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Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millaista tietoa voidaan saada verkkosivujen kävi-
jöistä web-analytiikan avulla ja mitkä niistä tiedoista voidaan johtaa asiakasymmärrykseksi.  
 
Miksi asiakasymmärrystä tarvitaan? Ymmärrystä tarvitaan tunnistamiseen, mitä asiakkaat 
tavoittelevat ja haluavat. Tuotteen tai palvelun tarjoajista voittaa se, joka ymmärtää näitä 
tarpeita kaikkein parhaiten. Web-analytiikka oikein hyödynnettynä tarjoaa mahdollisuuden 
verkkosivustolla käyvien asiakkaiden toiminnan parempaan ymmärrykseen ja analysointiin. 
Web-analytiikan päämääränä on siis ymmärtää ihmisen verkkokäyttäytymistä. 
 
Tutkimuskohteena toimii Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Luksia.fi-verkkosivut ja 
niihin liitetty analytiikkaohjelma. Tutkimusaineisto kerättiin organisaation Google Analytics 
-tilin avulla. Raportointi tapahtui ohjelman omien raporttien, ohjelmasta itse räätälöitävien 
raporttien sekä Googlen ilmaisen raportointityökalun Data Studion avulla.  
 
Tutkimusmenetelmänä käytetään kvantitatiivista seurantatutkimusta. Kvantitatiivista eli 
määrällistä tutkimusmenetelmää käytetään silloin, kun tutkimus perustuu mittaamiseen. 
  
Tutkimuksesta selvisi vahvasti seikat kävijöiden iästä, sijaintikaupungeista, laitteiden kieli-
asetuksista, kiinnostuksen kohteista ja siitä, mitä he verkkosivustolla tekevät. Lisäksi tutki-
muksesta selvisi, että näkyvyyden lisääminen monikanavaisella yhtäläisellä visuaalisella ko-
konaisuudella on onnistuttu. Käyttäjien ja uusien käyttäjien osuus verkkosivuilla kävijöistä 
oli kasvanut. Asiakasymmärrys kävijädatan tiedonkeruusta asiakasrajapinnassa vahvistui. 

Avainsanat asiakasymmärrys, web-analytiikka, kvantitatiivinen menetelmä 
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The purpose of the study is to find out what kind of information can be obtained from website 
visitors with the help of web analytics and how that information can turn into customer in-
sight. 
 
Customer insight is important because understanding is needed to identify what customers 
are seeking and wanting. The winning product or service provider is one who understands 
these needs best. When used correctly, web analytics provides an opportunity for better 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, minkä web-analytiikasta saatujen tietojen 

avulla voidaan lisätä asiakasymmärrystä.  Web-analytiikkaa oikein hyödynnettynä tar-

joaa mahdollisuuden verkkosivustolla käyvien asiakkaiden toiminnan parempaan ym-

märtämiseen. Web-analytiikka ja asiakasymmärrys ovat vielä melko tuoreita aiheita, ja 

etenkin web-analytiikkaa on tutkittu melko vähän. Molemmat aiheet ovat kuitenkin orga-

nisaatioille ja yrityksille (myöhemmin organisaatio) tärkeitä voimavaroja ja kilpailuedun 

lähteitä, niitä olisi myös hyvä tarkastella yhdessä.   

Miksi asiakasymmärrystä sitten tarvitaan? Kilpailu on kasvanut eikä enää pelkästään 

tuote tai palvelu ja sen tarjoaminen välttämättä riitä. Pitää miettiä mitä markkinoilla ta-

pahtuu. Tuotteen tai palvelun tarjoajista voittaa se, joka ymmärtää asiakkaiden tarpeita 

kaikkein parhaiten. Asiakkaista on tullut myös entistä vaativimpia. Asiakas osaa vaatia 

yksilöityä ja personoitua palvelua. Tästä syystä tarvitaan ymmärrystä siitä, mitä asiak-

kaat tavoittelevat ja haluavat.  Asiakkaat ovat tottuneet myös monikanavaisuuteen. He 

haluavat toimia eri kanavilla organisaation kanssa. Organisaatioiden on pystyttävä tar-

joamaan tietynlaista palvelutasoa kaikissa kanavissa kanavalle ominaisella tavalla suh-

teutettuna organisaation toimialaan. Näin ollen asiakasymmärryksestä tulee tärkeä kil-

pailutekijä.  

