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1 Johdanto 

Facebook-mainontaa on jo tehty useita vuosia, ja sosiaalisen median markkinointi 

onkin tänä päivänä yksi tehokkaimpia markkinoinnin muotoja. Sosiaalisen median 

kanavista Facebook on yhä edelleen kärjessä maailman suosituimpana palveluna. 

Facebookilla on yhteensä 2 miljardia käyttäjää, ja Suomessa sitä käyttää noin 2,5 

miljoonaa ihmistä. Facebook on noussut Googlen jälkeen suurimmaksi mediaksi, 

etenkin verkkomainonnan osalta onnistumalla hankkimaan itselleen laajan ja 

uskollisen käyttäjäkunnan. Yritykset hyödyntävät yhä Facebookia yhtenä 

tärkeimpänä markkinointikanavanaan.  

Samaan aikaan kuitenkin maksuttoman markkinoinnin teho Facebookissa on 

hiljalleen laskenut. Facebook-sivujen julkaisut tavoittavat vain murto-osan sivuston 

tykkääjistä. Facebookin käyttäjät ovat laajasti verkostuneita ja näiden verkostojen 

julkaisemat sisältömäärät ovat niin suuria, että oman julkaisun saaminen näkyviin 

uutisvirrassa on hankaloitunut huomattavasti. Facebook-mainosten avulla tätä 

koventunutta kilpailua vastaan on mahdollista taistella. Mainosten avulla viestit 

saadaan näkymään laajemmin ja ne voidaan kohdentaa juuri halutuille henkilöille. 

Mainosten avulla on helpompi tavoittaa ne ihmiset, jotka edistävät yritystä sen 

päämäärien saavuttamisessa.  

Facebook-mainonta on osa digitaalista markkinointiympäristöä, ja jotta digitaalista 

markkinointia voidaan tehdä tehokkaasti, vaaditaan suunnitelmallisuutta. 

Mainonnalle täytyy asettaa selkeät päämäärät ja tavoitteet, joita kohti pyritään.  

Tässä opinnäytetyössä käsitellään tuloksellisen Facebook-mainonnan lähtökohtia 

sekä eri osa-alueita, joita tehostamalla mainoskampanjoilla päästään parempiin 

tuloksiin. Työ on kehittämistyö, jossa työn toimeksiantajalle Mastercardille 

suunnitellaan ja toteutetaan Facebook-mainoskampanja sekä analysoidaan 

kampanjan vaikuttavuutta teoreettisen tiedon valossa.  
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2 Kehittämistyön tausta 

2.1 Taustat ja tavoite 

Tämä opinnäytetyö on kehittämistyö, jonka tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa 

Facebook-mainoskampanja työn toimeksiantajalle sekä analysoida kampanjan 

tuloksia ja löytää kehitysideoita Facebook-mainoskampanjan tehostamiseksi. Työn 

toimeksiantajana toimii Mastercard, jonka pyrkimyksenä on tuoda Masterpass-

maksutapa osaksi suomalaisia verkkokauppoja. Kehittämistyö toteutetaan 

yhteistyössä Intersport Finland Oy:n kanssa, jonka verkkokaupassa Masterpass-

maksutapa on otettu käyttöön. Yhteistyönä toteutettavan mainoskampanjan avulla 

halutaan tuoda viestiä uudesta maksutapamahdollisuudesta laajemman yleisön 

tietouteen. Kehittämistyönä toteutettavan kampanjan tavoitteena on 

lisätä Masterpass-maksutavan käyttöä Intersportin verkkokaupassa sekä luoda 

maksutavalle yleistä tunnettavuutta.   

 

Kehittämistyö on menetelmäosaamista, jossa kehittämisen kohteena olevan 

aihepiirin tietämys ja keskeiset käsitteet tulevat tutuksi ja työn tuloksia osataan 

arvioida kriittisesti kerätyn tiedon pohjalta. Kehittämistyössä hyödynnetään jo 

olemassa olevaa tietoa ja sen avulla kehitetään liiketoimintaa. (Ojasalo, Moilanen 

& Ritalahti 2014, 11–14.) Kehittämistyön teoreettisen viitekehyksen osalta 

tavoitteena on selvittää, mistä osa-alueista tuloksellinen Facebook-mainonta 

rakentuu ja mitä mainoskampanjan suunnittelussa tulee ottaa huomioon, jotta 

haluttuja tuloksia saavutetaan tehokkaasti. Kerätyn aineiston pohjalta suunnitellaan 

ja toteutetaan mainoskampanja toimeksiantajalle. Kampanjan tulokset arvioidaan 

mainonnanhallintatyökalu Smartlysta saatavien tunnuslukujen valossa ja 

analysoidaan kampanjan vaikuttavuutta sekä tavoitteisiin pääsyä. Tulosten pohjalta 

pyritään löytämään kehitysehdotuksia mainonnan tehostamiseksi, mikäli sellaisia 

havaitaan.   

 

Tulosten analysoimiseksi kehittämistyössä käytetään apuna ohjaavia kysymyksiä, 

joiden avulla arvioidaan mainonnan tavoitteiden toteutumista:   

• Kuinka paljon mainonta tavoitti ihmisiä?  
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• Saavutettiinko mainonnalla se kohdeyleisö, jota tavoiteltiin?  

• Tuottiko mainonta liikennettä verkkokauppaan?  

• Mikä oli mainonnan vaikutus myyntiin?  

• Lisäsikö mainonta Masterpass-maksutavan käyttöä Intersportin 
verkkokaupassa? 

 

2.2 Toimeksiantajan esittely 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Mastercard. Työ toteutettiin yhteistyössä 

Intersport Finland Oy:n kanssa. Mastercard on luottoyhtiö, joka tarjoaa erilaisia 

maksuratkaisuja. Mastercard toimii digitaalisessa verkostossa, joka yhdistää 

kuluttajat, rahoituslaitokset, kauppiaat, hallitukset ja liiketoiminnan yli 210 maassa. 

Yrityksen missiona on käyttää ja kehittää teknologioita, jotka tekevät maksamisesta 

turvallista, yksinkertaista ja fiksua. (About Mastercard – What we do n.d.) 

Intersport Finland Oy toimii osana Kesko-konsernia. Kesko toimii 

päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. 

Sen toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden 

kumppaneiden kanssa. Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 800 kauppaa 

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Valko-

Venäjällä. (Kesko lyhyesti n.d.) 

Intersport-ketju toimii urheilukaupan alalla ja on markkinajohtaja toimialallaan. Ketju 

työllistää yli 900 henkilöä erilaissa työtehtävissä. Intersportin liiketoiminta perustuu 

urheilu- ja vapaa-ajan tuotteiden laajaan valikoimaan, laadukkaisiin tuotteisiin, 

monipuolisiin huolto-, korjaus- ja oheistuotepalveluihin sekä helppoon ja viihtyisään 

asiointiin. Intersport-kauppoja on Suomessa 62 kappaletta, ja niiden lisäksi myös 

verkkokauppa. (Intersport –Urheilukaupan markkinajohtaja n.d.) 

Mastercardin tavoitteena on jalkauttaa heidän tarjoamansa Masterpass by 

Mastercard -maksutapa suomalaisiin verkkokauppoihin. Maksutapa on otettu 

käyttöön Intersportin verkkokaupassa, ja yhteistyönä toteutettavalla 

mainoskampanjalla tavoitellaan maksutavan käytön lisäämistä Intersportin 

verkkokaupassa sekä samalla halutaan tuoda viestiä maksutavan saatavuudesta 

laajemman yleisön tietouteen.  
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Masterpass by Mastercard on digitaalinen lompakko, joka on saatavilla pankin 

mobiilimaksusovelluksen kautta. Masterpass-maksujärjestelmä mahdollistaa myös 

muiden kuin Mastercard pankki- ja luottokorttien käytön. Masterpass on kehitetty 

tekemään maksamisesta helppoa ja turvallista. Kortti- ja toimitustiedot tallentuvat 

yhteen paikkaan, ja se takaa miellyttävämmän ostokokemuksen, sillä tietoja ei 

tarvitse täyttää jokaisen oston yhteydessä erikseen. Masterpass-maksujärjestelmä on 

maksuton ja se on käytettävissä maailmanlaajuisesti. (Masterpass – Markkinoinnin 

työkalupakki myyjille n.d.) 

Masterpass-maksujärjestelmää käytetään klikkaamalla verkkokaupassa Masterpass-

maksupainiketta ja valitsemalla nettilompakko. Sen jälkeen kirjaudutaan sisään 

pankin tunnistautumisjärjestelmällä, valitaan maksukortti ja tarkistetaan 

toimitusosoite. Sen jälkeen vahvistetaan maksu ja ostos on valmis. (Masterpass – 

Markkinoinnin työkalupakki myyjille n.d.) 

 

3 Tuloskeskeinen markkinointiajattelu Facebook-mainonnan 

lähtökohtana 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään Facebook-mainontaan tulosten tuottamisen 

näkökulmasta. Tässä luvussa käsitellään ensin Facebookia markkinointikanavana, 

jonka jälkeen käydään läpi asiakkaan ostoprosessi, jonka ymmärtäminen on 

tehokkaan Facebook-mainonnan lähtökohta. Lisäksi käsitellään Facebook-mainonnan 

erilaisia tehtäviä, jotka palvelevat ostoprosessin eri vaiheita ja tutustutaan 

konversioiden käsitteeseen. 

3.1 Facebook markkinointikanavana 

Facebook on maailman suosituin sosiaalisen median palvelu, jonka toiminta perustuu 

käyttäjien julkaisemaan sisältöön sekä toisten julkaisujen seuraamiseen ja 

kommentointiin. Facebook perustettiin vuonna 2004 Harvardin yliopistossa, jossa 

Mark Zuckerberg perusti palvelun yliopiston sisäiseen käyttöön. Pian palvelu avattiin 

kuitenkin myös muille yliopistoille, ja Facebook saavutti ensimmäisen vuoden aikana 
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jo yli miljoona käyttäjää. Vuonna 2006 Facebook laajeni avoimeksi kaikille yli 13-

vuotialle, ja saman vuoden loppuun mennessä käyttäjiä oli jo yli 12,5 miljoonaa. 

(Pönkä 2014, 84–85.)  

Tässä vaiheessa myös markkinoijat alkoivat kiinnostua Facebookista, ja he alkoivat 

pohtia keinoja, joilla pystyttäisiin luomaan yhteys tämän uuden median käyttäjiin 

sekä potentiaalisiin asiakkaisiin. Marraskuussa 2007 Facebook julkaisi oman 

mainosjärjestelmänsä, jonka lanseeraus merkitsi täysin uuden aikakauden 

käynnistymistä. Aikaisemmin verkkomainonta oli perustunut joko siihen, mitä 

verkkomediaa mainoksen nähnyt henkilö käytti tai mitä hän ilmaisi etsivänsä 

syöttämällä hakulauseita hakukoneeseen. Facebookin avulla mainoskampanjat 

pystyttiin ensimmäisen kerran kohdentamaan maantieteellisen alueen, iän ja 

sukupuolen, sekä kiinnostusten kohteiden mukaan. (Juslén 2013, 18–19.) Nykyään 

Facebookilla on käyttäjiä yhteensä 2 miljardia ja Suomessa 2,5 miljoonaa käyttäjää 

(Kananen 2018, 24). 

Facebook on noussut Googlen jälkeen maailman toisiksi suurimmaksi 

verkkomainonnan mediaksi. Jopa 80 prosenttia kaikesta rahasta, joka 

verkkomainontaan käytetään, kulkee pelkästään Googlen ja Facebookin kautta. 

Facebook on onnistunut hankkimaan itselleen laajan ja uskollisen käyttäjäkunnan 

sekä ollut kilpailijoitaan taitavampi muuttamaan sen kassavirraksi. Uutta ja 

voimakkaasti kasvavaa liiketoimintaa on luotu myös tekemällä mobiililaitteiden 

käyttäjistä yleisö mainoksille.  Lisäksi kasvua on haettu yritysostoista (mm. 

