi tuloksellisesti sitä paremmin puhelimia 
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mainostettaessa. Konsolipelit-kampanjan heikot klikkimäärät tekevät johtopäätösten teke-

misestä astetta hankalampaa. Syynä voi osittain olla pienet impressiomäärät, jotka ovat 

seurausta liian monesta kohdistussäännöstä. Koen, että useassa mainosryhmässä suori-

tin kohdistuksen liian monen säännön kautta, mikä johti siihen, että ulottuvuus kutistui tur-

han pieneksi. Parempiin tuloksiin olisi voitu päästä monen mainosryhmän osalta, jos koh-

distamista olisi lähestytty vieläkin yksinkertaisemmin. 

 

Onnistuneiden display-kampanjoiden suunnittelu ja aktivoiminen asetettiin työn prioritee-

tiksi. Tämä tavoite myös saavutettiin ja projektia voidaan pitää onnistuneena. Pääsin 

omaa osaamistani ja kokemustani apuna käyttäen luomaan kampanjatyyppejä, joista mi-

nulla ei ennen työn aloittamista ollut juurikaan tietoa. Tein rutkasti taustatyötä, arvoin yri-

tyksen sivujen nykytilaa, asetin itseni kuluttajien saappaisiin, loin kampanjat ja tein päätel-

miä tunnusluvuista. Kaiken tämän taustalla oli halu luoda mahdollisimman kehittävä tuo-

tos, josta olisi hyötyä tulevaisuudessa niin itselleni kuin kohdeyrityksellekin. 

 

Vaikka jokapäiväinen display-mainonta ei toimeksiantajayrityksen kohdalla olisikaan kan-

nattavaa, koen että bannerimainontaa voidaan tietyissä määrin hyödyntää tehokkaasti. 

Koska yritys tavoittelee Google-mainonnalla ”valmiita” ostajia, voidaan display-mainontaa 

hyödyntää esimerkiksi vuoden suosituimpina kulutusajankohtina. Esimerkiksi valtavaan 

suosioon ampaisseella Black Friday:lla on suuri vaikutus myös hintavertailupalveluiden 

kävijämääriin. Selkeästi suunniteltu display-kampanja ja sitä tukeva sivustosuunnittelu voi-

sivat tehdä suurista kulutuspäivistä ja -viikoista kohdeyritykselle entistä suotuisempia. Vi-

suaaliselle display-mainonnalle voidaan luoda vuosittainen strategiapohja, johon merka-

taan ne ajankohdat, jolloin kävijöitä halutaan tuoda palveluun mahdollisimman paljon. 

Ajankohtina voivat aluksi toimia esimerkiksi joulunaika, Black Friday ja Singles’ Day. Kun 

display-mainonnalle luodaan selkeä strategia ja rooli, ei sitä tarvitse pitää enää hakusana-

mainonnan varjossa. 

 

Suosittujen ostospäivien lisäksi suunnitellulla display-mainonnalla voidaan tulevaisuu-

dessa nostaa valittuja tuotejulkaisuja entistä tehokkaammin esiin. Tuotteilla täytyy kuiten-

kin olla vahva imago, joka puhuttelee brändille lojaaleja asiakasryhmiä. Kohdistus voidaan 

suorittaa uudelleenmarkkinointia ja kiinnostuksen kohteita hyväksi käyttäen. Esimerkiksi 

tunnetuimpien älypuhelinvalmistajien uudet lippulaivamallit voivat olla display-mainonnan 

kohteena. Ennen julkaisupäivää suoritettava lyhyt display-kampanja, jonka mainokset si-

sältävät selkeitä ja suuria tuotekuvia, on mielestäni oiva tapa tuoda liikennettä uutuustuot-

teiden kategoriasivuille. Mainosbudjetin ei tarvitse olla valtava, sillä tuhannet verkkovierai-

lijat ovat tavoitettavissa muutamien kymppien avulla. 
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Painotan, että tulevaisuudessa yrityksen tulee täydentää hyvin toteutettua hakusanamai-

nontaa harkitusti rakennetuilla display-kampanjoilla. Mainosalustan ei tarvitse olla GDN-

verkosto, vaan display-mainosnäkyvyyttä voidaan ostaa muualtakin. Tärkeintä on, että 

yhä vain kasvavan digitaalisen tarjonnan aikana yritys muistaa keskittyä myös pitkäjäntei-

sempään kuluttajamarkkinointiin. Suurin osa ihmisistä ei ole valmis ostamaan asioita välit-

tömästi yksittäisen Google-mainoksen perusteella. Ostopäätöstä saatetaan puntaroida 

viikkoja, välillä jopa kuukausia. Selkeällä ja harkitulla display-mainoksella voidaan kuiten-

kin pysyä osana kuluttajan valintapäätöstä. Parhaimmassa tapauksessa muistikuva disp-

lay-mainoksesta, jossa mainostettiin kiinnostusta herättävää tuotetta, tuo kuluttajan yrityk-

sen sivuille kuukausienkin jälkeen. 

