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1 JOHDANTO  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ottaa selville, miten asiakkaan 

seurantatyökaluja voi hyödyntää ja mitkä niistä toimivat verkossa parhaiten 

myynnin edistämisen näkökulmasta. Tutkimus toteutetaan kvantitatiivisia ja 

prosessuaalisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Asiakkaiden seuranta ja siitä 

saadun datan tutkiminen suoritetaan kevään 2019 aikana, ja seurannan 

kohteena ovat Aitoa Oy:n ja sen osakkaiden verkkosivuilla vierailevat 

potentiaaliset asiakkaat.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on edistää Aitoa Oy:n ja heidän kumppaneidensa 

kykyä luoda toimivia myyntitunneleita asiakkailleen, karsia pois huonot 

työkalut ja helpottaa seurantaprosessia.  

  

Opinnäytetyön teoriaosuus käsittelee erilaisia asiakkaan seurantatyökaluja, 

niiden ominaisuuksia ja sitä, kuinka niiden avulla voidaan luoda toimivampia 

myyntitunneleita ja kohdentaa markkinointia tehokkaasti.  

 

Tutkimuksen aikana luodaan markkinointikampanjoita ja myydään 

verkkokauppojen kautta Aitoa Oy:n palveluista maksavien asiakasyritysten ja 

osakkaiden tuotteita ja palveluita, joista ei kyseisten yritysten yksityisyyden 

suojaamiseksi kerrota sen enempää. Näihin asiakasyrityksiin ja niiden 

kampanjoihin viitataan nimillä kuten ”Yritys A”, ”Yritys B”, ”Tuote A”, tai ”Tuote 

B”. Seurantatyökalujen avulla tutkitaan näiden kampanjoiden ja 

verkkokauppojen tehokkuutta, ja seurataan näiden kampanjoiden kautta 

verkkokaupoissa asioivien asiakkaiden käyttäytymistä.  

 

Suurella osalla Aitoa Oy:n asiakkaista ei ole varsinaista kivijalkamyymälää, 

joten nämä online-kampanjat ja verkkokaupat ovat äärimmäisen oleellisia 

kyseisten yritysten liiketoiminnalle. Nämä yritykset ovat enimmäkseen melko 

uusia ja niiden liiketoiminta on suppeaa, joten verkkokaupatkin ovat 

kohtuullisen uusia ja niitä kehitetään jatkuvasti. Seurantatyökalut ovat myös 

kampanjoiden tehokkuuden seuraamisen ohella oiva tapa näiden 

verkkokauppojen kehittämiseen.  
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Tutkimuksen ja opinnäytetyön vastaavasta aiheesta on laatinut 

insinööriopiskelija Sari Paavolainen Metropolia ammattikorkeakoulusta. Hänen 

opinnäytetyönsä ”Verkkoanalytiikka ja Google Analytics verkkoliiketoiminnan 

menestyksen mittareina”, käsittelee verkkoanalytiikan perusteita ja työkaluna 

erityisesti Google Analyticsiä. (Paavolainen, 2015) joka on tässäkin 

tutkimuksessa keskeinen työkalu. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kuitenkin 

myös muita verkkoanalytiikkaa mittaavia järjestelmiä, ja niiden 

käytännöllisyyttä ja ominaisuuksia verrataan keskenään. 

 

1.1 Tutkimusongelma  

 

Seurantatyökaluista ei ole Aitoa Oy:n puolesta suoritettu aiempaa tutkimusta. 

Verkossa on saatavilla työkaluja erittäin paljon, herättäen kysymyksen siitä, 

mitkä niistä keräävät eniten hyödyllistä informaatiota ja ovat tehokkaimpia 

myynnin edistämisen kannalta. Asiakkaat eivät myöskään itse osaa tai halua 

lähettää palautetta huonoista myyntitunneleista, mikä tekee asiakkaan 

seurannasta yrityksen puolesta hyvin oleellista.  

 

1.2 Tutkimuskysymykset  

 

Seurannan avulla on tarkoitus selvittää tietoa verkkosivuilla vierailevista 

asiakkaista, heidän etnisistä ja demografisista taustoistaan ja 

käyttäytymisestään verkkosivuilla. Erityisesti seurannan kohteina ovat 

seuraavat kysymykset: kuinka markkinointibudjettia tulee kohdentaa, kuinka 

syvälle myyntitunneliin asiakkaat menevät ennen perääntymistä ja kuinka 

usein asiakkaan ollessa kiinnostunut tuotteesta, tapahtuu konversio? 

Konversiolla tässä tapauksessa tarkoitetaan tuotteen tai palvelun ostamista.  

 

Tutkimuskysymys:  

  

1.  Päätutkimuskysymys: Miten tehostaa seurantatyökalujen käyttöä ja 

hyödyntämistä Aitoa Oy:ssä? 
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Alatutkimuskysymykset: 

 

- Miten seurantatyökaluista saatua dataa voidaan hyödyntää myynnin 

edistämiseksi? 

 

- Onko tällä hetkellä käytössä seurantatyökaluja, joita ei kannata käyttää, 

ja jos on, niin miksi niiden käyttö ei ole järkevää? 

 

 

2 AITOA OY  

 

Aitoa Oy:n toimitusjohtajana toimii Robert Ramstedt. Hän tuotti ensimmäisen 

mobiilipalvelun vuonna 1998, jossa käyttäjä pystyi hakemaan 

tapahtumatietoja kännykkänsä näytölle. Vuonna 2001 oli aika julkistaa ruoan 

mobiili maksaminen ja vuodesta 2004 alkaen hän on työskennellyt 

webhosting-, kotisivu-, ja mobiilipalvelubisneksessä. Vuonna 2015 Robert osti 

Aitoa Oy:n (Ramstedt 2019.) 

 

Aitoa Oy keskittyy palvelemaan PK-sektorin yrittäjiä ja yrityksiä viestinnässä ja 

valmentaa asiakkaat tuottamaan bränditarinaa, jonka myötä voidaan osoittaa 

liikevaihdon kasvua. Aitoa Oy on tuottanut nettisivuja, applikaatioita ja esim. e-

kirjoja. Tällä hetkellä fokus on kuitenkin markkinoinnin valmennuksessa ja 

analytiikan kehittämisessä. Yritystä voi pitää mainos- ja viestintätoimistona, 

josta löytyvät niin copywriterit, kooderit, plannerit, flyerin jakajat, designerit ja 

palvelumuotoilijat kuin kotisivujen tekijätkin. (Ramstedt 2019.)  

  

Yrityksellä on myös 10 vuoden takaiset juuret kotimaisena webhosting- ja 

hakukoneyrityksenä. Aitoa Oy toimii Helsingissä, mutta palvelee asiakkaita 

myös ympäri maailmaa. Yritys vaikuttaa myös mm. Turussa, Lontoossa, 

Tukholmassa, Tampereella sekä Tallinnassa, viemällä asiakasyritysten 

tuotteita ja konsepteja myös Suomen ulkopuolelle. (Ramstedt 2019.) 