Asiakas on myös markkinoinnin lähtökohta. Markkinoinnissa tulee tunnistaa asiakkaat, 

ymmärtää heidän käyttäytymistään ja täyttää heidän tarpeensa kilpailijoita paremmin. 

Asiakastuntemuksen avuksi verkkoon on kehitetty web-analytiikan työkaluja. Työkalujen 

avulla mitataan, kerätään, analysoidaan ja raportoidaan kävijätiedot. Pelkkä tiedonkeruu 

analytiikan avulla ei kuitenkaan riitä. Tieto on muokattava ymmärrettäväksi.  Web-analy-

tiikan päämääränä on siis ymmärtää ihmisen verkkokäyttäytymistä. Kävijätietoa tulisi 

analysoida ja hyödyntää siten, että saadaan parempi asiakasymmärrys ja pystytään ke-

hittämään (verkko)liiketoimintaa. Tiedon perusteella voidaan tarjota parempia palveluja 

ja tuotteita, tehdä selkeämpiä verkkosivuja, suorittaa tehokkaampaa markkinointia ja 

myydä myös oikealla tavalla.  

Opinnäytetyön teoreettinen osuus määrittelee työn keskeiset asiat sekä asiakasymmär-

ryksestä että web-analytiikasta. Lisäksi opinnäytetyössä käsitellään näiden suhdetta toi-

siinsa.  
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Työn tutkimuksenkohteena toimii Luksia.fi-verkkopalvelu, joka on Luksian, Länsi-Uuden-

maan koulutuskuntayhtymän verkkosivusto. Tutkimuksen ajanjakso on Yhteishaku2021- 

markkinointikampanjointi 7.12.2020–22.2.2021. Ajanjakso on valikoitunut syystä, että 

tuolloin tehdään laajoja kampanjatoimenpiteitä hakuinnostuksen herättämiseksi. Kam-

panjoinnin tavoitteena on myös lisätä kävijäliikennettä verkkosivuille.  

Tutkimusaineisto kerätään Google Analytics -tilin avulla. Tutkimus on kvantitatiivinen 

seurantatutkimus verkkosivuston käyttäjistä ko. analytiikkaohjelman seuranta jakson ai-

kana.  

 

Ulkoisten verkkosivujen merkitys kävijädatan tiedonkeruun näkökulmasta asiakasraja-

pinnassa on organisaatiolla melko heikosti hyödynnetty. Tutkimuksen avulla pyritään li-

säämään asiakasymmärrystä verkkosivustolla kävijöistä web-analytiikkaa hyödyntäen 

markkinointitarpeita varten. Toinen tavoite on hyödyntää työn tuloksia organisaation 

verkkosivu-uudistuksessa vuonna 2021. 

Varsinainen opinnäytetyö koostuu viidestä pääluvusta, jotka ovat jaettu eri aihealueisiin. 

Johdanto-luvussa esitellään työn tavoitteet, tutkimusongelma ja tutkimussuunnitelma. Li-

säksi ensimmäisessä luvussa esitellään tutkittava kohde ja kohteen organisaatio sekä 

Yhteishaku-markkinointikampanja.   

Toisessa luvussa pohditaan ja etsitään vastauksia lähdemateriaaliin pohjautuen, mistä 

analytiikassa on kyse, miten voidaan analysoida ja hyödyntää saatua tietoa sekä millai-

siin haasteisiin törmätään.  

Kolmannessa luvussa käydään läpi asiakasymmärrystä. Etsitään vastausta, miten asia-

kasymmärrys rakentuu ja mitä keinoja on asiakasymmärryksen kehittämiseen.  

Neljännessä luvussa paneudutaan siihen, kuinka seurantadatasta johdetaan tieto asia-

kasymmärrykseksi: millainen merkitys verkosta saatavan kävijätiedon tiedonkeruulla on 

asiakasymmärrykseen, miten dataa voidaan kerätä web-analytiikan avulla sekä millaista 

tietoa saadaan verkossa tapahtuvan tiedonkeruu avulla analytiikka ohjelmistoa hyödyn-

täen? 