 

7.2 Oman oppimisen arviointi 

Olen tyytyväinen ja helpottunut opinnäyteprosessin läpiviemisestä. Suurimmat huolenai-

heeni koskivat aikataulun venymistä suunniteltua pidemmäksi, mikä näkyi myös omassa 

toiminnassani. Aloitin aiheen ideoimisen jo alkukeväällä 2018 ja sain nopeasti kiinni siitä, 

minkälaisen työn haluan syksyllä palauttaa. Kokopäiväinen työ ja muutokset henkilökoh-

taisen elämän puolella tekivät varsinkin kirjoittamisen aloittamisesta vaikeaa. Viimein al-

kuun päästyäni sain nopeasti punaisesta langasta kiinni ja prosessi lähti rullaamaan hy-

vää vauhtia eteenpäin. Display-kampanjoiden rakentaminen oli todella mielenkiintoista ja 

omien luomusten seuraaminen kampanjajakson aikana motivoi minua entisestään. Toi-

veenani oli julkaista kampanjat hieman aikaisemmassa vaiheessa, jotta analysoinnille ja 

päätelmille olisi jäänyt vieläkin enemmän pelivaraa. Kampanjoiden aktivoiminen loka-

kuussa ei kuitenkaan osoittautunut haitalliseksi. Oletan, että siitä oli itse asiassa hyötyä 

kulutustrendien kasvaessa suuremmiksi. 

 

Toimeksiantajayrityksenä toiminut työpaikkani tuki minua matkan varrella erinomaisesti. 

Olen kiitollinen, että pääsin käsiksi ohjelmiin ja materiaaleihin, joita ilman projekti ei olisi 

valmistunut koskaan. Taloudellisten resurssien myöntäminen loi minulle mahdollisuuden 

julkaista kampanjat aidolle yleisölle, mikä saattoi ilmetä lisääntyneen stressin muodossa. 

Toisaalta se toi projektiin ammattimaisen vivahteen ja lisäsi tahtoani onnistua vieläkin pa-

remmin. Sain yrityksen työntekijöiltä useita hyödyllisiä neuvoja, mutta pidin ohjat omissa 

käsissäni ja vein kampanjat loppuun asti itsenäisesti. Toivon, että työstä on tulevaisuu-

dessa hyötyä, kun display-mainonta tulee entistä ajankohtaisemmaksi aiheeksi yrityksen 

päivittäisessä toiminnassa.  

 

Opinnäytetyö opetti minulle, että hiemankin suuremmat projektit vaativat aina toimivan 

suunnitelman toteutuakseen. Hyvin hahmoteltu työ on paljon helpompi aloittaa, kun 
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hallussa on mielikuva siitä, miten työn tavoitteet saavutetaan. Kun prosessi tuntui välillä 

junnaavan paikoillaan, otin hetken happea, palasin suunnitelmaani ja tutkin jo kirjoittamani 

tekstin rakennetta. Hetken kuluttua näin asiat taas huomattavasti selkeämmin. Ymmärsin 

selkeän ajatusvirran merkityksen varsinkin silloin, kun keskityin pieniin, merkityksettömiin 

yksityiskohtiin. Työn aikana opin väistämään toistamani virheet, jotka kuluttivat valtavan 

määrän ylimääräistä energiaa etenkin työn alkuvaiheessa. 

 

Huolimatta siitä, että projekti oli pitkä ja ajoittain stressaava, haluan jatkaa työskentelyä 

Google-mainonnan parissa vielä jatkossakin. Opinnäytetyö avarsi näkemystäni digimark-

kinoinnista ja sain prosessin aikana useita ideoita, joita tulevina vuosina tahdon toteuttaa. 

Työskentely Google-mainonnan parissa ei ole asettanut tielleni yhtäkään tylsää päivää ja 

uskon, että tilanne pysyy tällaisena vielä pitkään. 
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelukysymykset toimeksiantoyrityksen työntekijälle 

1. Miksi yritys harjoittaa hakukonemainontaa? 
 

2. Onko yrityksen hakumainonnassa tiettyä strategiamallia? 
 

3. Missä eri hakukoneissa yritys mainostaa? 
 

4. Miten hyvin hakukonemainonta tällä hetkellä yrityksen kannalta toimii? 
 

5. Onko yritys harjoittanut Google Display -mainontaa ennen? 
 

 5a. Onko se ollut kannattavaa? 