   

 

Aitoa Oy haluaa osoittaa, miten keskittymällä asiakkaan vahvuuksiin saadaan 

välittömästi resursseja markkinointiin, joka oikein toteutettuna on kannattava 
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sijoitus. Aitoa Oy auttaa asiakkaita löytämään verkosta parhaimmat 

menetelmät liiketoiminnan kasvattamiseen ja rakentaa tarvittaessa asiakkaan 

koko digitaalisen tarinan ja on mukana laatimassa suunnitelmaa. Osana 

strategiaa tarjotaan palvelulupaus, jossa asiakkaalle annetaan useisiin 

tuotteisiin rahat takaisin -takuu. Aitoassa painotetaan myös rahoittajien, 

liikekumppanien ja työntekijöiden henkisen hyvinvoinnin tärkeyttä. (Ramstedt 

2019.)  

 

2.1 Aitoa Oy:n käyttämät seurantatyökalut 

 

Tällä hetkellä Aitoa Oy käyttää seurantansa toteuttamiseen Google 

Analyticsiä, Click.orgia ja Clickmagickia, joissa kaikissa on samankaltainen 

toimintaperiaate, mutta niissä kaikissa on hieman toisistaan eriäviä 

ominaisuuksia. Käytössä on myös GetResponse, joka on eräänlainen 

automaattivastaaja, jonne kerätään muun muassa asiakkaiden sähköposteja 

ja heille lähetetään automatisoituja viestejä.  Google Analytics on yksi tämän 

hetken käytetyimpiä seurantatyökaluja, ja se on Googlen oma palvelu 

asiakkaiden seurantaa varten. Click.org nostaa erityisesti esille sen 50 

erilaista ominaisuutta asiakkaiden seurantaan ja uusien asiakkaiden 

hankintaan (Click.org 2019). Clickmagick markkinoi itseään työkaluna, joka 

omaa 19 erityistä ominaisuutta, joita muissa seurantatyökaluissa ei heidän 

mukaansa ole (Clickmagick 2019).  

 

2.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Kun tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta, pyritään selvittämään kuinka 

luotettavina, pätevinä, ja käyttökelpoisina tutkimuksen tuloksia voidaan pitää 

(Soininen 1991, 43). Tämän tutkimuksen aikana tutkittavien 

seurantatyökalujen määrä on rajallinen ja niiden hyödyllisyyttä tarkastellaan 

yksinomaan Aitoa Oy:n ja sen asiakasyritysten ja osakkaiden näkökulmasta. 

Työkalu/työkalut, jotka todetaan tämän tutkimuksen aikana tehokkaiksi tai 

tehottomiksi, voidaan jossakin toisessa käyttötarkoituksessa todeta omaavan 

joko hyödyllisiä tai haitallisia ominaisuuksia, joita ei tämän tutkimuksen 

tuloksissa mainita. Tämänlaisten kampanja-analyysien perusteella voi vetää 
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varmoja johtopäätöksiä vain kyseessä olleiden kampanjoiden suhteen. 

(Llewellyn, 2018.) 

 

3 TUTKIMUSMENETELMÄ  

 

Seuraavissa luvuissa esitellään opinnäytetyöhön valikoituneet 

tutkimusmenetelmät sekä käytettävät asiakkaan seurantatyökalut ja niiden 

ominaisuudet. Käytettäviksi menetelmiksi valikoituivat kvantitatiivinen ja 

prosessuaalinen menetelmä. Kolmas vastaavanlaisissa tutkimuksissa usein 

käytetty menetelmä on kvalitatiivinen menetelmä, joka ei sovellu hyvin tämän 

tutkimuksen menetelmäksi.  

 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä on käytössä yleensä silloin, 

kun pyritään selvittämään jonkin ilmiön merkitystä ja tarkoitusta ja pyritään 

saamaan siitä jonkin syvempi käsitys. Kyseisessä tutkimusmenetelmässä 

tarkastellaan esimerkiksi tutkittavien henkilöiden omia kokemuksia, mielipiteitä 

ja näkökulmia jostakin ilmiöstä. (Hirsjärvi & Huttunen 1995, 174, 201) Tässä 

kyseisessä tutkimuksessa ei kvalitatiivisen menetelmän käytöstä ole suurta 

hyötyä, sillä tutkimus perustuu pääasiassa statistiikkaan.  

 

3.1 Kvantitatiivinen menetelmä  

 

Kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusmenetelmää käytetään silloin, kun 

tutkimus perustuu mittaamiseen (Erätuuli ym. 1994, 10). Tämän opinnäytetyön 

tapauksessa tutkimuksessa mitataan seurantatyökaluista saadun datan 

määrää ja sen hyödyllisyyttä. Kvantitatiivisen menetelmän avulla “tarkastelun 

kohteena oleva ilmiö saadaan numeeriseen hallintaan”, kuten esimerkiksi 

selkeään taulukkomuotoon. Kvantitatiivinen menetelmä valikoitui osaksi tätä 

työtä, koska seurannan avulla kerätty data on paras esittää esimerkiksi 

taulukoin.  
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3.2 Prosessuaalinen menetelmä  

  

Prosessuaalinen menetelmä tarkoittaa toiminnallista menetelmää, esimerkiksi 

seurannan asentaminen ja siitä saadun datan analysoiminen on 

prosessuaalista menettelyä. Myös prosessuaalinen tutkimustapa valikoitui 

osaksi tätä opinnäytetyötä, koska seuranta on pakko asentaa verkkosivuille 

itse ja se on myös analysoitava itse. Seurantatyökalujen asentaminen sivuille, 

datan kokoaminen ja siitä saadun tiedon tutkiminen lukeutuvat 

prosessuaaliseen menetelmään.   

  

 

 

4 DIGITAALISEN OSTOPOLUN SUUNNITTELU 

 

Kun lähdetään rakentamaan hyvää ja toimivaa digitaalista ostopolkua, on jo 

heti alussa otettava huomioon useita muuttujia. Näistä tärkeimpiin lukeutuu 

ainakin se, miten asiakas ylipäätään löytää ”polulle”, eli mitä hakusanaa tai 

hakusanoja potentiaalinen asiakas käyttää hakukoneissa ja päätyy 

esimerkiksi mainoksen tai laskeutumissivun kautta verkkokauppaan. Toimivat 

hakusanat voi saada selville yksinkertaisesti kokeilemalla erilaisia vaihtoehtoja 

ja seuraamalla niiden tuloksia.  

 

Tämänlaisella hakukoneoptimoinnilla ja tulosten seurannalla voidaan ratkaista 

useita mainontaan ja verkkosivujen suunnitteluun liittyviä ongelmia. 

Suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että 

jos kyseisellä alalla on paljon kilpailua, on siitä erotuttava edukkaasti. 

Auttamalla tiedonhakijoita ja ohjaamalla potentiaalisia asiakkaita ostopolulla 

eteenpäin voidaan synnyttää luottamusta ja herättää mielikuvan 

asiantuntevasta palveluntarjoajasta. (Puuska 2017.) 

 

Hakukoneoptimointi on siis yksi hyvä tapa ohjata potentiaalisia asiakkaita 

yrityksen ostopolulle. Muita keinoja ovat esimerkiksi hintojen kilpailuttaminen 

tai nopeat toimitukset. Kuitenkin silloin kun asiakkaat ovat löytäneet polulle ja 
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heitä olisi tarkoitus ohjata eteenpäin, voidaan alkaa puhumaan 

myyntitunneleista.  