WhatsApp, Instagram), joiden kautta Facebookin asema mobiilimainonnassa on 

entisestään vahvistunut. (Juslén 2016, 38–39.) 

Vaikka Facebookin yleinen suosio, kävijämäärät sekä julkaistun sisällön määrä ovat 

kasvaneet tasaisesti, on maksuton Facebook-markkinointi menettänyt tehoaan. 

Facebook-sivujen julkaisut tavoittavat enää vain hyvin pienen osan sivun tykkääjistä, 

sillä Facebookin käyttäjät ovat laajasti verkostoituneita. Kavereita saattaa olla satoja 

ja kymmenistä eri sivuista on tykätty. Kaikkien näiden verkostojen julkaisemat 

sisältömäärät ovat niin suuria, että niiden lisääminen uutisvirtaan ei ole mahdollista 

ja siitä syystä kaikkien toimijoiden julkaisema sisältö ei näy kaikille. Facebookin 

suodatusjärjestelmä valitsee tällöin tarjolla olevista sisällöistä sellaiset, jotka 
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vastaavat käyttäjien aiemman käyttäytymisen mukaisia mieltymyksiä. (Juslén 2016, 

40–41.) 

Facebook-mainosten avulla voidaan taistella tätä kilpailua ja heikentynyttä 

tavoitettavuutta vastaan. Mainosten avulla yritysten on mahdollista saada viestinsä 

näkymään laajemmin, luoda toistoa ja kerätä enemmän klikkauksia tavoittelemansa 

kohderyhmän keskuudessa. Facebook-mainokset ovat toistaiseksi ainoa keino, jonka 

avulla yritys voi kohdentaa viestinsä näkymään tarkasti juuri haluamalleen 

kohderyhmälle ja tavoittaa ihmisiä, jotka ostavat yrityksen tuotteita tai tekevät muita 

toimenpiteitä, jotka edistävät yrityksen tavoitteiden saavuttamista. Maksuttomat 

Facebook-julkaisut näkyvät lähtökohtaisesti vain sivun tykkääjille, joita on suhteessa 

vähemmän kuin mitä tavoitellun kohderyhmän todellinen koko on. (Juslén 2016, 82.) 

3.2 Asiakkaan ostoputki 

Facebook-mainonta on osa digitaalista markkinointiympäristöä, ja tehokas 

digitaalinen markkinointi vaatii aina suunnitelmallisuutta. Ilman suunnitelmia ei 

päästä tulokselliseen toimintaan. Yrityksellä on oltava selkeät päämäärät ja 

tavoitteet, joita kohti pyritään, ja kun ne ovat selvillä, voidaan miettiä keinoja ja 

strategioita, miten ne saavutetaan. (Kananen 2018, 31.) 

Ensimmäinen askel kohti päämäärän tavoittamista on asiakkaiden käyttäytymisen, 

päätöksenteon sekä ostoprosessin ymmärtäminen. Asiakkaiden ostohalu luo 

kysyntää, ja markkinoinnin tehtävä on muuttaa tämä kysyntä myynniksi. Yritysten on 

siis tunnettava ostajansa, jotta oikeanlaisia markkinointitoimenpiteitä voidaan tehdä. 

(Bergström & Leppänen 2015, 82.) Markkinoinnin avulla asiakkaat saadaan 

toimimaan ja mahdollisia ostajia pyritään ohjaamaan oikeaan suuntaan askel 

kerrallaan. Asiakkaiden kanssa tapahtuneet kohtaamiset voidaan koota yhteen 

ostopoluksi, jota voidaan hyödyntää markkinoinnissa. (Juslén 2016, 20.)  

Perinteisessä markkinoinnissa asiakkaan ostokäyttäytymistä on selitetty monilla 

erilaisilla malleilla, joista tässä käsitellään AIDA-mallia (kuvio 1). Myös digitaalisessa 

markkinoinnissa ostopolkuajattelu perustuu hyvin pitkälti AIDA-malliin. (Kananen 

2018, 124–125.) Asiakkaan ostopolun vaiheet AIDA-mallissa ovat näkyvyys 
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(awareness), mielenkiinto (interest), ostohalu (desire) ja lopulta osto (action) (Da 

Cambra 2018). 

 

 

Kuvio 1. AIDA-malli markkinoinnin perustana (Da Cambra 2018.) 

 

Awareness-vaiheessa ostoprosessi käynnistyy, kun kuluttaja havaitsee tarpeen tai 

ongelman, joka täytyy ratkaista. Tarpeen havaittuaan kuluttaja tarvitsee jonkin 

ärsykkeen, joka saa hänet motivoitumaan ja toimimaan. Kuluttaja siirtyy 

ostoprosessissa eteenpäin vasta, kun hän on tarpeeksi motivoitunut. (Bergström & 

Leppänen 2015, 106.) Tässä vaiheessa markkinoinnin tehtävänä on viedä 

markkinointiviesti sellaisten ihmisten nähtäville, joiden joukosta suurimmalla 

todennäköisyydellä löytyy potentiaalisia asiakkaita. Markkinointiviestien avulla 

tavoitellaan kuluttajia, jotka saattavat tuntea yrityksen jo entuudestaan, mutta jotka 

eivät ole ostaneet yrityksestä aiemmin. (Juslén 2016, 26.) 

Interest-vaiheessa pyritään mielenkiinnon herättämiseen. Mielenkiinnon 

herättämiseksi kuluttaja on saatava jollakin keinolla ohjattua yrityksen verkkosivulle, 

niin sanotulle tulosivulle (landing page). Tällä tavalla kuluttaja saadaan tietoiseksi 

yrityksen tarjonnasta ja herätetään mielenkiinto yrityksen tuotteita tai palveluita 

kohtaan. Tämä voi tapahtua muun muassa korostamalla tuotteen tai palvelun etuja 

ja hyötyjä. (Kananen 2018, 125–126.) Lisäksi on tärkeää saada markkinointiviestit 

oikeisiin kanaviin, jotta tavoitetaan oikeat kohderyhmät (Bergström & Leppänen 
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2015, 107). Markkinointiviestien julkaisemisen lopullisena tavoitteena on hankkia 

klikkauksia ja ohjata kiinnostuneita kuluttajia paikkaan, jossa heille voidaan antaa 

lisätietoa ja tehdä erilaisia ehdotuksia (Juslén 2016, 27). 

Desire-vaiheessa kuluttaja pyritään saamaan vakuuttuneeksi siitä, että kyseinen 

tuote vastaa hänen tarpeitaan. Kuluttajan vakuuttamisen tueksi voidaan käyttää 

esimerkiksi muiden asiakkaiden kokemuksia ja mielipiteitä. (Kananen 2018, 126.) 

Action-vaiheessa kuluttaja tekee lopulta ostopäätöksen. On kuitenkin tärkeää 

huomioida, että vaikka ostopäätös olisikin jo tehty, voi ostoprosessi vielä katketa, 

esimerkiksi jos tuotetta tai palvelua ei ole saatavilla. (Bergström & Leppänen 2015, 

108.) 

Asiakkaan ostoprosessia voidaan pitää yhtenä markkinoinnin tärkeimmistä 

prosesseista. Markkinoinnin tehtävänä on palvella ostoprosessia siten, että asiakas 

haluaa ottaa kaikki askeleet ostopäätöksen syntymiseen asti. Vaiheiden läpikäyminen 

voi joskus olla ajallisesti hyvinkin lyhyt, jopa muutamia minuutteja. (Juslén 2016, 28.) 

Ostoputki-ajattelumallin omaksuminen on tärkeää, kun halutaan aloittaa Facebook-

mainonnan hyödyntäminen. Kun markkinointia aletaan ajatella tuloskeskeisemmin, 

ajattelu ohjaa luonnollisella tavalla kaikkea Facebook-mainoskampanjoiden 

luomiseen ja optimointiin liittyvää tekemistä. (Juslén 2016, 29.) 

3.3 Asiakassegmentointi 

Tuloksellinen ja tehokas markkinointiviestintä ostoputken eri vaiheissa edellyttää 

hyvin määriteltyjä asiakaspersoonia ja ostopolkuja (Rummukainen n.d.). On tutkitusti 

osoitettu, että tämä on yksi tärkeimpiä seikkoja, joka markkinoinnissa on 

huomioitava. Salesforcen Fourth Annual of Marketing Insights and trends -raportin 

mukaan 91 % kyselytutkimukseen vastanneista ilmoittaa, että yhtenäinen 

asiakaspolku eri kontaktipisteiden kautta nostaa asiakaslojaalisuutta ja 89 % ilmoittaa 

sen nostavan liikevaihtoa. (Pihkakoski 2017.) 

Asiakaspersoonien avulla voidaan määrittää paremmin, mitä asiakkaan ajatuksissa 

liikkuu ja minkälaisiin kysymyksiin hän haluaisi vastauksia ostopolun eri vaiheissa. 

Ostopolun vaiheissa on erilaisia kontaktipisteitä asiakkaan ja yrityksen välillä, joiden 
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tunnistaminen ja suunnittelu ovat sitä, mistä ostopolkunäkymä rakentuu. On tärkeää 

miettiä eri asiakaspersoonien osalta ostopolku vaihe kerrallaan tukemaan asiakkaan 

tarpeita ja ajattelua, jotta oikeanlaiset viestit saadaan tarjottua oikeille asiakkaille 

oikeissa vaiheissa. (Rummukainen n.d.)  

Asiakassegmentoinnilla tarkoitetaan erilaisten asiakkaiden ja heidän erilaisten 

tarpeiden ja arvojen tunnistamista. Esimerkiksi asiakkaiden demografisilla, 

psykologisilla ja sosiaalisilla tekijöillä on merkittävä rooli siinä, miten he tekevät 

ostopäätöksiään. Kaikkia asiakkaita ja heidän tarpeitaan ei pystytä tyydyttämään, 

eikä se ole edes kannattavaa, joten on pyrittävä löytämään yrityksen kannalta 

tärkeimmät asiakasryhmät. On tärkeää löytää erityisesti asiakasryhmät, jotka eroavat 

toisistaan sen suhteen, mitä ostetaan ja millä perusteella ostetaan. Mikäli 

segmentointia ei tehdä, lähtee markkinointiajattelu siitä lähtökohdasta, että kaikkien 

ostajien tarpeet ovat samanlaiset, jolloin puhutaan niin sanotusta 

massamarkkinoinnista. (Bergström & Leppänen 2015, 120, 132–133, 140.) 

Markkinointiviestintä tulee suunnitella kohderyhmittäin ja sitä tulee tarkastella sekä 

koko yrityksen näkökulmasta, että yksittäisen kohderyhmän kannalta. Viestintäkeinot 

ja käytettävät mediat valitaan siten, että kohderyhmät tavoitetaan parhaalla 

mahdollisimmalla tavalla ja mahdollisimman pienin kustannuksin. (Bergström & 

Leppänen 2015, 301.) 

Asiakkaita voidaan ryhmitellä esimerkiksi asiakassuhteen vaiheen perusteella. Heidät 

voidaan luokitella mm. seuraaviin perusryhmiin: 

• potentiaalinen asiakas, joka kuuluu yrityksen tavoittelemaan kohderyhmään, 

mutta ei ole vielä ostanut 

• satunnaisasiakas, eli silloin tällöin yrityksen tuotteita ostava asiakas 

• kanta-asiakas, joka ostaa yrityksestä toistuvasti ja säännöllisesti 

• entinen asiakas, joka on lopettanut yrityksestä ostamisen, esimerkiksi 

tuotteen aiheuttaman pettymyksen tai liian korkean hinnan vuoksi. 

(Bergström & Leppänen 2015, 430.) 
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3.4 Facebook-mainonnan tehtävät 

Tuloksellinen Facebook-mainonta on toimintaa, joka tuottaa sellaisia tuloksia, jotka 

voidaan selkeästi osoittaa mainosten aikaansaannokseksi (Juslén 2016, 80). 