Viidennessä luvussa käsitellään varsinainen tutkimuskohde. Ts. tutkitaan, millaisia tie-

toja Luksia.fi-verkkosivuilla käynneistä kävijöistä saadaan: 
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• Käyttäjämäärät 

• Demografiset tekijät 

• Istunnot 

• Sivuston liikenne 

Lopuksi opinnäytetyössä pyritään tekemään johtopäätöksiä saaduista tuloksista ja poh-

ditaan asiakasymmärrystä pohjautuen saatuun dataan sekä lähdemateriaaliin.  

Työn aihe on lähtöisin omasta kiinnostuksestani analytiikan hyödyntämisestä parem-

paan asiakasymmärrykseen. Kiinnostustani lisää se, että toimin ko. organisaation vies-

tintäasiantuntijana vastaten ulkoisesta sekä markkinointiviestinnästä. Työhöni on kuulu-

nut mm. suunnitella kokonaan uusi markkinointikampanjakokonaisuus yhteishakuun. Ky-

seiseen kampanjakokonaisuuteen viitataan tässä opinnäytetyössä luvussa 2.5.  

Yhtenä tärkeänä seikkana näen, että verkkokävijät on tärkeä tunnistaa organisaation 

kartoittaessa tarkemmin kumppanuuksia, verkostoja ja asiakkuuksia. Kilpailu koulutus-

tarjonnasta on alati kiristyvää. Tarvitaan ymmärrystä niistä asiakkaista, jotka etsivät kou-

lutustietoa ja erilaisia vaihtoehtoja verkossa. Markkinointiviestinnän tekijänä on tärkeä 

tunnistaa, kenelle koulutuksia tarjotaan ja ketkä hakeutuvat ammatillisiin koulutuksiin 

luodessa erilaisia markkinointikampanjoita. Saadut tiedot antavat pohjaa myös digitaali-

sen markkinoinnin tueksi.  

Aikaisempia opinnäytetöitä vastaavasta aiheesta löytyi ainoastaan yksi. Malla Karhusen 

(2019) Web-analytiikasta asiakasymmärrykseen sivusi osittain tätä omaani. Hänen tut-

kimuksessaan tutkittiin keskisuomalaisten yritysten web-analytiikan käyttöä asiakasym-

märryksen rakentamisessa. Tavoitteena oli osittain sama eli selvitys prosessista, jossa 

web-analytiikkadatasta muodostetaan asiakasymmärrystä. Lähestymistapa aihealuee-

seen ja tutkimusaineiston keruutapa eroaa omasta opinnäytetyöstäni verrattuna Karhu-

sen opinnäytetyöhön.   
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2 Opinnäytetyön tavoitteet, tutkimusongelma, menetelmä, tutkimus-
kohde  

Tässä luvussa esitellään opinnäytetyön tavoitteet, tutkimusongelma ja menetelmä. Lu-

vussa esitellään myös tutkimuskohde sekä tutkimuskohteena olevan verkkosivuston or-

ganisaatio.   

2.1 Tavoitteet 

Ulkoisten verkkosivujen merkitys kävijädatan tiedonkeruun näkökulmasta asiakasraja-

pinnassa on organisaatiolla melko heikosti hyödynnetty. Tällä työllä pyritään lisäämään 

asiakasymmärrystä verkkosivujen kävijöistä ja siitä, kuinka tärkeää on tietää, mitä verk-

kosivustolla tapahtuu. Kävijädatan tarkastelujakso rajautuu tiettyyn ennalta rajattuun 

ajanjaksoon, jolloin on meneillään kattava markkinointikampanjointi ja organisaation nä-

kyvyys on normaalia vahvempaa. Asiakasymmärryksen vahvistamisen lisäksi tutkimuk-

sen tulokset auttavat myös tulossa olevaan toimeksiantajan verkkosivu-uudistuksessa 

vuonna 2021.  