 

4.1 Myyntitunnelit 

 

 

Myyntitunnelilla tarkoitetaan prosessia ja reittiä, jota pitkin asiakas kulkee 

verkossa, ja sen päätepiste on ostotapahtuma eli konversio. Tunnelin eri osia 

voisi kuvata esimerkiksi järjestelmällisesti termein A, B, C, D, E ja F. A on 

tällöin Awareness (tietoisuus), B Interest (mielenkiinto), C Consideration 

(harkinta), D Intent (aikomus), E Evaluation (arviointi) ja F Purchase 

(myynti/ostotapahtuma). (Bader, 2016)  

 

Tunnelin ensimmäisessä osiossa A (tietoisuus) asiakas on jo tietoinen 

tuotteiden ja palvelujen olemassaolosta ja todennäköisesti on yrityksen 

mainosten ja kampanjoiden kanssa jo jonkinlaisessa vuorovaikutuksessa tai 

ainakin ne ovat herättäneet asiakkaan huomion (Bader, 2016). 

 

Toisessa osiossa B (mielenkiinto) potentiaalinen asiakas ottaa jo jonkinlaisen 

kontaktin palveluntarjoajaan, esimerkiksi esittämällä yksinkertaisen 

kysymyksen tai täyttämällä vain lomakkeen tai jättämällä 

yhteydenottopyynnön. On ensisijaisen tärkeää, että tämä on tehty 

potentiaalisille asiakkaille helpoksi, sillä jokainen potentiaalinen asiakas on 

mahdollisuus saada yritykselle tuottoa. Hyvää ja nopeaa palvelua heti alusta 

asti saava potentiaalinen asiakas ryhtyy todennäköisemmin maksavaksi 

asiakkaaksi (Bader, 2016.) 

 

Kolmannessa osiossa C (harkinta) asiakas on saanut tarvitsemansa 

informaation tuotteesta tai palvelusta ja harkitsee sen ostamista. 

Ostopäätöksen tekemiseen voi kulua oma aikansa, mutta harkintavaiheessa 

oleva potentiaalinen asiakas on jo paljon helpompi saada ostamaan (Patel, 

2019.) 
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Neljännessä osiossa D (aikomus) asiakas on tehnyt ostopäätöksen eli aikoo 

ostaa tuotteen/palvelun sen tarjoajalta (Patel 2019). Tässä vaiheessa on jo 

epätodennäköistä, että asiakas muuttaa mielensä, mutta on edelleen tärkeää, 

että ostotapahtuma tehdään asiakkaalle helpoksi eikä se herätä epäilyksiä.  

 

Viidennessä osiossa E (arviointi) potentiaalinen asiakas on tehnyt 

ostopäätöksen ja on tekemässä ostosta. (Patel 2019) Tämä voi esimerkiksi 

tarkoittaa tuotteiden siirtämistä verkkokaupan ostoskoriin, hinnan ja toimitus- 

ja maksutavan arviointia ja päätöksenteon pohdintaa. Tässäkään vaiheessa 

konversiota ei välttämättä kuitenkaan tapahdu, jos potentiaalinen asiakas ei 

ole tyytyväinen esimerkiksi tuotteen hintaan tai toimitustapaan tai tuotetta tai 

palvelua ei ole saatavilla asiakkaan maassa. On siis tärkeää, että tuotteilla ja 

palveluilla on kilpailukykyiset hinnat ja maksutapoja on monia. Valmius 

toimittaa tuote tai palvelu ulkomaille on myös suuri etu.  

 

Kuudes osio F (myynti/ostotapahtuma) on myyntitunnelin viimeinen osio ja 

tarkoittaa tuotteen tai palvelun ostamista. Tässä osiossa potentiaalinen 

asiakas on siis muuttunut maksavaksi asiakkaaksi, ja yritys saa 

markkinoinnilleen vastinetta. (Patel 2019) Tämä on tietenkin koko tunnelin 

tärkein osio, sillä ilman konversioita yritys ei voi tuottaa voittoa.  

 

4.2 Myyntitunnelin tehokkuuteen vaikuttavat tekijät  

 

Kun yrityksen myyntitunneliin astuu potentiaalinen asiakas, on tärkeää, että 

tunneli on rakennettu mahdollisimman hyvin ja se houkuttelee asiakkaita 

syvemmälle sen jokaisessa osiossa. Jos yksikin myyntitunnelin osio on 

huonosti suunniteltu, on huomattavasti todennäköisempää, että asiakas 

muuttaa mielensä ostopäätöksen suhteen ja kauppoja ei tapahdu. Tämä on 

tietenkin yritykselle erittäin valitettavaa, sillä ilman kauppoja ei tule 

myyntivoittoa. (Jäppinen 2019.) 

 

Myyntitunnelin ensimmäisessä osiossa, joka on yleensä jonkinlainen 

laskeutumissivu, potentiaalisia asiakkaita usein rohkaistaan antamaan 
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yhteystietonsa yritykselle. Vaikka verkkosivuilla vierailevat potentiaaliset 

asiakkaat eivät etenisitkään tästä vaiheesta pidemmälle, yritys voi kerättyjen 

yhteystietojen avulla houkutella sivuilla käyneitä ihmisiä ostoksille ottamalla 

heihin yhteyttä. (Jäppinen 2019.) 

 

Potentiaalisia asiakkaita houkutellaan antamaan yhteystietonsa usein 

tarjoamalla heille jotakin hyödyllistä vastineeksi, esimerkiksi tarjouksia tai 

tuotteeseen tai palveluun liittyvää lisäinformaatiota. Jos tarjous on tarpeeksi 

hyvä, jo pelkästään se voi houkutella sivuille lisää liikennettä. (Cartwright, 

2017.) 

 

4.3 Hyvä myyntitunneli 

 

Jokaisen hyvän myyntitunnelin jokaisessa osiossa tulisi olla muutama 

avainkomponentti, jotka rohkaisevat potentiaalisia asiakkaita ryhtymään 

maksaviksi asiakkaiksi. Tunneleiden alkupäässä olevalla laskeutumissivulla 

tulisi olla aina hyvä ”myyntipuhe”, joka herättäisi mielenkiinnon. Tähän 

myyntipuheeseen tulee lukeutua ainakin hyvin rakennettu ja mielenkiintoinen 

otsikko, hyödyllistä informaatiota palvelusta tai tuotteesta ja sen 

ominaisuuksista, laadukkaita kuvia, asiakaspalautteita ja arvioita ja usein 

myös jonkinlainen takuu tuotteen tai palvelun laadusta, esimerkiksi ”rahat 

takaisin”- takuu. (Cartwright, 2017.) 

 

Myyntitunnelin tulisi edetä luonnollisesti ja sen jokaisen osion tulee 

ehdottomasti olla yhteensopiva myös mobiililaitteiden ja pöytätietokoneidenkin 

kanssa. Verkkosivujen tulee olla esteettisiä, eikä niiden välinen informaatio 

saa olla ristiriidassa. Esimerkki huonosta myyntitunnelista olisi esimerkiksi 

tunneli, joka ilmoittaa laskeutumissivulla tuotteen hinnaksi 5 euroa, mutta 

asiakkaan edettyä syvemmälle tunneliin hinnaksi tuleekin 6 euroa. Tämä luo 

epäluotettavan kuvan yrityksestä ja saa potentiaalisen asiakkaan helposti 

perääntymään. Myös verkkosivujen huono graafinen suunnittelu voi monelle 

olla merkki siitä, ettei kyseessä ole luotettava palveluntarjoaja.  