Tehokkain tapa tehdä Facebook-mainontaa on tukea koko ostoprosessia ja 

kohdentaa mainontaa oikein. Facebook palkitsee sisällöstä, josta ihmiset pitävät. 

Luomalla tällaista sisältöä, antaa Facebook halvempia klikkauksia ja halvempaa 

näkyvyyttä. Saamalla halvempaa näkyvyyttä sekä klikkauksia saadaan myös 

halvempia liidejä, jotka voivat johtaa halvempiin myynteihin. Tätä polkua kutsutaan 

Facebook-myyntiputkeksi. (Facebook myyntiputki n.d.) Facebook-mainonnalla 

voidaan katsoa olevan kolme tärkeää tehtävää, jotka ovat 

1. näkyvyyden luominen 

2. liikenteen hankkiminen 

3. konversioiden tuottaminen (Juslén 2016, 88). 

 

Facebook-mainosten avulla markkinointiviestit saadaan oikean kohderyhmän 

näkyville, niiden avulla ohjataan kävijöitä yrityksen verkkosivulle ja kävijöiden 

keskuudesta voidaan löytää uusia asiakkaita ja ostajia (Juslén 2016, 80). 

Suunnittelemalla erilaiset sisällöt ostoprosessin eri vaiheisiin mainonnalla tavoitetaan 

ne ihmiset, joihin viesti tehoaa parhaiten.  

 

Facebook soveltuu erityisesti ostoputken yläpäässä tapahtuvaan markkinointiin eli 

näkyvyyden luomiseen. Kohderyhmä tavoitetaan silloin, kun he ovat vielä 

vertailemassa eri vaihtoehtoja, joten heidän ostopäätökseensä on mahdollista 

vaikuttaa. Kun Facebook-mainontaa käytetään hyödyksi tässä vaiheessa, heijastuvat 

tulokset myös muihin ostoputken vaiheisiin. Tavoittamalla kohderyhmä yrityksen 

tunnettuus kasvaa ja koska asiakkaat tuntevat yrityksen he hakevat siitä enemmän 

tietoa. (Facebook – Ostajan opas n.d., 12–14.) 

 

Tunnettuuden rakentaminen on ensiarvoisen tärkeää etenkin, kun uusi yritys, brändi, 

tuote tai palvelu tuodaan markkinoille. Ihmismieli toimii mielikuvien ja tuttuuden 

käsitteiden pohjalta. Se mikä on tuttua, koetaan yleensä luotettavaksi, turvalliseksi ja 

laadukkaaksi. Kun tietty tunnettuuden taso saavutetaan, on tärkeää jatkaa 
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positiivisten mielikuvien kehittämistä. Kuitenkin jotta mielikuvia voidaan rakentaa, on 

mainos luonnollisesti ensin saatava ihmisten näkyville ja sen on jäätävä mieleen. 

(Pyyhtiä, Roponen, Seppä, Relander, Vastamäki, Korpi, Filenius, Sulin & Engberg 

2013, 40–42.)  

 

Digitaalisen mainonnan on tutkimuksissa osoitettu vaikuttavan positiivisesti 

brändimittareihin. Tunnettuuden kasvuun mainonta on vaikuttanut keskimäärin 6 

prosenttiyksikköä, preferenssin vahvistumiseen 5,3 prosenttiyksikköä ja ostoaikeen 

lisääntymiseen 5,5 prosenttiyksikköä. Erityisesti paremmat vaikutukset ovat olleet 

kohdennetuilla mainoskampanjoilla. (Suominen 2018.) 

 

Jotta Facebook-mainonnalla voidaan saada aikaan tulosta, on kuluttajat ohjattava 

yrityksen luokse: verkkosivustolle, verkkokauppaan tai fyysiseen myymälään (Juslén 

2016, 84). Facebookissa voi luoda kontakteja tehokkaasti, mutta asiakassuhteen 

luominen ja myynti onnistuvat paremmin yrityksen sivustolla. Facebook-

mainonnassa on hyödyllistä pyrkiä keräämään mahdollisimman paljon klikkauksia, 

jotka tuovat kuluttajat yrityksen verkkosivulle ja vielä ennalta määritellyille sivuille, 

joilla asiakas voi edetä ostoprosessissaan. (Facebook-markkinoinnin mittaaminen: 

tätä sinun pitäisi seurata 2014.) Tutkimukset ovat osoittaneet, että Facebook tuottaa 

liikennettä jopa 75 % vähittäiskauppojen sivuille ja liikenteen määrä on kasvanut 2 % 

vuosittain. Lisäksi mainosten klikkausprosentit ovat kasvaneet yli 

puolitoistakertaisiksi. (Social Intelligence Report 2014, 11, 1.) 

 

Pelkkien kävijöiden saaminen sivustolle ei kuitenkaan vielä riitä tuottamaan tuloksia, 

vaan kävijöiden sivustolla tekemät toimenpiteet ratkaisevat sen, onko mainonta ollut 

tuloksellista. Näitä sivustolla tehtyjä toimenpiteitä kutsutaan konversioiksi. 

Konversioiden tuottaminen on Facebook-mainonnan lopullinen tavoite. (Juslén 2016, 

86–87.) 

3.5 Konversiot 

Konversio-käsitteen ymmärtäminen on yksi tärkeimpiä lähtökohtia, mikäli halutaan 

tehdä mainontaa Facebookissa taidokkaasti. Mainonnan avulla tavoitellut tulokset 
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näkyvät konversioina verkkosivuilla. Jokaisen mainoskampanjan suunnittelu tuleekin 

aloittaa siitä lopputuloksesta, jota tavoitellaan. Kerralla kannattaa keskittyä vain 

yhteen tulokseen, jolloin Facebookissa mainostaminen on valikoitua tulosten 

tuottamista. (Juslén 2016, 95.) 

Konversioita voidaan mitata esimerkiksi konversioprosentin avulla. 

Konversioprosentti tarkoittaa osuutta koko sivuston kävijöistä, esimerkiksi kuinka 

monta prosenttia verkkosivuston kävijöistä päätyy ostamaan tuotteen tai tekemään 

jonkin muun halutun toiminnon. (Pyyhtiä ym. 2013, 46.) Kuluttajakaupassa 

konversioprosentit ovat noin 2-5 prosentin luokkaa (Kananen 2018, 122).  

Konversioprosentti voi jäädä pieneksi, jolloin verkkosivut, verkkokauppa, blogi tai 

Facebook eivät saavuta tavoitteita, joita sille on asetettu. Syitä pieneen 

konversioprosenttiin voivat olla esimerkiksi sivuston kävijöiden puute tai se, että 

sivustolla vierailee vääriä kuluttajia tai etteivät verkkosivut ole kunnossa. (Kananen 

2018, 123.)  

Tulokseton toiminta voi johtua siitä, ettei sivustolle saada riittävästi asiakasvirtaa, 

jolloin on kyse sivuston huonosta näkyvyydestä. Toisaalta asiakasvirtaa voidaan 

saada riittävästi, mutta kävijöiltä ei saada aikaan toivottua tulosta tai he poistuvat 

sivulta nopeasti. Konversioprosentin pienuus voi johtua myös siitä, etteivät 

verkkosivut toimi tai etteivät ne miellytä kuluttajaa. Sivuston toimivuutta voidaan 

selvittää konversiopisteiden avulla. Konversiopisteet kertovat poistumien määrän 

verkkosivustolta ostoputken eri vaiheissa. Konversiopisteitä ovat mm. klikkaukset, 

lataukset, lisätietojen pyynnöt sekä kilpailuun osallistumiset. (Kananen 2018, 123.) 

Se missä vaiheessa poistuma tapahtuu, kertoo, ovatko yrityksen sivut tarkoitettu 

niille, jotka sivustolle ohjautuvat. Asiakasvirta voi olla vääränlaista, jolloin sivustolle 

ohjautuu kuluttajia, jotka eivät ole yrityksen potentiaalisia asiakkaita. Tällöin 

kohderyhmän määrittelyssä on vikaa. (Kananen 2018, 123–124.) 
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4 Facebook-mainoskampanjan suunnittelu ja seuranta 

Tässä luvussa käydään läpi Facebook-kampanjan suunnittelua vaiheittain ja tuodaan 

esille tärkeitä huomioita, jotta mainonnan avulla päästään paremmin sille 

asetettuihin tuloksiin. Jotta mainonnan tuloksellisuutta voidaan arvioida, on tärkeää 

ymmärtää myös, miten tuloksia mitataan.  

4.1 Mainoskampanjan luomisen vaiheet 

Peruslähtökohdiltaan Facebook-kampanjan suunnittelu ei eroa perinteisen 

mainoskampanjan suunnittelusta. Suunnittelussa on aluksi selkiytettävä, mitä ollaan 

tekemässä, miksi kampanjaa tehdään, mitkä ovat kampanjan tavoitteet sekä keitä 

mainonnalla halutaan tavoittaa. (Leino 2010, 44.) Lisäksi on syytä huomioida 

aikataulu, budjetti sekä valita hinnoittelumalli (Juslén 2013, 116). Kuvio 2 

havainnollistaa tarkemmin Facebook-mainoskampanjan luomisen vaiheita, joita on 

Juslénin (2013, 116) mukaan kaikkiaan kuusi. 
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Kuvio 2. Facebook-mainoskampanjan luomisen vaiheet (Juslén 2013, 116.) 

 

4.2 Mainostettavan kohteen ja tavoitteen valinta 

Mainoksen tai uuden mainoskampanjan luominen aloitetaan valitsemalla 

mainostettava kohde. Mainostettavalla kohteella tarkoitetaan paikkaa, johon 

mainosta klikkaava henkilö ohjataan. Kohde voi olla Facebookin sisällä tai se voi myös 

olla jokin ulkoisella verkkosivulla sijaitseva laskeutumissivu. (Juslén 2013, 117.) 

Mainostettavan kohteen valinnan jälkeen kampanjalle asetetaan tavoite (Juslén 

2013, 118). Kampanjan tavoitteella tarkoitetaan sitä, mitä ihmisten halutaan 

tekevän, kun he näkevät mainoksen. Mainoksella voidaan esimerkiksi haluta 

kannustaa ihmisiä käymään yrityksen verkkosivuilla. Mainosta luodessa 

ensimmäisenä valitaan tavoite. Mainontatavoitteiden tulisi sopia yhteen yrityksen 

Vaihe 1

• Kohteen valinta
• Mitä haluat mainostaa?

Vaihe 2

• Tavoitteen valinta
• Esim. klikkaukset, tykkäykset

Vaihe 3 

• Mainoksen luominen
• Miten viestitään?

Vaihe 4

• Kohdentaminen
• Kenelle mainosta näytetään?

Vaihe 5

• Aikataulu ja budjetti
• Panostukset

Vaihe 6

• Tarkistaminen ja tilaus
• Käynnistys
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yleisten liiketoimintatavoitteiden kanssa. Ylätasolla tarkasteltuna tällaisia tavoitteita 

on kolmea eri tyyppiä: 

• tunnettuus: tavoitteet, jotka luovat kiinnostusta yrityksen tuotetta tai 

palvelua kohtaan 

• harkinta: tavoitteet, jotka saavat ihmiset miettimään yritystä ja etsimään sitä 

koskevaa tietoa 

• konversiot: tavoitteet, jotka kannustavat yrityksestä kiinnostuneita ihmisiä 

ostamaan tai käyttämään yrityksen tuotetta tai palvelua. 

(Mainostustavoitteet n.d.) 

Nämä kolme ylätason tavoitetta pitävät sisällään erilaisia alatavoitteita (kuvio 3), 

joiden avulla mainonnan tavoitetta voi tarkentaa. Nämä alatason tavoitteet 

määrittelevät myös, millaisia mainosmuotoja kampanjassa voidaan käyttää sekä 

alustat, joilla mainoksia voidaan näyttää. (Mainostustavoitteet n.d.) 