 
6. Mihin display-kampanjoilla kannattaa yrityksen näkökulmasta pyrkiä, miksi? 
 

7. Mitkä ovat mielestäsi realistiset tavoitteet/tavoitemittarit opinnäytetyökampanjoiden 
osalta? 
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Liite 2. Konsolipelit-kampanjan kuvamainokset  

 

Kuvakoko 300 x 205 

 

 

Kuvakoko 728 x 90 

 

 

Kuvakoko 300 x 600 
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Liite 3. Puhelimet-kampanjan kuvamainokset 

 

Kuvakoko 728 x 90 

 

 

Kuvakoko 980 x 120 

 

 

Kuvakoko 300 x 600 
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Liite 4. Konsolipelit-kampanjan 10 eniten impressioita saanutta mainossijaintia 

Kiinnostuksen kohteet -mainosryhmä (7 kpl) 

Mainossijainti Klikit Impr. CTR Konversiot 

http://betapet.se 0 19 0,00 % 0 

http://chess.com 0 18 0,00 % 0 

http://tanks.gg 0 14 0,00 % 0 

http://bbc.com 0 12 0,00 % 0 

http://royalroad.com 0 6 0,00 % 0 

http://smitefire.com 0 5 0,00 % 0 

http://playstationtrophies.org 0 5 0,00 % 0 

 

Avainsanat-mainosryhmä 

Mainossijainti Klikit Impr. CTR Konversiot 

http://bbc.com 0 393 0,00 % 0 

Tuntematon 0 219 0,00 % 0 

http://howrse.fi 0 15 0,00 % 0 

http://honga.net 0 14 0,00 % 0 

http://gamespot.com 0 11 0,00 % 0 

http://qruiser.com 0 8 0,00 % 0 

http://fifa-analytics.com 0 7 0,00 % 0 

http://wikia.com 0 6 0,00 % 0 

http://fortnitetracker.com 0 5 0,00 % 0 

http://reddit.com 0 5 0,00 % 0 

 

Uudelleenmarkkinointi-mainosryhmä 

Mainossijainti Klikit Impr. CTR Konversiot 

http://findit.fi 14 7 469 0,19 % 1 

http://happypancake.fi 0 956 0,00 % 0 

http://msn.com 1 682 0,15 % 0 

http://btserve.com 0 269 0,00 % 0 

http://futbin.com 0 171 0,00 % 0 

http://mobafire.com 0 149 0,00 % 0 

http://majorleaguegaming.com 0 98 0,00 % 0 

http://9gag.com 0 91 0,00 % 0 

http://hattrick.org 0 83 0,00 % 0 

http://wowhead.com 0 74 0,00 % 0 
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Liite 5. Puhelimet-kampanjan 10 eniten impressioita saanutta mainossijaintia 

Kiinnostuksen kohteet -mainosryhmä 

Mainossijainti Klikit Impr. CTR Konversiot 

Tuntematon 6 2 218 0,27 % 3 

http://bbc.com 4 1 303 0,31 % 0 

http://synonymer.se 5 535 0,93 % 0 

http://novelupdates.com 0 465 0,00 % 0 

http://wikia.com 1 210 0,48 % 0 

http://suomi24.fi 2 195 1,03 % 0 

http://mangahere.cc 0 153 0,00 % 0 

http://agar.io 0 129 0,00 % 0 

http://genius.com 1 89 1,12 % 0 

http://1001pelit.com 0 88 0,00 % 0 

 

Aiheet-mainosryhmä 

Mainossijainti Klikit Impr. CTR Konversiot 

Tuntematon 6 771 0,78 % 0 

http://bbc.com 2 448 0,45 % 0 

http://genius.com 0 308 0,00 % 0 

http://express.co.uk 1 173 0,58 % 0 

http://bittorrent.com 0 145 0,00 % 0 

http://suomi24.fi 1 76 1,32 % 0 

http://billboard.com 0 69 0,00 % 0 

http://digitalspy.com 0 66 0,00 % 0 

http://wikia.com 0 59 0,00 % 0 

http://novelupdates.com 0 55 0,00 % 0 

 

Uudelleenmarkkinointi-mainosryhmä 

Mainossijainti Klikit Impr. CTR Konversiot 

http://findit.fi 23 18 393 0,13 % 0 

http://happypancake.fi 4 3 377 0,12 % 0 

http://msn.com 2 2 209 0,09 % 1 

http://btserve.com 0 1 112 0,00 % 0 

Tuntematon 1 801 0,12 % 0 

http://futbin.com 0 529 0,00 % 0 

http://live.com 0 367 0,00 % 0 

http://imgur.com 0 363 0,00 % 0 

http://mobafire.com 0 350 0,00 % 0 

http://9gag.com 1 310 0,32 % 0 

 