 

Vaikka aiemmassa luvussa kuvattiin myyntitunneli tai myyntiprosessi, jossa on 

kuusi osiota, on tietenkin varsinainen verkossa toimiva myyntitunneli sitä 
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parempi, mitä vähemmän siinä on otettava askelia ennen 

konversiotapahtumaa (Cartwright, 2017). Kun myyntitunnelin läpi kulkeminen 

on nopeaa ja yksinkertaista, ostotapahtuma tapahtuu todennäköisemmin, ja 

tämä on sekä miellyttävää asiakkaalle että tuottoisaa palveluntarjoajalle. 

Tunnelin läpi kannattaa kulkea kerran itse, ennen sen julkaisemista verkkoon, 

varmistuakseen siitä, että se on mahdollisimman yksinkertainen, esteettinen, 

ja tehokas.  

 

 

 

5 Asiakkaan seuranta 

 

Hyvät asiakassuhteet ovat yritykselle ja sen tuotolle kriittinen asia. Vaikka 

yhteistyökumppanit ja työntekijät ovatkin tärkeitä, niin ilman uskollista 

asiakaskuntaa yritys ei tee tuottoa, ja joutuu konkurssiin. Yrityksen 

laajentaessa markkinoitaan on tärkeää, että yritys seuraa asiakkaitaan ja 

heidän tarpeitaan seurantatyökalujen avulla. Suuri määrä kuluttajista on 

raportoinut lopettaneensa asiakkuutensa yrityksen kanssa havaittuaan, että 

yritys ei sopeudu asiakkaiden tarpeisiin. (Kothari, 2019.) 

 

Seurantatyökalujen avulla kaikki asiakkaasta kerätty informaatio saadaan 

kätevästi yhdelle alustalle, jolla sitä on helppo seurata ja sen perusteella 

voidaan tehdä muutoksia markkinointiin ja palveluun. Seurannan avulla 

saadaan selville asiakkaan tarpeet myös ilman suoraa yhteydenottoa. Jos 

yrityksellä on laaja asiakaskunta, on lähes mahdotonta pitää asiakkaiden 

tiedoista kirjaa ilman siihen tarkoitettua työkalua. (Finances Online 2019.) 

 

Asiakkaan seurantatyökalut tarjoavat yritykselle kaiken tarvittavan tiedon 

asiakkaasta ja asiakkaan mahdollisista aikaisemmista interaktioista yrityksen 

kanssa. Asiakas on esimerkiksi voinut olla aikaisemmin kiinnostunut tarjotusta 

tuotteesta tai palvelusta, mutta ei ole vielä tehnyt ostopäätöstä. 

Seurantatyökalujen avulla tästä kiinnostuksesta on jäänyt jälki, ja asiakasta 

voidaan lähestyä, jotta kaupat saadaan tehtyä. Seurannan avulla voidaan 
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paikantaa mahdolliset ongelmat markkinoinnissa ja korjata ne ennen kuin 

asiakkaat menettävät kiinnostuksensa kokonaan. (Kothari, 2019.) 

 

Näillä työkaluilla mahdollistetaan myös esimerkiksi automatisoitu 

palveluntarjonta. Esimerkiksi asiakkaan sähköpostiosoitetta vastaan tarjotaan 

sähköpostikurssia, eli asiakas saa sähköpostiinsa viikoittain automatisoituja 

viestejä. Yritys saa asiakkaan sähköpostiosoitteen ja asiakas saa vastineeksi 

käytännössä ilmaista palvelua. (Finances Online 2019.) 

 

Asiakkaiden tiedot pysyvät myös varmasti turvassa pilvipalveluiden avulla. Jos 

asiakkaiden tiedot olisivat arkistoituna tai työntekijöiden hallussa, voisivat ne 

herkästi kadota tai tuhoutua. Pilvessä asiakkaiden tiedot pysyvät turvassa, 

vaikka yrityksen tietokoneet tai tilat vahingoittuisivat. Tämä on tärkeää myös 

yrityksen asiakkaille, eiväthän he halua heidän tietojensa leviävän tai 

tuhoutuvan. (Kothari, 2019.) Pilvi tarkoittaa tässä tapauksessa tietokoneiden 

välistä verkostoa, jossa data sijaitsee.  

 

Seurantatyökalut istutetaan verkkosivujen koodiin, ja sivuilla vierailevat laitteet 

jättävät eräänlaisen jäljen, josta kerätään informaatiota. Seurantatyökalut 

voivat muun muassa kertoa, kuinka pitkälle asiakas etenee myyntitunnelissa. 

Esimerkiksi onko potentiaalinen asiakas vain klikannut mainosta vai edennyt 

tuotteen sivulle, ostoskoriin tai ostanut tuotteen. Asiakkaan etenemistä 

tunnelissa kuvataan esimerkiksi termeillä action (mainoksen klikkaaminen), 

engagement (ostoskoriin siirtyminen) ja conversion (tuotteen ostaminen). Olen 

oppinut näiden työkalujen toimintaperiaatteen käyttämällä niitä itse 

työharjoitteluni aikana. 

 

 

6 TUTKIMUS 

 

13.2.2019. Kuluneen viikon aikana asennettiin Aitoa Oy:n asiakkaan, yritys 

A:n uuteen kampanjaan seurannan sekä Google Analyticsin, Click.orgin että 
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Clickmagickin kautta. Seuraavien viikkojen aikana työkalut keräävät dataa 

verkkosivuilla käyvistä vierailijoista ja heidän toimistaan verkkosivuilla, 

esimerkiksi siitä, kuinka pitkälle he etenevät myyntitunnelissa ja tapahtuuko 

konversioita. Seurantapikselit asennettiin Google Tag Managerin kautta 

verkkosivuille. Ensimmäinen eli Action-pikseli on tuotteen esittelysivulla. 

Toinen eli Engagement-pikseli on ostoskorissa, ja viimeinen eli Conversion 

pikseli on kiitossivulla, jonne asiakas ohjataan ostettuaan tuotteen.  

 

Tutkimuksen aikana tarkastellaan kahden uuden kampanjan lisäksi myös 

hieman yritysten analytiikan kokonaiskuvia eli jo aikaisemmin luotujen 

kampanjoiden analytiikkaa. Tarkastelun pääkohteina ovat kuitenkin kahden eri 

yrityksen kaksi eri kampanjaa ja se, kuinka käytetyt työkalut eroavat 

toisistaan.  

 

Viikon aikana dataa kertyi jokaiseen työkaluun vaihtelevasti. Konversiopikseliä 

ei ollut asennettuna Analyticsiin, mutta sen kautta tuli huomattavasti enemmän 

kävijädataa, koska Clickmagickin ja Click.orgin kävijätiedot tulivat 

Leadpagesilla luodun laskeutumissivun kautta, jonka jakaminen Googlen 

kautta oli rajoitettua.  

 

(Kuva 1. Google Adsilla luodut Yritys A:n mainokset. Kuvakaappaus, Google. 2019.) 