 

 

 

Kuvio 3. Facebook-mainonnan tavoitteet (Mainostustavoitteet n.d.) 

 

• Brändin tunnettuuden kasvattaminen

• Kattavuus eli mainoksen näyttäminen 
mahdollisimman monelle

Tunnettuus

• Liikenne sivustolle

• Sovellusasennukset

• Sitoutuminen

• Videon näyttökerrat

• Liidin luominen

• Yhteydenpito yrityksen kanssa

Harkinta

• Konversiot

• Myynti luettelosta

• Kaupassa käynnit
Konversiot
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4.3 Mainoksen luominen 

Facebook tarjoaa erilaisia mainosmuotoja, jotka ovat kaikki vakiokokoisia ja sisältävät 

hyvin vähän muokattavissa olevia elementtejä. Facebook-mainosten luomisessa ei 

ole olennaista luovuus, vaan käytettävissä olevien vaikutusmahdollisuuksien 

hyödyntäminen mahdollisimman hyvin ja paremmin kuin kilpailijat. Tärkeintä on 

ymmärtää, mitä mainoksen avulla on tarkoitus viestiä ja miten viesti kiteytetään 

Facebookin mainokselle asettamien ominaisuuksien puitteissa. (Juslén 2013, 129.) 

Facebook mainoksen, kuten ylipäätään kaiken internetissä tapahtuvan viestinnän 

tärkeimmät osat ovat otsikko ja kuva. Otsikon ja kuvan yhdistelmästä tulisi luoda 

toimiva kokonaisuus, sillä otsikon täytyy vahvistaa sanallisesti se, mitä kuva viestii. 

Jos otsikko ja kuva puhuvat eri kieltä, syntyy ristiriita, jonka ratkaisemista ei kannata 

jättää mainostekstin varaan. Hyvät mainosotsikot herättävät tunteita. Otsikon 

luomista helpottaa se, että tunnetaan tavoiteltava kohderyhmä ja osataan kiinnittää 

heidän huomionsa oikeilla asioilla. Otsikko voi esimerkiksi esittää kysymyksen tai 

antaa vastauksen johonkin ongelmaan. (Juslén 2013, 131.) 

Kuvaa voidaan pitää Facebook-mainoksen tärkeimpänä vaikutusmuotona, sillä se on 

mainoksen näkyvin osuus. Huono kuva vaikuttaa mainoksen näkyvyyteen 

negatiivisesti ja hävittää sen tehoa. Facebook-mainoksissa käytettävien kuvien tulisi 

olla huomioarvoltaan korkeita ja mahdollisimman erottuvia. On syytä muistaa, että 

vaikka kuva olisi tyylikäs, harmoninen ja edustava, se ei välttämättä ole aina 

kuitenkaan oikea valinta kohdeyleisön huomion saamiseen. Omaan arviointikykyyn ei 

kannata luottaa liikaa, vaan on tehokkaampaa testata mahdollisimman monia 

erilaisia kuvia ja antaa kohdeyleisön päättää, mikä niistä toimii parhaiten. (Juslén 

2013, 133–134.) 

Varsinainen mainosteksti on harvoin se, johon huomiota ensimmäiseksi kiinnitetään, 

sillä se luetaan yleensä vasta kuvan ja otsikon tarkastelun jälkeen. Mainostekstin 

tehtävänä on täydentää otsikon ja kuvan välittämää tietoa. Mainostekstissä voidaan 

esimerkiksi antaa täydentävää tietoa, jota mainoksen nähnyt henkilö tarvitsee 

edetäkseen ja klikatakseen mainosta. Mikäli mainoksella tavoitellaan konversiota, 

kuten esimerkiksi myyntiä tai jonkin sisällön lataamista, on mainostekstiin hyvä 
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sijoittaa kaksi asiaa: hyöty, joka mainoksessa ehdotetun toimenpiteen tekemisestä 

seuraa sekä selkeä toimintakehotus. (Juslén 2013, 134–135.) 

Mainosmuodot 

Facebookilla on käytettävissään kuusi erilaista mainosmuotoa. Mainosmuodon 

valintaan vaikuttavat kampanjalle asetetut tavoitteet.  

Kuvamainos on hyvä valinta, kun halutaan kasvattaa yrityksen tunnettuutta tai ohjata 

kävijöitä yrityksen verkkosivuille. Kuvamainoksen avulla brändille voidaan hankkia 

lisää huomiota tai markkinoida tuotteita tai palveluita. Kuvamainoksessa voidaan 

käyttää inspiroivia kuvia sekä kiinnostusta herättävää tekstiä. (Kuvamainokset n.d.)  

Kuvan lisäksi Facebookissa on myös mahdollista tehdä videomainoksia. Facebookin 

videomainonnan vaihtoehdot on luotu vastaamaan tapaa, jolla ihmiset videosisältöjä 

kuluttavat. Esimerkiksi mobiililaitteilla ihmiset suosivat lyhyitä enintään 15 sekunnin 

mittaisia videomainoksia. Lyhyet videot katsotaan useimmiten loppuun saakka, 

jolloin myös yritys saa viestinsä kokonaisuudessaan näkyviin. Videomainoksen avulla 

huomion vangitseminen on tehokkaampaa. Videot toimivat hyvin, kun halutaan 

herättää ihmisten mielenkiinto, esitellä uusia tuotteita tai muistuttaa brändin 

olemassaolosta. (Videomainokset n.d.) 

Useammasta kuvasta tai videosta sekä näiden yhdistelmistä koostuvaa mainosta 

kutsutaan karusellimainokseksi. Kuvia tai videoita voi näyttää kerralla jopa 

kymmenen. Kun mainoksessa on enemmän tilaa sisällölle, voi eri tuotteita sekä 

tuotteiden, palveluiden tai kampanjan tietoja ja ominaisuuksia esitellä kattavasti. 

Lisäksi karusellimainos soveltuu hyvin brändin tarinan jakamiseen. 

(Karusellimainokset n.d.) 

Kuvien ja videoiden lisäksi Facebookissa on mahdollista tehdä diaesitysmainos. 

Diaesitykset Facebookissa ovat huomiota herättäviä, kevyitä mainoksia, joita luodaan 

kuvien ja videoiden avulla. Diaesityksen avulla voi hyödyntää videomainoksen tehoa 

videota nopeammin ja edullisemmin. (Diaesitysmainokset n.d.) 

Kokoelmamainos on mainosmuoto, jonka avulla ihmisten on helppo löytää, selata ja 

ostaa tuotteita ja tarjouksia visuaalisella tavalla. Kokoelmamainoksella on neljä 

erilaista muotoa, jotka soveltuvat eri käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi 
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tuotteiden esittelyyn, tuotteiden näkemiseen toiminnassa, konversioiden 

edistämiseen ja houkuttelevan bränditarinan kertomiseen. (Kokoelmamainokset n.d.) 

Facebookissa on lisäksi mahdollista mainostaa Messengerissä. Messenger-mainosten 

avulla voi olla yhteydessä ihmisiin. Lisäksi kohdennettua mainontaa voidaan lähettää 

ihmisille, jotka ovat jo ottaneet Messengerin kautta yhteyttä yritykseen. (Mainonta 

Messengerissä n.d.) 

Eri mainosmuotoihin on hyvä liittää linkki, joka ohjaa mainoksen nähneitä henkilöitä 

yrityksen verkkosivuille. Mainokseen kannattaa liittää lisäksi toimintokutsupainike, 

jotta ihmiset saadaan tekemään haluttu toiminto. Toimintokutsupainikkeessa voi 

lukea esimerkiksi: katso lisää, osta nyt, rekisteröidy tai lataa. Tärkeintä on valita 

painike, joka tukee tavoitetta eli sitä mitä mainoksen nähneiden henkilöiden 

halutaan tekevän. (Linkkimainokset n.d.) 

Adoben teettämän tutkimuksen mukaan etenkin linkit ja videot ovat osoittaneet 

vahvaa kasvua orgaanisen eli maksuttoman Facebook-markkinoinnin puolella. 

Videoiden katselut ovat lisääntyneet lähes kahdeksankertaiseksi. Tutkimuksen 

valossa videoiden käytön lisäämisessä myös maksetun mainonnan puolella piilee 

potentiaalia. (Social Intelligence Report 2014, 3, 5.) 

 

4.4 Mainoskampanjan kohdentaminen 

Mainoskampanjan kohdentaminen tietylle ihmisjoukolle auttaa näyttämään 

mainoksia kampanjan tavoitteiden mukaisille kohderyhmille (Kohderyhmät n.d.). 

Facebookilla on käytössä tähän hyvin kattavat kohdentamistyökalut, joiden eri 

asetuksia käyttämällä voi rakentaa haluamiaan yhdistelmiä. Kohdentamisasetusten 

avulla määritellään kohdeyleisön koko ja koostumus. (Juslén 2013, 148.) 

 

Vaikka mainokset olisivat hyvin suunniteltuja, eivät ne tuota tulosta, jos niitä 

näytetään väärille ihmisille. Hyvät laskeutumissivut eivät tuota konversioita, jos niille 

ei ohjaudu oikeita kävijöitä. Myös mainosbudjetin lisäämisestä ei ole hyötyä, jos 

oikeat viestit ja oikeat ihmiset eivät kohtaa. (Juslén 2013, 149.) 
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Lähtökohtaisesti kohderyhmän luomiseen on kaksi tapaa: tarkka kohdentaminen tai 

laaja kohdentaminen. Tarkalla kohdentamisella tarkoitetaan, että mainoksen 

parhaan yleisön hakemiselle annetaan suhteellisen tiukat parametrit. Laaja 

kohdentaminen sen sijaan tarkoittaa kohdentamista, jossa luotetaan enimmäkseen 

Facebookin jakelujärjestelmän löytämiin yleisöihin, joita järjestelmä katsoo parhaaksi 

yleisöksi mainokselle. Tällä kohdentamismenetelmällä voi löytää potentiaalisia 

asiakkaita, joista ei olisi aiemmin tiennyt. Laaja kohdentaminen on myös hyvä 

lähestymistapa silloin, kun ei olla varmoja kenelle mainontaa tulisi kohdentaa. 

(Kohderyhmät n.d.) 

 

Ennen kuin aloitetaan Facebook-mainoskampanjan kohderyhmän rakentaminen, olisi 

hyvä miettiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

• missä tavoittelemasi kohderyhmän ihmiset asuvat? 

• minkä ikäisiä he ovat? 

• ovatko asiakkaasi miehiä vai naisia? Vai onko sukupuolella väliä? 

• millaisista asioista asiakkaasi ovat kiinnostuneita? 

• mitkä Facebookin järjestelmästä löytyvät kiinnostuksen kohteet korreloivat 

tarjoamiesi tuotteiden tai palveluiden ostamisen kanssa? (Juslén 2013, 150.) 

 

Facebook tarjoaa kohdentamiseen seitsemän erilaista vaihtoehtoa, joita voi 

hyödyntää kohdistaessaan mainontaa oikeille ihmisille (kuvio 4).  
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Kuvio 4. Facebook-mainoksen kohdentamisvaihtoehdot (Kohderyhmät. Tietoja 
mainoksen kohdentamisesta n.d.) 

 

Adoben teettämän tutkimuksen mukaan mainosten näyttökerrat ovat kasvaneet 40 

% sekä mainosten klikkausmäärät 70 % vuodessa. Lisääntyneet mainosten 

näyttömäärät tarkoittavat myös kilpailun lisääntymistä Facebookissa, jonka vuoksi on 

entistä tärkeämpää kohdentaa mainonta oikeille henkilöille, jolloin löydetään 

mainontaan sitoutuneet henkilöt ja saadaan heistä muodostuvat kohderyhmät 

muutettua tulovirroiksi. Tutkimus on myös osoittanut, että parhaat vaikutukset 

mainonnalle on saatu perjantaisin. Jopa 15,7 % kaikista mainosnäytöistä saatiin 

perjantaipäivinä. Myös sitoutuminen maksuttomiin Facebook-päivityksiin on ollut 

suurimmillaan perjantaisin. Oman kohdeyleisön tunteminen sekä tiedostaminen 

milloin he viettävät eniten aikaa Facebookissa auttaa luomaan pidemmällä 

tähtäimellä tehokkaampaa strategiaa. (Social Intelligence Report 2014, 2, 6.) 