2.2 Tutkimusongelma 

Työn tutkimusongelmana on, millaista tietoa voidaan saada verkkosivujen kävijöistä 

ja mitkä niistä tiedoista voidaan johtaa asiakasymmärrykseksi. Tutkimuskohteena 

on toimeksiantajan verkkosivun käyttäjät ja heidän käyttäytymisensä sivustolla Yhteis-

haku2021-kampanjan aikana 7.12.2020 – 22.2.2021. Sivua seurataan Google Analytic-

sin avulla.  

Työllä pyritään siis lisäämään asiakasymmärrystä verkkosivustolla kävijöistä web-analy-

tiikan avulla. Ts. pyritään selvittämään, kuka on verkkosivuston käyttäjä.  Vastauksia et-

sitään web-analytiikan peruskysymysten avulla, jotka toimivat myös apukysymyksinä tut-

kimusongelmassa:  

• Kuinka paljon sivulla on käyttäjiä? 

• Paljonko käyttäjistä on uusia käyttäjiä? 

• Mikä on käyttäjien ikä, sukupuoli, maantieteellinen sijainti? 
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• Mitkä ovat käyttäjien kiinnostuksen kohteita? 

• Paljonko sivulla on istuntoja ja kauanko istunto kestää? 

• Paljonko sivua katsellaan? 

• Kuinka paljon sivulta poistutaan välittömästi? 

• Mistä kanavista sivulle tullaan? 

• Mitkä ovat verkkosivuston suosituimmat sivut? 

Kun vastaukset on saatu näihin kysymyksiin, pyritään myös selvittämään mitkä niistä 

tiedoista voidaan johtaa asiakasymmärrykseksi. 

2.3 Tutkimusmenetelmä  

Opinnäytetyön teoreettisen osan käsittelen kahdessa eri osassa: web-analytiikka ja asia-

kasymmärrys. Ensimmäisessä osuudessa pohditaan ja etsitään vastauksia, mistä web-

analytiikassa on kyse, miten sen avulla saatua tietoa voidaan analysoida ja hyödyntää 

sekä millaisiin haasteisiin törmätään saadun tiedon analysoinnissa.  

 

Toinen teoreettisesti määriteltävä aihealue on asiakasymmärrys sekä sen todentaminen 

web-analytiikassa.  

 

Tutkimuskohteen tutkimusaineisto kerätään organisaation Google Analytics -tilin avulla. 

Raportointi Analyticsista tapahtuu ohjelman omien raporttien, ohjelmassa itse räätälöitä-

vien raporttien sekä Googlen ilmaisen raportointityökalun Data Studion avulla. Tutkimus 

on siis kvantitatiivinen seurantatutkimus toimeksiantajan verkkosivuston käyttäjistä ko. 

analytiikkaohjelman avulla edellä mainitun Yhteishaku2021 -kampanjan seuranta jakson 

aikana.   

Kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusmenetelmää käytetään silloin, kun tutkimus perus-

tuu mittaamiseen. (Erätuuli, Leino & Yli-Luoma 1994, 10.) Tutkimusmenetelmän avulla 

selvitetään lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksessa käyte-

tään Google Analyticsin mittaamaa määrällistä dataa ja sen hyödyllisyyttä. Saatu data ei 
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anna suoraan vastauksia, miksi kävijä käyttäytyy tietyllä tavalla. Data on analysoitava.  

Aineisto analysoidaan taulukoimalla suoriin jakaumiin ja ristiintaulukoimalla ikämuuttujan 

kanssa niissä kohdin kuin se on tarkoituksenmukaista. Ikä valittiin ristiintaulukoinnin 

toiseksi muuttujaksi syystä, että on kiinnostavaa nähdä, minkä ikäiset hakevat tietoa toi-

sen asteen ammatillisesta koulutuksesta. Huomioitavaa kuitenkin on, että Google Ana-

lytics ei kerää tietoja alle 18-vuotiaista. Kvantitatiivisen menetelmän avulla tarkasteltava 

kohde viedään mitattavaan muotoon esimerkiksi taulukkoon tai graafiksi.  