 

(Kuva 1) Leadpagesin kautta luotu linkki laskeutumissivulle, jonka kautta 

Clickmagick- ja Click.org-seuranta on kuluneen viikon aikana suoritettu. 

 Mainos 1 

Mainos 2 

Yritys A 
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Mainos on luotu Google AdWords -työkalulla. Alempana näkyy suora linkki 

yrityksen verkkokauppaan, eli yritys A:n kampanjaan, jonka liikennettä on 

seurannut Google Analytics.  

 

 

(Kuva 2. Tuote A:n Google Analytics statistiikkaa, Kuvakaappaus, Google Analytics. 2019) 

 

Kuvassa 2 on Google Analyticsin keräämät tiedot kuluneelta viikolta, näemme 

muun muassa, että kävijöitä sivuille on suoran linkin kautta tullut 216 henkilöä. 

Sivuilla on keskimäärin vietetty noin 23 sekuntia, ja välittömiä poistumisia on 

ollut 0 %. Voimme siis tästä päätellä, että sivu ei ole ainakaan välittömästi 

luotaantyöntävä. Konversioseuranta ei vielä tässä vaiheessa toimi Analyticsin 

kautta. Näemme kuinka aktiivisia sivut ovat olleet ja minä päivinä. Myös 

vierailujen kellonajan näkee Google Analyticsin kautta.  

 

 

(Kuva 3. Tuote A:n Clickmagick analytiikka. Kuvakaappaus, Clickmagick. 2019.) 

 

tuote A 

Tuote A 
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Kuvassa 3 näkyy, että Leadpagesin ensimmäisen linkin kautta on tullut vain 

14 henkilöä, joista yksikään ei ole jatkanut ostoskoriin tai ostanut tuotetta. 

Seuranta myös toimii varmasti Clickmagickissä, sillä testasin sen itse 

käytännössä tässä vaiheessa. Kuvasta näemme Clickmagickin kautta saadut 

tiedot siitä, kuinka pitkälle myyntitunnelissa on edetty. Ylimpänä olevat 

lyhenteet kertovat mitä alla olevat numerot tarkoittavat.  

 

TC: Total clicks, eli kaikkien linkin klikkausten yhteislukumäärä. 

UC: Unique clicks, eli linkin klikkaukset, jotka ovat eri lähteistä.  

FC: Flagged clicks, eli klikkaukset, jotka ohjelma on tulkinnut boteiksi, eli 

kyseessä ei tällöin ole oikea ihminen. 

A: Actions, eli tässä kohtaa potentiaalinen asiakas on klikannut itsensä 

syvemmälle myyntitunneliin, eli tässä tapauksessa yrityksen varsinaisille 

verkkosivuille.  

ACR: Action conversion rate, tarkoittaa siirtymälinkkiä klikanneiden 

potentiaalisten asiakkaiden prosentuaalista osuutta, joka on tässä 

tapauksessa 90,9 %, kuten kuvasta näkyy. Se on erittäin hyvä prosentti, 

laskeutumissivussa siis tuskin on vikaa. 

E: Engagements, eli tässä kohtaa verkkovierailija jatkaa vielä syvemmälle 

myyntitunneliin, tässä tapauksessa verkkokaupan ostoskoriin. Jostakin syystä 

kukaan ei ollut viikon aikana edennyt tähän pisteeseen asti, johtuneeko 

tuotteesta, sen hinnasta, tai vain pienestä kävijäkunnasta. Konversioprosentit 

tosiaan harvoin ovat paljoakaan yli 5 %.  

ECR: Engagement conversion rate, sama asia kuin action conversion rate, 

mutta syvemmällä myyntitunnelissa. Tässä tapauksessa 0 %, kukaan ei ole 

edennyt verkkokaupan ostoskoriin.  

S: Sales, eli myyntien (konversioiden) lukumäärä. Tässä tapauksessa 0, 

myyntiä ei ole tapahtunut tämän tunnelin kautta. 

SCR: Sales conversion rate, joka on verrattavissa ACR:ään ja ECR:ään, eli on 

siis niin sanottu konversioprosentti. Tämä harvoin ylittää 5 %.  

CPC: Cost per click, eli jokaisesta yksittäisestä klikkauksesta maksettu hinta, 

joka on tässä tapauksessa 0 €. Emme tällä hetkellä maksa klikkauksista 
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Clickmagickissä, vaan maksu suoritetaan kuukausittain, ja työkalusta 

käytetään tällä hetkellä ilmaisversiota. 

CPA: Cost per action, eli paljonko yhden asiakkaan eteneminen tunneliin 

teoriassa maksaa, jälleen ei laskettavissa, koska maksu on kuukausittainen ja 

kiinteä.  

CPS: Cost per sale, paljonko konversion tapahtuminen maksaa, verrattavissa 

kahteen edelliseen.  

EPC: Earnings per click, eli yhdestä klikkauksesta seuraavat teoreettiset tulot, 

jotka ovat tässä tapauksessa 0 €, koska myyntiä ei ole tapahtunut. 

ROI: Return of investment, joka arvioi sitä, saako yrittäjä sijoittamiaan 

resursseja takaisin ja onko liiketoiminta kannattavaa. ROI-laskuri siis 

yksinkertaistettuna erottaa liiketoiminnan aiheuttamat kulut sen tuotoista. 

(Chen, 2019) 

Clickmagick siis antaa meille hyvin tarkkaa tietoa potentiaalisen asiakkaan 

etenemisestä myyntitunnelissa. 

 

 

 

 

(Kuva 4. Clickmagick “Engagements” toiminto. Kuvakaappaus, Clickmagick. 2019.) 

 

Kuvassa 4 on esimerkki siitä, miten seuranta näyttäisi sen, jos asiakas etenisi 

ostoskoriin saakka, kohtaan E on tullut yksi engagement, eli tunnelissa on 

edetty. Tässä kohtaa Clickmagick laskee myös automaattisesti linkin ECR:än 

eli engagement conversion raten, joka selitettiin aiemmin.  

 

Tuote A 
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(Kuva 5. Tuote A:n Click.org analytiikka, Kuvakaappaus, Click.org. 2019.) 

 

Kuvasta 5 selviää, että linkin kautta on tullut 9 klikkausta, jotka näkyvät 

Click.orgin kautta. Näemme myös, että suurin osa liikenteestä on tullut 

Android-laitteiden kautta, noin 86 %, ja noin 14 % on tullut Applen iPhonen 

kautta. Click.orgin kautta ei myöskään tässä vaiheessa ole tullut konversioita, 

eikä action ja engagement pikseleiden asennus vaikuta olevan edes 

mahdollista.  

 

Click.org ei siis anna tässä vaiheessa yhtä tarkkaa dataa myyntitunneleista 

kuin Clickmagick, eikä yhtä tarkkaa tietoa kävijöistä kuin Google Analytics. 

 

Clickmagick tuottaa siis tällä hetkellä eniten hyödyllistä kävijädataa, ainakin 

konversioiden ja myyntitunnelien seurannan näkökulmasta, mutta sen kautta 

ei ohjata tarpeeksi kävijöitä, että dataa olisi riittävästi.  