 

•Mainoksia kohdennetaan sijainnin mukaan

•Esim. maa, maakunta, alue, kaupunki, vaalipiiri, postinumeroSijainti

•Mainokset kohdennetaan tietyn ikäisille ihmisilleIkä

•Mainoksia kohdennetaan sukupuolen mukaanSukupuoli

•Mainokset kohdennetaan tietyn kielisille ihmisilleKieli

•Kohderyhmään otetaan mukaan tai poissuljetaan ihmisiä esimerkiksi 
demografisten tietojen, käyttäytymisen ja/tai kiinnostuksen mukaan 

Yksityiskohtainen 
kohdentaminen

•Otetaan mukaan tai poissuljetaan ihmisiä sen mukaan onko heillä 
yhteyksiä yrityksen sivuihin, sovelluksiin tai tapahtumiinYhteydet

•Kohderyhmä koostuu ihmisistä, joita tunnetaan esimerkiksi 
seuraavien tietolähteiden kautta:

•Asiakastiedot, Facebook-pikseli, Facebookissa sitoutuminen

Mukautetu 
kohderyhmät
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Mainonnan kohdentamista oikeille henkilöille ei voida korostaa liikaa. IROResearchin 

teettämän tutkimuksen mukaan 65 % suomalaisista ei koe verkkomainonnan 

vastaavan tarpeitaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Etenkin miehet ja ikäluokkaan 55-

64 vuotiaat kuuluvat kokevat kohtaavansa huonoiten heille kohdennettua 

mainontaa. Parhaiten kohdennettua ja itselleen sopivaa mainontaa kokevat 

kohtaavansa 15-24-vuotiaat. Tutkimukseen osallistuneista vain 7 % piti mainontaa 

hyvin kohdennettuna, joten tässä on markkinointia tekevillä yrityksillä vielä 

parantamisen varaa. (Suomalaiset saavat huonosti kohdennettua mainontaa 

verkossa ja mobiilissa – vain nuorille kohdennus onnistuu 2015.) 

4.5 Mainoskampanjan aikataulu ja budjetti 

Budjetilla tarkoitetaan summaa, jonka yritys haluaa käyttää mainosten esittämiseen 

ihmisille. Budjetin avulla hallinnoidaan kustannuksia ja kokonaiskulutusta 

mainosjoukolle tai kampanjalle. Budjetti ei kuitenkaan tarkoita samaa asiaa kuin 

Facebook-mainontaan kulutettu summa. Budjetista kuluu rahaa vain sen verran, 

kuinka kilpailukykyisenä mainos pysyy. (Budjetit ja tarjoaminen n.d.) 

  

Budjetin voi asettaa mainosjoukolle tai kampanjalle, ja tästä riippuen käytettävissä 

on kahdenlaisia budjettityyppejä. Päivittäinen budjetti tarkoittaa keskimääräistä 

summaa, jonka yritys on valmis käyttämään mainosjoukkoon tai kampanjaan yhden 

päivän aikana. Kokonaisbudjetti määrittelee summan, joka ollaan valmiita 

käyttämään mainosjoukkoon tai kampanjaan koko mainoskampanjan keston aikana. 

Budjettityyppiä ja –summaa on mahdollista vaihtaa myös kampanjan aikana. Myös 

mainosjoukkoja voi luoda lisää. (Budjetit ja tarjoaminen n.d.) 

 

Facebook ehdottaa oletuksena mainosten näyttämistä jatkuvasti. Se tarkoittaa 

käytännössä sitä, että Facebookille annetaan lupa näyttää mainosta ja veloittaa 

maksua määritellyn budjetin asettamissa rajoissa. Päiväkohtaista budjettivaihtoa 

käyttämällä tämä tarkoittaa, että ilman toimenpiteitä Facebookilla on lupa näyttää 

mainosta ikuisesti. Tästä syystä mainoskampanjalle on aina suositeltavaa asettaa 

päättymispäivämäärä. (Juslén 2013, 163.) 
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Kampanjan asetusten viimeisenä vaiheena määritellään käytettävä hintatarjousmalli. 

Manuaalisesti tehtävän hintatarjouksen ajatuksena on, että mainokselle voidaan 

asettaa maksimihinta, joka ollaan valmiita maksamaan mainoksen näyttämisestä tai 

jokaisesta klikkauksesta. Toteutuva hinta ei usein kuitenkaan ole asetetun tarjouksen 

suuruinen vaan jää tarjousta alemmalle tasolle. Tarjous on vain yläraja, jota 

Facebookin järjestelmä ei voi ylittää. (Juslén 2013, 163.) 

 

Facebook-mainonnassa käytetään kolmea hinnoittelumallia, jotka ovat: 

• maksu mainosnäytöistä (CPM, Cost Per Mille), joka tarkoittaa hintaa per 1000 

mainoksen näyttökertaa 

• maksu mainoksen klikkauksesta (CPC, Cost Per Click), joka tarkoittaa hintaa 

per yksi mainoksen klikkauskerta  

• maksu tuloksista (CPA, Cost Per Action), joka tarkoittaa hintaa per yksi 

sivustolla tapahtunut konversio. (Juslén 2016, 173.) 

4.6 Mainoskampanjan seuranta 

Kun mainos on luotu ja tilaus lähetetty Facebookille, alkaa mainoskampanjan 

seurantavaihe. Jokainen Facebookiin luotu mainos tarkistetaan ennen sen 

näyttämistä ja järjestelmä ilmoittaa mainoksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 

(Juslén 2016, 227.) 

 

Mainoskampanjan seurannasta on hyvä tehdä jatkuva prosessi ja palata käynnissä 

olevan mainoskampanjan pariin säännöllisesti. Seurannan pohjalta voidaan tehdä 

tarvittaessa muutoksia kampanjan aikana sekä sopeuttaa mainontaa. (Kananen 2018, 

324.) Juslén (2016, 234) esittää yksinkertaisen järjestyksen, jonka noudattaminen 

helpottaa mainoskampanjan seurantaa: 

1. näkyvätkö mainokset Facebookissa? 

2. klikataanko mainoksia? 

3. tuottavatko mainokset konversioita? 

4. millaisia kustannuksia mainoksista syntyy? 
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Ensimmäinen varmistettava asia on mainosten näkyvyys Facebookissa. Jos mainokset 

eivät saa riittävästi näyttökertoja, eivät ne edistä tavoitteiden saavuttamista. 

Näyttökertojen määrä laskee, kuinka monta kertaa mainos ladataan Facebook-

käyttäjien näyttöruudulle. Näkyvyyden yhteydessä puhutaan myös kattavuudesta. 

Kattavuus kertoo, kuinka monta yksittäistä Facebook-käyttäjää mainos on 

tavoittanut. Kolmas näkyvyyden seurantakohde on näyttötiheys, joka kertoo kuinka 

monta kertaa Facebook-käyttäjät ovat keskimäärin nähneet mainoksen. (Juslén 2016, 

234–235.) 

 

Kun on varmistettu, että mainos näkyy riittävän hyvin, tarkastellaan seuraavaksi 

mainosten toimivuutta. Mainoksen toimivuudesta kertovat klikkausten määrä, 

klikkausprosentti sekä osuvuuspisteet. Facebook-mainosten avulla on tarkoitus saada 

aikaan välitöntä palautetta ja siksi on tärkeää, että mainoksen näyttämisen lisäksi 

niitä klikataan. Korkeat klikkausmäärät ja klikkausprosentit ovat tärkeitä, sillä ne 

tuottavat toimintaa, johon mainoksella tähdätään. Esimerkiksi kävijät ohjataan 

laskeutumissivulle klikkaamalla mainosta. Facebook-järjestelmä tulkitsee mainonnan 

miellyttävän ihmisiä, jos klikkausprosentti on korkea. Myös osuvuuspisteet kertovat 

mainoksen puhuttelevuudesta ja korkeat osuvuuspisteet johtavat mainoksen 

parempaan näkymiseen. Mikäli mainoksella on vähän klikkauksia ja klikkausprosentti 

alhainen, syynä voi olla väärä kohdentaminen, huono tarjous tai heikosti rakennetut 

mainosviestit. (Juslén 2016, 235–236, 230.) 

 

Mainoskampanjan laadun lopullinen mittari on kyky tuottaa konversioita eli niitä 

tuloksia, joita varten kampanja on rakennettu. Mainoskampanjan tuloksina voidaan 

mitata monia erilaisia asioita, esimerkiksi Facebook-sivun tykkäyksiä, maksuttoman 

sisällön tilauksia tai ostoja verkkokaupasta. (Juslén 2016, 237.) 

 

Facebook-mainoskampanjan seurantarutiineihin on hyvä liittää myös 

mainosinvestoinnin tuottoon vaikuttavien tekijöiden seurantaa. Tällöin keskeisimpiä 

seurannan kohteita ovat mainosten klikkauskohtainen hinta, linkin klikkausten hinta 

ja tuloskohtainen hinta. (Juslén 2016, 238.) 
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5 Kehittämistyön toteutuksen kuvaus 

Tässä luvussa kuvataan Mastercardille toimeksiantona tehdyn mainoskampanjan 

suunnittelu ja toteutus. Lisäksi lopussa arvioidaan mainoskampanjalla saavutetut 

tulokset. Mainoskampanja toteutettiin 11.12.18–23.12.18 välisenä aikana. 

Mainoskampanja toteutettiin yhteistyönä Intersport Finland Oy:n kanssa.  

Kampanjan suunnittelun pohjana käytettiin Juslénin kuusivaiheista mallia. 

Suunnittelutyö aloitettiin marraskuun puolivälissä, hyvissä ajoin ennen kampanjan 

suunniteltua alkamisajankohtaa. Kampanjaa varten laadittiin kampanjasuunnitelma 

(liite 1). Suunnitelmasta kävi ilmi kampanjan tavoitteet ja keinot, joilla tavoitteeseen 

pyrittiin sekä suunnitellut kohderyhmät. Myös arvioitu kampanjan budjetti 

sisällytettiin suunnitelmaan. Kampanjasuunnitelma esiteltiin Mastercardille ja 

hyväksytettiin heillä.  

5.1 Masterpass-kampanjan suunnittelu 

Mainostettava kohde ja kampanjan tavoitteet 

Juslénin mallin mukaan kampanjan suunnittelu lähtee liikkeelle mainostettavan 

kohteen valinnasta. Masterpass-kampanjassa mainostuksen kohteeksi valittiin 

kampanjaa varten Intersportin verkkokaupan sivuille luotu kampanjasivu. 

Kampanjasivulla maksutavasta annettiin lisätietoa sekä kerrottiin, kuinka 20 %:n 

alennusedun saa käyttöönsä. Kampanjasivun tarkoitus oli antaa lisätietoa ja tehdä 

Masterpass-maksutavan käyttöönotto mahdollisimman helpoksi.  

Mainostettavan kohteen valinnan jälkeen määritellään kampanjan tavoite. 

Kampanjan taustalla toimi Mastercardin pyrkimys tuoda Masterpass-maksutapa 

osaksi suomalaisia verkkokauppoja. Maksutapa on otettu käyttöön Intersportin 

verkkokaupassa, ja yhteistyönä toteutettavan kampanjan avulla haluttiin tuoda 

viestiä uudesta maksutapamahdollisuudesta laajemman yleisön tietouteen. 