Useamman lähteen mukaan käyttäjädatan analyysia kuvaillaan seuraavasti:  

 

Käyttäjädatan analyysi kuuluu kvantitatiivisiin menetelmiin. Tapaustutkimus eli 
case-tutkimus on yksi tutkimuksen strategioista kokeellisen tutkimuksen ja survey-
tutkimuksen ohella. Tapaustutkimus ei ole tutkimusmenetelmä vaan tutkimustapa 
tai tutkimusstrategia. Se on jonkin yksittäisen tapahtuman / rajatun kokonaisuuden 
systemaattinen läpikäyminen ja analyysi. Tapaustutkimus voidaan tehdä laadulli-
sesti tai määrällisesti. Tulosten pohjalta muodostetaan verkkosivuston käyttäjäpro-
fiilit, joiden avulla lisätään oppilaitoksen asiakasymmärrystä verkkoympäristön 
käyttäjistä. (Wikipedia 2021., www.koppa.jyu.fi (n.d.), www.fsd.tuni.fi (n.d.)) 

Kananen kirjoittaa case-tutkimuksesta seuraavaa:  

 

Case-tutkimuksessa halutaan saada syvällinen ja monipuolinen kuva tutkittavasta 
ilmiöstä. Case-tutkimuksella on tyypillistä monimenetelmällisyys. Tutkimuskoh-
teena on usein yksi tapaus (case), mistä menetelmän nimikin tulee. Voidaan tehdä 
myös moni-case-tutkimuksia. Aineistokeruu- ja aineistonanalyysimenetelminä 
käytetään kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmiä. (Kananen 
2015, 39.) 

Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimisympäristössä (KvaliMOTV) sanotaan ta-

paustutkimuksesta seuraavaa:  

Tapausta tutkimalla pyritään lisäämään ymmärrystä tietystä ilmiöstä pyrkimättä 
kuitenkaan yleistettävään tietoon. Yleensä tapaustutkimus valitaankin menetel-
mäksi, kun halutaan ymmärtää kohdetta syvällisesti ja huomioida siihen liittyvä 
konteksti (olosuhteet, taustat yms.). Vaikka kyse onkin tietystä, yksilöllisestä ta-
pauksesta, arvioinnissa on kuitenkin hyvä pohtia tuloksia myös laajemmassa mit-
takaavassa: Mitä kyseinen tapaus opettaa vastaaville tutkimusprosesseille? Miten 
saatuja tuloksia voitaisiin mahdollisesti soveltaa muuhun tai muualla? Miten yksit-
täistapauksen tuloksia voi käyttää apuna suunniteltaessa aihetta koskevia laajem-
pia tutkimuksia? 

Yhdenkin tapauksen huolellinen tutkiminen voi tarjota yksittäistapauksen ylittävää 
tietoa, vaikka sen pohjalta ei voi esittää yleistyksiä. Tulosten merkitystä ja oikeelli-
suutta voidaan vahvistaa esittämällä perusteellinen kuvaus aineistosta ja sen ana-
lyysistä. (KvaliMOTV. (n.d.) Tapaustutkimus. (www.fsd.tuni.fi.) 

 

http://www.koppa.jyu.fi/
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2.4 Tutkimusmenetelmän luotettavuus 

Kanasen mukaan tutkimuksen tarkoituksena on saada mahdollisimman luotettavaa ja 

totuudenmukaista tietoa. Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa käytetään validiteetti- 

ja reliabiliteettikäsitteitä, jotka molemmat tarkoittavat luotettavuutta. Validiteetti tarkoittaa 

lyhyesti sitä, että mitataan ja tutkitaan oikeita asioita tutkimusongelman kannalta, ja re-

liabiliteetti tutkimustulosten pysyvyyttä. (Kananen 2011, 118.) 

Tässä tutkimuksessa kerätään Google Analyticsin avulla tilastodataa verkkosivuston 

käyttäjistä ja heidän käyttäytymisestään. Tutkimus kohdentuu siis koko sivuston käyttä-

jiin, jolloin tutkimus on kokonaistutkimus ja tutkittava perusjoukko on kaikki seurantajak-

solla sivustolla käyneet käyttäjät. Kun perusjoukko on koko joukko eikä tehdä erillistä 

otantaa, ei myöskään tule otantavirheitä. Analytics ei kuitenkaan pysty laskemaan jokai-

sessa kohdassa kokonaismäärää. Tutkittavassa taulukossa on huomioitu ja mainittu 

tämä seikka tapauskohtaisesti.  