 

Huomattavin ero Google Analyticsin toiminnassa verrattuna Clickmagickiin ja 

Click.orgin on mielestäni se, että Google Analyticsissä ei luoda erillistä 

seurantalinkkiä, jonka avulla luodaan seurantatunneli. Analytics vain 

asennetaan sivulle ja dataa tulee tämän jälkeen automaattisesti. Tämä tekee 

Google Analyticsin käytöstä todella paljon miellyttävämpää.  

 

Nämä tilastot ovat yritys A:n, tuotteen A statistiikkaa. Kyseisen tuotteen 

seuranta jatkuu, mutta lisäämme Google Analytics-, Clickmagick-, sekä 

Click.org-seurannan myös yritys B:n, tuote B kampanjaan. Yritys B on myös 

yksi Aitoa Oy:n asiakkaista yritys A:n ohella.   

Tuote A 
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Google Adsin kautta on luotu kyseiseen kampanjaan kaksi eri mainosta, jotka 

johtavat saman laskeutumissivun kahteen eri variaatioon. Näitä molempia 

seurataan tässä vaiheessa Clickmagickia käyttäen, ja konversioita seuraa 

Click.org. Yritys B:n Google Ads- ja Google Analytics-tilit on myös linkitetty ja 

Google Analyticsiin kertyy tämän myötä myös dataa molemmista variaatioista.  

 

Click.orgissa on ongelmana se, ettei Google Ads hyväksy sitä 

seurantamalliksi, ja tuntuu pitävän sitä jopa haittaohjelmana. Seurantamalli 

tarkoittaa tapaa, jolla Google Adsin mainoksia klikkaavat asiakkaat ohjataan 

sivulle, ja sitä kautta seurataan heidän toimintaansa. Click.org seurantaa ei 

siis voi ikinä asettaa Google Adsin kautta, mikä vaikeuttaa sen käyttöä.  

 

Click.org on siis todennäköisesti Google Adsin mustalla listalla, kuten 

esimerkiksi Clickmagick on aikaisemmin ollut. Clickmagickin tapauksesta 

löysin videopalvelu YouTubesta kommentin (Kuva 6).  

 

 

 

(Kuva 6. Youtube kommentit kanavalla ”Online Marketing Essentials with Ivan Mana”. 

Kuvakaappaus, Youtube. 2019.) 

 

”The ClickMagick.com domain is for some reason in Google's blackbooks at 

the moment because they claim that there is some malicious content on the 

domain - but there really isn't, so we are working on this with Google right 

now.” (2017)  
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Kommentissa kerrotaan, että Clickmagick on kommentin kirjoittamishetkellä 

ollut Googlen mustalla listalla. Googlen mukaan Clickmagick sisältää 

haittaohjelmia, vaikka se ei Clickmagickin mukaan pidä paikkaansa.  

 

Clickmagick kuitenkin toimii tällä hetkellä (28.2.2019) normaalisti, eli ongelma 

on korjattu. Click.org on kuitenkin edelleen ongelma. 

 

Sen lisäksi, että Click.orgia ei pysty käyttämään seurantamallina, sen luomia 

seurantalinkkejä ei myöskään voida jakaa yritysten sosiaalisen median 

kanavissa, sillä se voisi potentiaalisesti aiheuttaa tilin sulkemisen. Tämä 

rajoittaa Click.orgin käyttömahdollisuutta entisestään. 

 

Alempana on kuva siitä, mitä tapahtuu, kun Click.orgia yritetään käyttää 

Google Ads seurantapohjana (Kuva 7). Ylemmässä mainoksessa 

seurantatyökaluna käytetään Clickmagickia ja alemmassa Click.orgia. Kuten 

”Tila”- kohdasta voimme havaita, Clickmagick-seuranta hyväksytään, mutta 

Click.org-seuranta tulkitaan ”haittaohjelmaksi” tai ”ei-toivotuksi ohjelmaksi”.  

 

 

(Kuva 7. Tuote B:n Google Ads mainokset. Kuvakaappaus, Google Ads. 2019.) 

 

Tästä syystä yritys B:n kampanjan seuranta suoritetaan siten, että sivuille 

tulevaa liikennettä seurataan Google Analtycsiä ja Clickmagickia käyttäen, ja 

Click.orgilla seurataan pelkkiä konversioita, eli tässä tapauksessa 

sähköpostilistalle liittymisiä. Tällä tavalla voimme piilottaa Click.org-seurannan 

laskeutumissivulle, eikä sitä tarvitse asentaa Google Adsin kautta. Tässä 

tapauksessa ei ole myöskään tarpeellista asettaa Clickmagickin action, 

engagement, tai conversion pikseleitä, koska konversiot tapahtuvat suoraan 

laskeutumissivulta ja niitä seurataan Click.orgin avulla.  

 

Tuote B 

Tuote B 
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Viikon aikana kerrytettiin dataa samoihin työkaluihin kuin aikaisemmin 

(13.3.2019), sekä uuden että vanhan kampanjan tulokset ovat kuvan 8 

kaltaiset. 

 

 

(Kuva 8. Tuote A:n, sekä tuote B:n Clickmagick analytiikka, Kuvakaappaus, Clickmagick. 

2019.)  

 

Clickmagick-seuranta toimii kuten pitääkin. Työkalu näyttää jälleen klikkausten 

määrän ja niiden aitouden, ja taulukosta selviää myös, että tuote A on saanut 

osakseen yhden ”Salen” (S). Kampanjan Sales conversion rate (SCR) on siis 

tässä vaiheessa 4.2 % (Kuva 8). 

(Tuote B) kampanja on kerryttänyt 68 yksilöllistä klikkausta (UC = Unique 

Clicks), joista 23 on botteja (FC = Fake Clicks), eli oikeita vierailijoita sivuilla 

on käynyt noin 45. Näistä yksi on täyttänyt yhteystietolomakkeen (A = 

Actions).  

 

 

Tuote A 

Tuote B 

Tuote B 
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(Kuva 9. Tuote B:n Click.org analytiikka, Kuvakaappaus, Click.org. 2019.) 

 

Click.org-seuranta osoittaa, että tuote B kampanjalla on tässä vaiheessa yksi 

konversio. Muita tapahtumia ei Click.orgin avulla seurattu sen Google 

Analytics yhteensopimattomuuden vuoksi (Kuva 9). 

 

 

(Kuva 10. Tuote B:n Google Analytics analytiikka, Kuvakaappaus, Google Analytics. 2019.)  

 

Google Analyticsistä selviää jälleen uuden tuotteen B kampanjan kaikki 

katselut ja sivuilla vietetty aika. Useat vierailijat ovat poistuneet sivuilta lähes 

välittömästi (Kuva 10). Laskeutumissivulle saattaa olla syytä tehdä muutoksia.   

 

 

(Kuva 11. Tuote B:n Google Analytics analytiikka käytetyistä laitteista. Kuvakaappaus, Google 

Analytics. 2019.) 

Analyticsistä selviää myös se, mitä laitteita on tarkasteluun käytetty: Suurin 

osa vierailijoista käyttää mobiililaitteita (Kuva 11). 

Tuote B 

Tuote B 
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(Kuva 12. Tuote A:n Google Ads mainokset, Kuvakaappaus, Google Ads. 2019.) 

Google Analyticsin kautta selviää, että aiemmin luodun tuotteen A kampanjan 

mainoksia on klikattu 78 kertaa ja niitä on esitetty yli 300 kertaa. Konversioita 

on kuitenkin vain yksi (Kuva 12).  