Kampanjan tavoitteena oli lisätä Masterpass-maksutavan käyttöä Intersportin 

verkkokaupassa sekä luoda maksutavalle yleistä tunnettavuutta. Tavoitteisiin 

pyrittiin valitsemalla sitä tukevat Facebookin mainostustavoitteet, joita valittiin kaksi: 

kattavuustavoite, jonka avulla mainosta pyrittiin näyttämään mahdollisimman 
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usealle sekä liikennettä kampanjasivustolle hakeva tavoite, jolla pyrittiin tukemaan 

oston tekemistä maksutapaa käyttäen. Näiden kahden Facebookin 

mainostustavoitteen mukaisesti Masterpass-kampanjan sisällä päätettiin tehdä kaksi 

erillistä alakampanjaa, joista toinen keskittyi mahdollisimman suuren yleisön 

tavoittamiseen ja toinen keräämään klikkauksia ja sitä kautta kävijöitä 

kampanjasivulle. Tässä raportissa kampanjoista puhutaan termeillä Reach-kampanja 

ja Traffic-kampanja, jotta selkiytetään, kummasta kampanjasta puhutaan.  

Mainoksen luominen 

Kun mainostettava kohde ja tavoitteet on määritelty, on Juslénin mallin seuraava 

vaihe mainosmuotojen valinta ja mainoksen luominen. Valittavan mainosmuodon on 

tuettava kampanjan tavoitteita. Reach-kampanjassa käytettiin mainosmuotoina 

linkkimainosta sekä videomainosta, jotka tukevat hyvin kattavuustavoitetta ja 

toimivat huomion kiinnittämisessä. Traffic-kampanjassa käytettiin myös sekä linkki- 

että videomainosta sekä lisäksi kokoelmamainosta. Kokoelmamainos on hyvä valinta, 

kun halutaan houkutella klikkaamaan mainosta ja ostamaan, sillä 

kokoelmamainoksen avulla on helppoa selata tuotteita ja tarjouksia.  

Mainoksissa käytettävät kuvat ja mainostekstit pyydettiin Barabra-mainostoimistolta. 

Koska kampanjan toteutus oli tarkoitus olla ennen joulua, haluttiin mainoksista tehdä 

sellaiset, että ne houkuttelisivat jouluostoksille. Mainostoimistoa ohjeistettiin 

käyttämään Intersportin viime vuoden jouluteemaisia kuvia. Kuvista pyydettiin kaksi 

erilaista versiota: toinen yleisempi mainoskuva ja toinen, joka välittäisi enemmän 

jouluntunnelmaa. Kuvien lisäksi mainostoimistolta pyydettiin 4:5-video sekä 

mainoksissa käytettävät tekstit ja otsikot. Mainosteksteistä pyydettiin myös kaksi 

erilaista versiota. Mainosteksteissä haluttiin tuoda esille selkeästi etua, jolla ihmisiä 

haluttiin kannustaa käyttämään maksutapaa. Maksutavan käyttäjille annettiin 20 %:n 

alennus kaikista vaatteista ja jalkineista Intersportin verkkokaupassa. Etu koski myös 

valmiiksi alennettuja tuotteita. Mainoksista on aina hyvä luoda erilaisia versioita, 

jotta saadaan parempi vaikuttavuus aikaiseksi. Etenkin kuva on mainoksen tärkein 

ominaisuus ja kuvan toimivuus kohderyhmän keskuudessa vaikuttaa olennaisesti 

mainoksen tuloksellisuuteen. 

Kohderyhmäanalyysi 

Kampanjan tavoitteen määrittelyn ja mainosmuotojen valinnan jälkeen valitaan 
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kohderyhmät. Tässä kampanjassa kohderyhmälle ei ollut tarkkoja määreitä, sillä 

kampanjalla tavoiteltiin ensisijaisesti näkyvyyttä maksutavalle. Kampanjan aihepiiri 

on sellainen, joka soveltuu hyvin monenlaisille ihmisille. Kohderyhmää rajaaviksi 

tekijöiksi valittiin kuitenkin sijainti ja ikä. Kampanja rajattiin vain Suomessa asuviin 

henkilöihin ja iäksi valittiin 18–65-vuotiaat. Iän alarajaksi asetettiin 18-vuotiaat, sillä 

sitä nuoremmilla ei ole mahdollista omistaa luottokorttia, jota maksutavan käyttö 

edellyttää. Sukupuolella ei tässä kampanjassa ollut merkitystä, vaan kampanja 

kohdennettiin yleisesti sekä naisille että miehille. Tämänkaltainen väljä kohderyhmän 

rajaaminen sopii hyvin kampanjan näkyvyys ja tunnettuus tavoitteeseen, sillä tällä 

menetelmällä on mahdollista löytää uusia potentiaalisia asiakkaita. Kun käytetään 

laajaa kohdennusta, Facebookin järjestelmä näyttää mainosta parhaaksi 

arvioimalleen yleisölle.  

Kampanjaa varten luotiin myös toinen kohderyhmä, jossa käytettiin mukautettua 

kohdennusta. Mukautetun kohdennuksen avulla kohderyhmää saatiin rajattua 

käyttäen apuna Facebook-pikseliä ja sen tuottamaa tietoa Intersportin verkkosivun 

kävijöistä. Tämä kohderyhmä rajattiin viimeisen seitsemän vuorokauden aikana 

verkkokaupasta ostaneisiin henkilöihin, josta tehtiin 10 prosentin mallinnos koko 

Suomen väestöön. Tätä kohderyhmää haluttiin käyttää, koska heidän ajateltiin 

olevan potentiaalisimpia klikkaamaan mainosta ja ostamaan uudelleen. Mallinnoksen 

avulla kohderyhmän ominaisuudet voitiin heijastaa koko Suomen väestöön, jolloin 

Facebookin järjestelmä näyttää mainosta sellaisille henkilöille, jotka ovat 

ominaisuuksiltaan samankaltaisia kuin henkilöt, jotka olivat ostaneet Intersportin 

verkkokaupasta viimeisen seitsemän päivän aikana.  

Kohderyhmän kooksi saatiin noin 3 300 000 ihmistä. Tästä kohderyhmästä 

mainonnalla pyrittiin tavoittamaan noin 40 % ihmisistä. Mainonnan tavoitteena oli 

saada tavoitetusta kohderyhmästä 0,5 % aktivoitumaan ja vierailemaan 

kampanjasivulla. Nämä tavoitteet perustuivat budjettiin, josta laskettiin 

potentiaalinen määrä ihmisiä, joita käytettävissä olevalla rahamäärällä pystyttäisiin 

tavoittamaan. Aiempien toteutettujen kampanjoiden osalta käytettiin pohjatietoa, 

että tuhannen ihmisen tavoittaminen maksaa noin 4 euroa.  

Budjetti 

Mainoskampanjaan käytettiin Mastercardilta saatua tukea. Mainoskampanjan 
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kokonaisbudjetti oli noin 14 000 euroa. Kun tästä vähennettiin mainostoimiston kulut 

sekä arvioitu myyntikompensaatio, jäi varsinaiseen kampanjaan rahaa noin 9 190 

euroa. Budjetti jaettiin kahden kampanjan osalta siten, että Traffic-kampanjalle 

asetettiin hieman enemmän budjettia. Traffic-kampanjan kohdalla käytettiin 

päiväkohtaista hinnoittelua. Päivähinnaksi asetettiin 420 euroa, jolloin kampanjan 

kokonaishinnaksi tuli koko kampanjan ajalta 5 460 euroa. Reach-kampanjan 

kokonaisbudjetiksi jäi 3 730 euroa ja siinä käytettiin koko kampanjan elinkaaren 

mukaista hinnoittelua. Lisäksi kampanjoille valittiin vielä erilliset hinnoittelumallit, 

jonka mukaan Facebook optimoi budjettia. Reach-kampanjalle asetettiin CPC-

hinnoittelumalli, jolloin mainonta kuluttaa budjettia jokaisesta klikkauksesta. Reach-

kampanjassa käytettiin CPM-hinnoittelumallia, jolloin hinta perustuu 

mainosnäyttöihin per tuhat ihmistä.  

5.2 Masterpass-kampanjan toteutus 

Kampanja toteutettiin 11.12.18–23.12.18 välisenä aikana. Kampanja luotiin Smartly-

mainonnanhallintajärjestelmällä, jossa myös mainonnan tuloksia seurattiin. 

Mainosten sijoittelussa käytettiin Facebookin ja Instagramin uutisvirtaa.  

Kohderyhmät luotiin Smartlyyn edellä esitellyn suunnitelman mukaisesti. 

Kampanjassa käytettiin kolmea eri mainosmuotoa, jotta saatiin samalla 

vertailukelpoisia tuloksia siitä, mikä mainosmuoto toimii parhaiten tässä 

kampanjassa. Kampanjassa käytettiin linkkimainosta, kokoelmamainosta ja 

videomainosta. Mainoksissa käytettiin Katso lisää- eli call-to-action-linkkiä, josta 

käyttäjät ohjattiin kampanjasivulle. Liitteessä 2 on nähtävissä kampanjan valmiit 

mainokset.  

Kampanjan aikana mainosten toimivuutta ja klikkihintaa seurattiin. Kampanjan oltua 

käynnissä viisi päivää mukautettua kohderyhmää muutettiin siten, että siihen lisättiin 

viimeisen viiden päivän sisällä Intersportin verkkokaupassa tuotteita katsoneet 

henkilöt, jotka eivät olleet kuitenkaan vielä ostaneet. Lisäksi lisättiin uusi 

videomainos, jossa mukaan tuotiin myös tuotteita. Kohderyhmän muutoksella 

pyrittiin saamaan enemmän konversioita eli maksutavan käyttöjä aikaan. Uudella 
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videomainoksella pyrittiin myös herättämään ostoaikomusta tehokkaammin 

näyttämällä videossa edun lisäksi tuotteita.  

5.3 Masterpass-kampanjan tulokset 

Masterpass-kampanjan tavoitteena oli lisätä Masterpass-maksutavan käyttöä 

Intersportin verkkokaupassa sekä luoda maksutavalle yleistä tunnettavuutta. Lisäksi 

tavoitteena oli lisätä liikennettä Intersportin verkkokauppaan ja samalla lisätä 

myyntiä. 

Aluksi tarkastellaan kampanjan kokonaistuloksia. Alla olevassa kuviossa (kuvio 5) 

näkyy molempien kampanjatavoitteiden tulokset. 

 

 

Kuvio 5. Masterpass-kampanjan kokonaistulokset 

 

Kampanjan tavoitteena oli tehdä Masterpass-maksutapaa tunnetuksi saavuttamalla 

mahdollisimman laaja yleisö sekä saada Intersportin verkkosivuille liikennettä ja 

ihmisiä tekemään verkko-ostoksia käyttäen Masterpass-maksutapaa. Yllä olevasta 

kuvasta nähdään, että yhteensä molemmat kampanjat tavoittivat 632 659 ihmistä. 

Kampanjan tavoitteena oli tavoittaa noin 40 % koko kampanjan kohderyhmän 

koosta. Kohderyhmä koostui kaikista Suomessa asuvista 18–65-vuotiaista henkilöistä 

ja sen koko oli 3 100 000 ihmistä. Kampanjalla olisi pitänyt siten tavoittaa noin 1 240 

000 ihmistä. Kampanjan kokonaistavoittavuus jäi asetetusta tavoitteesta melko 

paljon. Mainoksia näytettiin kampanjan aikana yhteensä 2 559 983 kertaa. Tällöin 

mainontaa näytettiin samoille henkilöille keskimäärin neljä kertaa. Facebookin 

automaattinen mainonnan optimointijärjestelmä on kampanjan aikana kohdentanut 

mainontaa enemmän samoille henkilöille, koska näyttökertoja kertyi huomattavasti. 

Tämä ei kuitenkaan ole välttämättä kampanjan tavoitteen kannalta huono asia, koska 
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tutkimukset ovat osoittaneet, että mainoksen toisto parantaa sen muistettavuutta. 