 

 

 

 

(Kuva 13. Tuote A:n ”Sales” toiminto Clickmagickissä, Kuvakaappaus, Clickmagick. 2019.) 

Kuvasta 13 näemme, että konversio on tullut Clickmagickin avulla seuratun 

linkin kautta. Kohdasta Actions (A) huomaamme myös, että sivulla vierailleista 

26 ihmisestä 19 on edennyt yrityksen A verkkokauppaan. Voidaan siis olettaa, 

että laskeutumissivu toimii kuten pitääkin, mutta syystä tai toisesta tuotetta ei 

osteta verkkokaupasta. Tämän tiedon perusteella yritys voi harkita 

verkkokauppansa muokkaamista.  

 

 

(Kuva 14. Tuote A:n ROI Google Analyticsissä, Kuvakaappaus, Google Analytics. 2019.) 

Kuvasta 14 näemme koko kampanjan hinnaksi tulleen 26,82 $ (euroa) ja 

tuotteen hinta oli 24,80 euroa, ja sitä myytiin 1 kpl. Voidaan siis todeta, ettei 

Tuote A 

Tuote A 

Tuote A 

Tuote A 
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kampanja ole tämänlaisena kannattava. Työkaluista ei myöskään vielä tässä 

vaiheessa käy ilmi kulujen ja tuoton välinen suhde. Tuotteen hankinnasta 

aiheutuvat kulut tulisi syöttää kuhunkin työkaluun itse. Tämä on mahdollista 

jokaisessa tarkastelun alla olevassa työkalussa.  

Kuitenkin kampanja kerrytti impressioita eli näyttöjä yli 300 kappaletta, mikä 

antaa kampanjalle hieman lisää arvoa.  

Näiden tilastojen perusteella joko tuotteen Mycashflow-sivua verkkokaupassa 

tulisi muuttaa tai itse tuotetta tai sen hintaa. Laskeutumissivuilta on edetty 

verkkokauppaan onnistuneesti. 

 

Click.orgin suhteen ilmeni lisää ongelmia; se ei ole kovin hyvä tunnistamaan 

niin sanottuja ”botteja” oikeista vierailijoista (UC/FC). Alla olevasta kuvasta 

näkee, että click.org väittää suuren määrän liikenteestä tulevan sivuille 

Itävallasta, vaikka tämän kyseisen kampanjan mainoksia on esitetty 

ainoastaan Suomessa, Tampereella ja sen lähialueilla. Itävallasta tulleen 

liikenteen täytyy siis olla bottien aiheuttamaa, mutta Click.org ei tuo sitä kovin 

hyvin ilmi. Tämä taulukko on kolmannen yrityksen, Yritys C:n analytiikkaa. 

 

(Kuva 15. Yritys C:n statistiikka Click.org:issa. Kuvakaappaus, Click.org. 2019.) 

Tutkimuksen tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, että Google Analytics -seuranta 

Clickmagickillä tehostettuna on toimiva (Kuva 15). Google Analytics antaa 

monipuolista dataa kampanjasta ja Clickmagick seuraa asiakkaiden 

etenemistä myyntitunnelissa. Sekä Google Analytics että Clickmagick- 

Yritys C 
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seurantaan tulisi kuitenkin manuaalisesti asettaa tuotteen arvoksi sellainen 

summa, joka ottaa huomioon myös tuotteen kulut, mikäli tavoiteltaisiin 

tarkempaa informaatiota myyntivoitosta.  

 

 

 

 

(Kuva 16. Google Analytics konversioreitit, Kuvakaappaus, Google Analytics. 2019.) 

Google Analyticsistä avautui ominaisuus, jonka avulla voidaan saada selville 

myös yrityksen A konversioihin johtaneiden interaktioiden reitit, 

samankaltaisesti kuin Clickmagickissä (Kuva 16). Näitä kutsutaan 

monikanavasuppiloiksi (MCF). Näiden perusteella suurin osa myyntivoittoon 

johtaneista interaktioista on tullut Leadpages-laskeutumissivun kautta (Google 

/ leadpage). Tämä ominaisuus Google Analyticsissä on myös erittäin 

hyödyllinen, sillä näiden monikanavaraporttien avulla voi analysoida 

asiakkaiden tulosreittejä eli tuloksiin johtavia perättäisiä 

vuorovaikutustoimintoja. Nämä analyysit auttavat tekemään tehokkaita 

mainontapäätöksiä. Tämän ominaisuuden kautta ei kuitenkaan näe dataa 

niistä interaktioista, jotka eivät ole johtaneet myyntivoittoon, kuten 

Clickmagickissä. Tämä data ei myöskään ole yhtä jalostettua kuin 

Clickmagickissä. Tästä raportista ei muun muassa käy ilmi se, minkä 

laskeutumissivun kautta mikäkin konversio on tapahtunut.  

Nämä monikanavasuppiloraportit Google Analytics luo konversioreittien tai 

interaktioketjujen perusteella. Seurataan siis sitä, mikä rooli oli ennen 

konversiota tapahtuneilla hauilla, mainoksilla ja verkkosivustoviittauksilla. 
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Raporteista selviää myös se, kuinka kauan aikaa kului alkuperäisen 

mielenkiinnon heräämisen ja siitä seuranneen ostopäätöksen välillä. (Google, 

Tietoa monikanavasuppiloista 2019) 

 

 

 

(Kuva 17. Google Analytics kanavan määritelmät, Kuvakaappaus, Google Analytics. 2019.)  

Näitä kanavan määritelmiä käytetään oletuksena raporteissa (Kuva 17): 

Display: Interaktiot, joiden tulotapa on display-kampanjat.  

Paid Search: Google Adsin hakuverkostosta tai muista hakukoneista tuleva 

liikenne, jonka tulotapa on cpc (cost per click) tai ppc (pay per click). 

Other Advertising: Istunnot, joiden tulotavaksi on tagattu cpc, ppc, cpm, cpv 

(customer perceived value), cpa (cost per action), cpp (cost per rating point), 

affiliate (ei kuitenkaan maksullinen haku). 

Organic Search: Liikenne maksuttomasta hausta mistä tahansa 

hakukoneesta. 

Social Network: Liikenne mistä tahansa sosiaalisesta verkostosta (joita ei ole 

tagattu mainoksiksi). 

Referral: Liikenne verkkosivustoista, jotka eivät ole sosiaalisia verkostoja. 

(Viittaus) 

Email: Istunnot, joiden tulotavaksi on tagattu email. (sähköposti) 
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Direct: Istunnot, joissa käyttäjä kirjoitti verkkosivuston URL-osoitteen 

selaimeen tai tuli sivustolle kirjanmerkin kautta (eli lähde on (direct) ja tulotapa 

on (not set) tai (none). 

(unavailable) tai (other): Istunnot, jotka eivät vastaa mitään kanavan kuvausta. 

Tässä tapauksessa Leadpages-laskeutumissivut. (Google, Tietoa 

monikanavista 2019)  

Tämän datan perusteella voimme päätellä, että valtaosa yrityksen A 

myyntivoittoon johtaneesta liikenteestä tulee Leadpages-laskeutumissivujen, 

ja suorien URL-osoitehakujen tai kirjainmerkkien kautta. Pieni osa on tullut 

myös ulkoisilla verkkosivuilla olleiden linkkien kautta. Yrityksen kampanjoilla ei 

ole Display-mainoksia, ja niiden markkinoiminen sosiaalisen median 

kanavissa on ollut vähäistä.  

Tästä voimme päätellä, että ainakin luotujen laskeutumissivujen olevan 

toimivia ja että verkkokauppa ja sen tuotteet jäävät vierailijoiden mieleen, mikä 

johtaa siihen, että he palaavat kauppaan. Laskeutumissivuihin tai 

verkkokauppaan ei tämän perusteella välttämättä olisi syytä tehdä ainakaan 

suuria muutoksia, mutta Google Ads -mainontaan voisi olla syytä sijoittaa lisää 

resursseja, jotta myyntiä voitaisiin edistää lisää.  

Yrityksen B kampanjoihin ei ole lisätty tätä Google Analytics -ominaisuutta, 

koska kyseisen yrityksen mainontaan ei käytetä tässä vaiheessa yhtä paljon 

resursseja kuin yritys A:han. 

21.3.2019 Toiseen yritys A:n kampanjaan, tuote A2, on laitettu Google 

Analytics -seuranta ja sen maksettu mainonta on aloitettu Google Adsin kautta 

uudelleen. Tämän myötä Google Analyticsiin pitäisi tulla entistä enemmän 

dataa asiakkaiden käyttäytymisestä ja mainonnan tehokkuudesta yrityksen A 

kohdalla. 

Vaikka Clickmagick toimikin aikaisemmin normaalisti, kun se asennettiin 

yrityksen B tuotteen kampanjaan, tämän kampanjan kohdalla Google Ads 

tunnistaa sen haittaohjelmaksi. Google Ads -mainonta on lopetettu yrityksen 

A, ensimmäisen kampanjan kohdalla, koska kampanja ei ollut kannattava.  
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1.4.2019 Yrityksen A useisiin, jo ennalta luotuihin kampanjoihin asetettu 

Google Analytics -seuranta toimii kuten pitääkin (Kuva 18), ja kävijädataa 

kertyy työkaluun laajalti; Google Analytics osoittaa toistuvasti olevansa 

monipuolinen ja luotettava työkalu.  

 

(Kuva 18. Yritys A:n yleinen Google Analytics analytiikka, Kuvakaappaus, Google Analytics. 

2019.)  

 

7 TUTKIMUKSEN YHTEENVETO  

 

Seurantatyökalujen käyttöä Aitoa Oy:ssä saatiin tehostettua kokeilemalla 

useita eri vaihtoehtoja ja vertailemalla niiden ominaisuuksia keskenään. 

Seurantatyökalujen keräämä data oli vaihtelevan hyödyllistä, ja sen avulla 

pystyttiin tekemään järkeviä päätöksiä markkinoinnin suhteen. 

 

Tutkimuksen aikana tutkituista työkaluista laajimmaksi osoittautui käytännössä 

Google Analytics, joka on monien eri käyttötarkoitustensa lisäksi vielä 

ilmainen palvelu. Sen käyttäminen on myös huomattavasti helpompaa ja 

miellyttävämpää kuin kahden muun tarkastelun alla olleen työkalun.  

 

Sekä Clickmagick että Click.org ovat molemmat maksullisia palveluita, joten 

niiden oli ehdottomasti tuotettava jotakin arvokasta, mihin pelkkä Google 

Analyticsin kautta toteutettu seuranta ei pysty.  

 

Yritys A 
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Clickmagick osoittautuikin jokseenkin hyödylliseksi, mikäli halutaan tarkkaa 

dataa nimenomaan asiakkaiden etenemisestä myyntitunneleissa. Tämä data 

on osittain saatavilla myös Google Analyticsissä, mutta Clickmagick on 

nimenomaan tähän tarkoitettu työkalu, ja sen käyttäminen myös Google Adsin 

kautta on mahdollista.  

 

Sekä Click.orgissa, että Clickmagickissä on kuitenkin suurena ongelmana se, 

ettei asiakaspalveluun saa kummankaan työkalun tapauksessa riittävän 

helposti yhteyttä. Yrityksistäni huolimatta viesteihini ei vastattu kummaltakaan 

suunnalta. Näiden työkalujen puolustukseksi kuitenkin voidaan myös todeta, 

että jopa Googlen asiakaspalvelu osaa olla hyvin vaikeasti tavoitettava.  

 

Clickmagickin Google Ads -yhteensopivuus on myös hieman hataralla 

pohjalla. Ajoittain se toimii, ja toisinaan taas ei. Tämä vaikeuttaa sen käyttöä 

Google Ads -seurantamallina. 

 

Click.org osoittautui testauksen myötä kelvottomimmaksi työkaluksi. Se ei 

kerää juurikaan sen enempää hyödyllistä informaatiota kuin kaksi muuta 

työkalua, se tulkitaan herkästi haittaohjelmaksi, eikä sen luomat seurantalinkit 

sovellu seurantamalleiksi. Click.orgilla luotuja seurantalinkkejä ei myöskään 

voi jakaa sellaisenaan, koska on hyvin mahdollista, että se johtaisi profiilien 

sulkemiseen. Click.org on myös altis tulkitsemaan bottien aiheuttamaa 

liikennettä väärin. Click.orgia tuskin tullaan ainakaan Aitoa Oy:ssä jatkossa 

käyttämään.  

 

7.1 Seurantatyökaluista saatu hyöty 

 

Seurantatyökaluista kertynyttä dataa voitiin käyttää hyväksi, kun tarkasteltiin 

kysymystä siitä, mikä myyntitunnelin tai kampanjan osa on mahdollisesti 

puutteellinen. Seurantatyökalujen avulla voitiin nähdä, missä kohtaa 

potentiaalinen asiakas perääntyy, ja sen perusteella pystyttiin tekemään 

kampanjoihin tarvittavia muutoksia.  
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Seurantatyökaluista selvisi myös se, olivatko kampanjat tuottoisia vai oliko 

niihin syytä tehdä muutoksia, ennen kuin niiden maksettua markkinointia 

jatkettiin. Tästä on esimerkkinä yrityksen A, ensimmäinen kampanja, joka sai 

osakseen vain yhden konversion, ja siitä syystä keskeytettiin.  

 

7.2 Mahdolliset jatkotutkimukset 

 

Tämän tutkimuksen avulla selvitettiin vain kolmen eri seurantatyökalun 

ominaisuuksia. Tulevaisuudessa tarkastelun alle voidaan ottaa työkaluja, joille 

ei ole vielä suoritettu tutkimusta. Kuitenkin tutkimuksen perusteella on melko 

selvää, että Google Analytics on hyvä perusta, kun lähdetään kehittämään 

yrityksen valmiuksia seurannan suhteen. Vastaavia seurantatyökaluja on 

kuitenkin lukuisia, ja monet niistä varmasti omaavat ominaisuuksia, joita tässä 

tutkimuksessa ei päästy tarkastelemaan. Uusien vastaavien työkalujen 

käyttöönotto ja testaus mahdollistaa sen, että tulevaisuudessa voidaan löytää 

vieläkin toimivampi kokonaisuus, kuin mikä on tällä hetkellä tämän 

tutkimuksen myötä käytössä.  
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