Mainoksen mieleen painuminen ja muistaminen tukevat tunnettavuustavoitetta. 

Toisaalta nyt mainonnalla ei saavutettu niin laajaa näkyvyyttä, sillä mainonnan 

kattavuus jäi tavoiteltua pienemmäksi. Mainosviestiä ei saatu niin ison yleisön 

tietouteen, kuin alun perin oltiin ajateltu.  

Molemmat kampanjat keräsivät yhteensä 22 857 klikkausta. Tämä tarkoittaa, että 

niin moni ihminen on siirtynyt mainosta klikkaamalla kampanjasivulle. Tavoitteena 

oli, että noin 0,5 % tavoitetusta kohdeyleisöstä saataisiin aktivoitumaan ja 

vierailemaan kampanjasivustolla. Tämä tarkoittaa noin 62 000 ihmistä. Yllä olevassa 

kuvassa näkyvä liikenteen määrä muodostuu ainoastaan mainosta klikanneista 

henkilöistä. Osa ihmisistä on voinut nähdä mainoksen, mutta on tullut sivustolle 

muuta kautta myöhemmin, joten todellinen liikenteen määrä on suurempi. Kuviosta 

6 näkyy liikenteen määrä Google Analytics -raportin perusteella sekä kanavat, joista 

liikennettä on tullut.  

 

 

 

Kuvio 6. Liikenteen määrä ja kanavat, joista liikennettä on saatu 

 

Tuloksissa näkyy vain liikenne suoraan kampanjasivulle, mutta on syytä muistaa 

huomioida, että osa mainonnan aikaansaamasta liikennevirrasta on mennyt myös 
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muualle sivustolla, esimerkiksi suoraan tuotekortille. Liikennettä kuitenkin kertyi 

tavoiteltua vähemmän, mutta tulokseen vaikuttaa olennaisesti kohderyhmän 

kattavuuden jääminen tavoitteesta. Jos mainoksia oltaisiin saatu näytettyä vielä 

isommalle joukolle, olisi se luonnollisesti myös lisännyt liikenteen määrää.  

 

Kampanjan myyntitavoitteena oli, että Masterpass-maksutavalla tehtyjen ostojen 

summa olisi noin 20 000 euroa. Tämä tavoite täyttyi, sillä kampanjan aikainen 

Masterpass-maksutavalla aikaansaatu myynti oli 22 053,83 euroa. Masterpass-

maksutavalla toteutunut myynti oli noin 30 % koko Intersportin 

luottokorttimyynneistä kampanja-aikana. Tulosta voidaan pitää hyvänä. Aiemmista 

vastaavista kampanjoista on saatu samansuuntaisia tuloksia. Nyt Masterpass-

myynnin osuus oli hieman parempi, sillä viimeisimmän kampanjan aikana se oli 22 % 

kokonaismyynnistä. Yhteensä kampanjan aikana tehtiin 163 tilausta, jossa 

maksutapana käytettiin Masterpassia. 15 ostotapahtumaa oli epäonnistunut.  

 

Masterpass Reach -kampanjan tulokset 

Masterpass-kampanjan tuloksia voidaan myös tarkastella erikseen tavoitteiden 

mukaisten alakampanjoiden lukujen avulla. Tällöin saadaan tarkemmin tarkasteltua, 

miten kaksi eri kohderyhmää ovat toimineet ja tuottaneet tuloksia. Kuviossa 7 näkyy 

eriteltynä näkyvyyttä tavoittelevan kampanjan tulokset kohderyhmittäin.   

 

 

Kuvio 7. Masterpass Reach -kampanjan tulokset 
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Sekä Masterpass Reach- että Traffic -kampanjoille luotiin kaksi kohderyhmää, joista 

toinen oli laaja, koko Suomen ikäryhmässä 18-65 vuotiaat kattava kohderyhmä ja 

toisessa kohderyhmässä haluttiin tavoittaa jo Intersportin verkkokaupassa asioineet 

henkilöt. Mainonnalla tavoitettiin yhteensä 428 919 ihmistä. Laajemmalla yleisölle 

kohdennettu kampanja tavoitti 384 951 ihmistä ja mukautetulle yleisölle 

kohdennettu kampanja tavoitti 92 127 ihmistä. Mainosten näyttökerrat olivat 1 679 

681 kappaletta. Tämä tarkoittaa, että mainontaa näytettiin samoille henkilöille 

keskimäärin 3,9 kertaa. Mainoksia klikattiin kummassakin kohderyhmässä yhteensä 

905 kertaa: laajemmalle yleisölle kohdennettu mainonta keräsi klikkauksia 663 

kappaletta ja mukautettu yleisö 242 kappaletta. Reach-kampanjan klikkausprosentti 

oli 0,102 %. Yhden klikkauksen hinnaksi nousi keskimäärin 2,13 euroa. Kohderyhmien 

välillä klikkaushinnassa oli kuitenkin merkittävä ero: laajemmalle yleisölle 

kohdennettu mainonta maksoi keskimäärin 2,38 euroa/klikkaus, kun taas 

mukautetulle kohderyhmälle näytetyn mainonnan klikkaukset maksoivat 1,32 euroa. 

Mainonnan avulla ostotapahtumia saatiin 24 kappaletta ja myyntiä 2 327,24 euroa.   
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Kuviossa 8 näkyvät eriteltynä vielä eri mainosmuotojen tulokset. 

 

 

Kuvio 8. Masterpass Reach -kampanjan mainosmuotojen toimivuus 

 

 

Yleisesti ottaen mainokset toimivat hyvin. Kaikkien mainosten osuvuuspisteet ovat 

luokassa 9-10. Osuvuuspisteet kuvaavat kuinka hyvin mainokset ovat soveltuneet 

kohderyhmälle, kun mainoksia verrataan muihin samalle kohderyhmälle esitettäviin 

mainoksiin. Asteikko on 1-10. Parhaimman tavoittavuuden keräsi 

yksinkertaisemmalla mainoskuvalla tehty linkkimainos laajemman yleisön 

kohderyhmässä. Mainos tavoitti 250 746 ihmistä. Sama mainos keräsi myös eniten 

klikkauksia ja tuotti eniten myyntiä. Mainosta näytettiin 563 262 kertaa. Lähes yhtä 

hyvän tavoittavuuden sai myös videomainos laajemmalle yleisölle. Se tavoitti 246 

905 ihmistä ja keräsi 183 klikkausta. Kampanjan puolivälissä mainosten joukkoon 

lisättiin vielä yksi videomainos. Kyseinen mainos tavoitti mukautetun yleisön 

keskuudessa vain 7 942 ihmistä ja sai 15 klikkausta, joka oli kaikkien mainosten osalta 

heikoin tulos.   
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Masterpass Traffic -kampanjan tulokset  

Kuviossa 9 näkyy liikennettä hakevan kampanjan tulokset eriteltynä 

kohderyhmittäin.   

 

 

Kuvio 9. Masterpass Traffic-kampanjan tulokset 

 

 

Mainonnalla tavoitettiin yhteensä 203 740 ihmistä. Laajemmalle yleisölle 

kohdennettu kampanja tavoitti 141 403 ihmistä ja mukautetulle yleisölle 

kohdennettu kampanja 111 390 ihmistä. Mainosten näyttökerrat olivat 979 302 

kappaletta, joka tarkoittaa, että mainoksia näytettiin samalle henkilölle keskimäärin 

4,3 kertaa. Mainoksia klikattiin kummassakin kohderyhmässä yhteensä 21 952 

kertaa: laajemmalle yleisölle kohdennettuja mainoksia klikattiin 6 546 kertaa ja 

mukautetulle yleisölle kohdennettuja mainoksia 15 406 kertaa. Mukautetussa 

yleisössä mainoksia klikattiin selkeästi enemmän. Koko kampanjan klikkausprosentti 

oli 3,972 %. Klikkaushinta oli keskimäärin 0,15 euroa, joka on alhainen. Mainonnan 

avulla ostotapahtumia kertyi 96 kappaletta: laajempi yleisö teki 34 ostoa ja 

mukautettu yleisö 62 ostoa. Myyntiä mainonnan avulla saatiin 10 155,17 euroa.   
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Kuviossa 10 näkyvät eriteltynä vielä eri mainosmuotojen tulokset Traffic-

kampanjassa.  

 

 

 

Kuvio 10. Masterpass Traffic -kampanjan mainosten toimivuus 

 

 

Mainonnan osuvuuspisteet vaihtelevat 5-8 välillä. Parhaiten toimi collection ad-

mainos yksinkertaisemmalla kuvalla mukautetussa kohderyhmässä. Se keräsi eniten 

klikkauksia ja sitä kautta saatiin hyvin liikennettä kampanjasivulle. Klikkauksia mainos 

sai 12 751 kappaletta. Mainos tuotti myös eniten myyntiä, 5 529,69 euroa ja 53 

ostotapahtumaa. Linkkimainokset pärjäsivät heikoiten. Mukautetun kohderyhmän 

keskuudessa linkkimainos ei saanut aikaan yhtään ostotapahtumaa ja laajemman 

yleisön keskuudessa yhden ostotapahtuman ja vähemmän klikkauksia kuin muut 

mainokset.   

 

6 Johtopäätökset 

Facebook-mainoskampanjan tarkoituksena oli vahvistaa Mastercardin tarjoaman 

Masterpass-maksutavan tunnettavuutta ja käyttöä Intersportin verkkokaupassa. 

Kampanjalla aikaansaatujen tulosten perusteella, johtopäätöksenä voidaan todeta 

kampanjan kokonaisuutena onnistuneen. Joitakin asioista olisi kuitenkin hyvä miettiä 
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ja tarkentaa seuraavaa kampanjaa ajatellen, koska mainonnan tavoittamien 

henkilöiden määrä jäi asetettua tavoitetta merkittävästi alhaisemmaksi.  

Kuten tulosten analysoinnissa jo todettiinkin, ei kattavuustavoitteesta jääminen 

välttämättä ole kuitenkaan kampanjan onnistumisen kannalta huono asia. Se on 

kuitenkin asia, joka on syytä miettiä seuraavan kampanjan osalta tarkemmin, eli 

määritellä kumpi on päämäärän kannalta oleellisempaa: näyttää mainosta useammin 

samoille henkilöille, jolloin mainos jää paremmin mieleen ja tukee maksutavan 

tunnetuksi tulemista vai näyttää mainosta mahdollisimman monelle, jotta viestiä 

saadaan levitettyä laajemman yleisön tietouteen. Tässä kampanjassa Facebookin 

automaattinen mainonnan optimointijärjestelmä on todennäköisesti katsonut 

järkevämmäksi kohdentaa mainontaa enemmän samoille henkilöille. Lisäksi 

Mainonnan näyttämistä on rajoittanut se, että Masterpass-maksutapa sopii vain 

Resurs Bankin Supreme Cardin, Nordean sekä Aktian asiakkaille. Tämä rajaa pois 

ihmisiä, joilla on mahdollisuus käyttää maksutapaa. Sen vuoksi Facebook on 

oletettavasti katsonut järkevämmäksi näyttää mainontaa vain heille, koska heillä on 

suurempi todennäköisyys ostaa verkkokaupasta.  

Mainonnan näyttäminen useammin samoille henkilöille on tuottanut enemmän 

ostoja, kuin jos mainontaa olisi näytetty laajemmin ja kerätty pelkästään 

mahdollisimman suurta tavoittavuutta. Maksutavan tunnetuksi tekemisen kannalta 

on hyödyllistä mitä enemmän ihmisiä on saatu ostamaan käyttäen Masterpass-

maksutapaa, sillä käyttäessään maksutapaa verkko-ostojen tekemiseen, se on tullut 

ihmisille tutuksi ja he todennäköisemmin käyttävät sitä myös uudestaan. Ainakin 

maksutavan käyttö seuraavan kerran on huomattavasti helpompaa ja 

vaivattomampaa, kun sen käyttöä ei enää tarvitse opetella, vaan se on jo 

entuudestaan tuttu. Lisäksi kattavuustavoitteen jäämiseen arvioitua pienemmäksi voi 

myös vaikuttaa ajankohta. Kampanja toteutettiin joulun alla, jolloin muutkin yritykset 

mainostavat ja kilpailu ostavista asiakkaista on tavanomaista vilkkaampaa.  

Mainonnalla aikaansaadun liikenteen määrä verkkosivulle jäi jonkin verran tavoitetta 

pienemmäksi, mutta se johtuu kohdeyleisön tavoittavuuden jäämisestä merkittävästi 

pienemmäksi. Myyntitavoite kuitenkin täyttyi ja Masterpass-maksutavalla tehtyjen 

ostojen määrä kasvoi edellisestä Masterpass-kampanjasta. 
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Yksittäisen mainoksen toimivuudesta ei voida sanoa tarkkaan, mikä mainoksista 

toimi selkeästi parhaiten, sillä kesken kampanjan lisätyt videomainokset eivät 

ehtineet olla niin kauan näkyvillä, jotta niiden tulokset olisivat vertailukelpoisia heti 

kampanjan alussa luotuihin mainoksiin. Uusissa videomainoksissa mainokseen 

lisättiin verkkokaupan suosittuja tuotteita, jotta se houkuttaisi enemmän 

klikkaamaan mainosta ja siirtymään sivustolle. Kuitenkin mainosten osalta voidaan 

johtopäätöksenä todeta, että tuotteiden lisääminen mainontaan auttaa keräämään 

liikennettä sivustolle paremmin kuin pelkkä kuvamainos. Myös videot toimivat 

yleisesti paremmin kiinnittämään huomion. Kehityskohtana kannattaa lisäksi pohtia 

voisiko tuotteita tuoda myös kampanjasivulle jollakin tavalla näkyviin, jotta se 

houkuttelisi ostamaan. Nyt kampanjasivulla keskityttiin vain maksutavasta 

kertomiseen ja edun käyttöönottamiseen, jonka vuoksi poistumisia sivulta on voinut 

tapahtua herkemmin.  

 

Yhteenvetona teoriatiedon valossa voidaan todeta, että tuloksellisen ja tehokkaan 

Facebook-mainonnan tärkeimpiä asioita ovat mainoskampanjan tavoitteen 

määrittely, kohdentaminen oikeille ihmisille sekä mainonnan vaikuttavuuden ja 

tulosten jatkuva seuranta. Kaiken mainonnan lähtökohtana on tunnettava asiakkaan 

ostoprosessi, erilaiset asiakaspersoonat ja kytkettävä ne osaksi 

markkinointitoimenpiteitä. On ymmärrettävä missä vaiheessa asiakkaat ovat omassa 

ostoprosessissaan ja pyrittävä vaikuttamaan markkinointiviesteillä oikealla tavalla ja 

oikeaan aikaan, jotta asiakas saadaan siirtymään ostoprosessissa eteenpäin.  

 

Mainoskampanjaa suunniteltaessa on mietittävä tarkkaan mitä mainonnalla halutaan 

saada aikaan. Jos tavoitteita ei osata määritellä riittävän tarkasti, ei 

mainoskampanjalla myöskään saavuteta haluttuja tuloksia tehokkaasti. Pahimmassa 

tapauksessa koko kampanja voi ohjautua täysin väärin, jolloin siihen käytetyt 

panostukset ja investoinnit menevät hukkaan. Toinen tärkeä seikka, joka on 

tuloksellisen mainonnan kannalta äärimmäisen tärkeää, on mainonnan 

kohdentaminen oikeille henkilöille. Vaikka mainonnan tavoitteet olisivat hyvin 

määriteltyjä, mutta mainontaa näytetään väärille ihmisille, ei se tuota haluttuja 

tuloksia. Mainoskampanjan suunnitteluvaiheessa olisi hyvä tehdä jonkinlaista 

kohderyhmän analyysiä, jotta saadaan hyvä kuva siitä millaisille henkilöille 
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kampanjan tavoitteiden kannalta mainosta tulisi näyttää. Tämän pohjalta valitaan 

sitten mainosmuoto, joka tukee tavoitetta sekä viestit, jotka vaikuttavat 

kohderyhmän ostoaikeeseen.  

 

Edellä mainitut seikat ovat tärkeitä mainontaa suunniteltaessa. Kun mainoskampanja 

on lähtenyt käyntiin, korostuu tärkeimpänä asiana mainonnan jatkuva seuranta. 

Mainontaa on hyvä seurata, jotta nähdään vaikuttaako se halutulla tavalla ja tämän 

perusteella mainontaa voidaan optimoida kampanjan aikana uudelleen, mikäli 

tuloksia ei näytä syntyvän. Tärkeimpiä huomiota on seurata saako mainonta näyttöjä 

eli näkyykö se riittävän hyvin kohderyhmän keskuudessa, klikataanko mainosta eli 

saadaanko sen avulla ohjattua liikennettä haluttuun paikkaan sekä tuottaako 

mainonta haluttuja tuloksia eli konversiota. Lisäksi on tärkeää seurata kustannuksia, 

jotta ne pysyvät halutulla tasolla.  

7 Pohdinta 

Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutustua tuloksellisen Facebook-mainoskampanjan 

rakentamiseen. Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä, joka koostui 

teoreettisesta viitekehyksestä sekä empiirisestä osiosta, jossa opitun teorian pohjalta 

suunniteltiin ja toteutettiin mainoskampanja opinnäytetyön toimeksiantajalle. Työn 

toimeksiantajana toimi Mastercard, jonka pyrkimyksenä oli mainoskampanjan avulla 

lisätä Masterpass-maksutavan tunnettavuutta sekä käyttöä Intersportin 

verkkokaupassa. Kampanjan toteutuksen jälkeen tulokset analysoitiin ja arvioitiin 

kampanjan tavoitteiden toteutumista. Analyysin pohjalta löydettiin muutamia 

kehitysehdotuksia, joita jatkossa olisi syytä vielä pohtia, jotta mainonta olisi 

entistäkin tehokkaampaa. Kokonaisuutena mainoskampanja kuitenkin onnistui 

tavoitteessaan.  

Facebook-mainonta on teoriassa hyvin laaja aihealue, sillä se pitää sisällään useita eri 

aihepiirejä, joihin on hyvä tutustua kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Lopullinen 

ymmärrys aiheesta kehittyy käytännön tekemisen kautta, ja pääpainona tämän 

opinnäytetyön tekemisessä olikin työn tekijän oma oppimisprosessi. Siihen 

kehittämistyö opinnäytetyön muotona soveltuu erittäin hyvin, ja tukee ammatillisen 

osaamisen kehittymistä erinomaisesti.  
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Työn teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään tuloskeskeistä markkinointiajattelua 

Facebook-mainonnan näkökulmasta. Aihepiiri on laaja, ja tärkeimpien asioiden 

tiivistäminen tuotti välillä hankaluuksia. Aihetta oltaisiin voitu työn alkuvaiheessa 

vielä rajata tarkemmin johonkin tiettyyn osa-alueeseen, jolloin teoriasta olisi saatu 

myös syvällisempi. Facebook-mainonta on mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe, 

sillä Facebook ei ole menettänyt vielä tehoaan markkinointikanavana, vaikka uusia 

sosiaalisen median sovelluksia syntyykin jatkuvasti lisää. Myös Facebookin 

mainostyökalut kehittyvät ja muuttuvat jatkuvasti, jolloin tämänhetkinen tieto 

aiheesta voi muuttua nopeasti. Tuloskeskeisen markkinoinnin lähtökohdat kuitenkin 

pysyvät hyvin pitkälti samoina, mutta se miten mainontaa kannattaa tehdä juuri 

Facebookissa voi muutaman vuoden kuluttua olla erilaista kuin se on nyt.  

Kokonaisuutena opinnäytetyö onnistui hyvin ja se oli hyödyllinen toimeksiantajalle. 

Kehittämistyön avulla edistettiin toimeksiantajan liiketoimintaa kasvattamalla 

Masterpass-maksutavan tietoisuutta ihmisten keskuudessa. Yksittäinen kampanja ei 

kuitenkaan tunnettavuuden kasvattamisessa riitä, vaan siihen tarvitaan jatkuvaa 

kampanjointia ja markkinointityötä. Tämä opinnäytetyö toimiikin hyvänä 

suunnannäyttäjänä toimeksiantajalle, sillä se on yhden kampanjan tuloksellisuuden 

arviointi, jonka pohjalta toimintaa voidaan viedä eteenpäin. Tuloksellisen toiminnan 

lähtökohta on jatkuva toimintatapojen arviointi, jotta tiedetään, tehdäänkö oikeita 

asioita ja saavutetaanko asetettuja tavoitteita. Jos nykyiset toimintatavat eivät tuota 

haluttuja tuloksia, on niitä muutettava. Kehittämistyönä toteutetun 

mainoskampanjan tuloksia voidaan pitää luotettavina, sillä jo toteutettujen 

kampanjoiden analysointi ja niistä saatu tieto auttavat uusien ja tehokkaampien 

mainoskampanjoiden suunnittelussa.  

Jotta työllä olisi saatu enemmän lisäarvoa tuotettua toimeksiantajalle, olisi 

kohderyhmän analyysia voinut tehdä syvällisemmin. Nyt kohderyhmä valittiin 

mainoskampanjalle käyttäen Facebookin melko yleisiä kohdentamisvaihtoehtoja. 

Oikea kohderyhmä on kuitenkin yksi tehokkaan Facebook-mainonnan tärkeimpiä 

lähtökohtia, joten olisi mielenkiintoista nähdä, miten mainonnan tuloksellisuuteen 

olisi vaikuttanut tarkempi kohderyhmän määrittely. Tämä olisi hyvä 

jatkotutkimusaihe. Kohderyhmää voitaisiin analysoida syvällisemmin ja toteuttaa sen 

jälkeen mainoskampanja uudelleen ja arvioida vaikuttavuuden parantumista. Tämän 
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opinnäytetyön puitteissa aika ei syvällisempään kohderyhmän analyysiin kuitenkaan 

riittänyt.   
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Liitteet 

Liite 1. Masterpass-kampanjasuunnitelma.  
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Liite 2. Kampanjan valmiit mainokset 

 

 

 

 

 

  


	1 Johdanto 3
	2 Kehittämistyön tausta 4
	3 Tuloskeskeinen markkinointiajattelu Facebook-mainonnan lähtökohtana 6
	4 Facebook-mainoskampanjan suunnittelu ja seuranta 15
	5 Kehittämistyön toteutuksen kuvaus 26
	6 Johtopäätökset 36
	7 Pohdinta 39
	Lähteet 42
	Liitteet 45
	1 Johdanto
	2 Kehittämistyön tausta
	2.1 Taustat ja tavoite
	2.2 Toimeksiantajan esittely

	3 Tuloskeskeinen markkinointiajattelu Facebook-mainonnan lähtökohtana
	3.1 Facebook markkinointikanavana
	3.2 Asiakkaan ostoputki
	3.3 Asiakassegmentointi
	3.4 Facebook-mainonnan tehtävät
	3.5 Konversiot

	4 Facebook-mainoskampanjan suunnittelu ja seuranta
	4.1 Mainoskampanjan luomisen vaiheet
	4.2 Mainostettavan kohteen ja tavoitteen valinta
	4.3 Mainoksen luominen
	4.4 Mainoskampanjan kohdentaminen
	4.5 Mainoskampanjan aikataulu ja budjetti
	4.6 Mainoskampanjan seuranta

	5 Kehittämistyön toteutuksen kuvaus
	5.1 Masterpass-kampanjan suunnittelu
	5.2 Masterpass-kampanjan toteutus
	5.3 Masterpass-kampanjan tulokset

	6 Johtopäätökset
	7 Pohdinta
	Lähteet
	Liitteet