Organisaation Google Analytics -tilille on myös asetettu suodatin, joka suodattaa kaikki 

sellaiset kävijät pois, jotka ovat ko. organisaation oman IP-osoitteen alla.  Oma sisäi-

nen liikenne ei vaikuta dataan. Seikka lisää tutkimustulosten luotettavuutta. (Google 

2021.) 

2.5 Tutkimuskohteen esittely 

Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia on toisen asteen keskisuuri ammatilli-

sen koulutuksen järjestäjä. Sen toiminta-ajatus on tarjota ammatillista koulutusta sekä 

edistää työelämän osaamista jäsenkuntiensa puolesta. Jäsenkuntia koulutuskuntayhty-

mällä on kahdeksan: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja 

Vihti. Luksiassa opiskelee vuosittain yli 4000 eri ikäistä ammatillisen koulutuksen opis-

kelijaa. Koulutustarjonnassa on perustutkintoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkin-

toja. Kokonaisten tutkintojen lisäksi opiskelijat suorittavat tutkinnon osia, valmentautuvat 

ammatilliseen koulutukseen (VALMA) tai syventävät ja täydentävät ammatillista osaa-

mistaan lyhytkoulutusten ja henkilöstökoulutusten muodossa.  Tarjonnassa on myös op-

pisopimuskoulutusta, työvoimakoulutusta sekä henkilöstökoulutusta. Luksia toimii Länti-

sellä Uudellamaalla, jossa sen toimipisteet sijaitsevat Lohjalla, Vihdin Nummelassa, Es-
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poon Perkkaalla ja Kirkkonummen Jorvaksessa. Pääosa opiskelijoista tulee jäsenkun-

tien alueelta, ja ammatilliseen koulutukseen osallistuu opiskelijoita jokaisesta jäsenkun-

nasta. Koulutukseen Luksiaan voi hakeutua yhteishaussa tai jatkuvassa haussa. 

 

Kuvio 1. Luksian koulutuskuntayhtymän tunnusluvut vuodelta 2020 (Luksia.fi-verk-

kopalvelu, 2021.) 

Vuosittain keväällä, helmi-maaliskuussa, järjestetään toisen asteen oppilaitosten yhteis-

haku. Se on peruskoulun ja lukion päättäville ensisijainen valintaprosessi joko lukioon tai 

ammatilliseen koulutukseen. Ammatillisen koulutuksen yhteishaussa voi hakea moni-

puolisesti perustutkintoihin, joista voi suunnata erilaisiin ammatteihin ja työllistyä käytän-

nönläheisiin työtehtäviin. Yhteishaussa voivat myös hakea kaikenikäiset, joilla ei ole 

aiempaa ammatillista koulutusta.  

Luksian viestinnässä ja markkinoinnissa yhteishakuun panostetaan koulutusmarkkinoin-

nissa tätä kirjoittaessa vahvimmin ja eniten resursoiden. Kampanjan suunnitteluvaihe 

alkaa jo edellisen kevään loppupuoliskolla tiivistyen alkusyksyyn. Kampanjointinäkyvyys 
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alkaa syyskuun aikana jäsenkuntien 9-luokkalaisille suunnatuilla Avoimet ovet -tapahtu-

malla. Varsinainen markkinointikampanjointityö alkaa joulukuun ensimmäisellä viikolla 

jatkuen aina yhteishaun ajalle, joka sijoittuu helmikuun puolestavälistä maaliskuun puo-

leenväliin saakka.  

Kampanjoinnin keskiössä ovat koulutuskuntayhtymän Luksia.fi-verkkosivut. Verkkosivut 

ovat kahdeksan vuotta vanhat. Niiden hallinnointi ja päivitys tapahtuu Silverstripe-julkai-

sujärjestelmän avulla. Verkkosivuille pyritään ajamaan kävijäliikennettä suoramarkki-

noinnin, printtimainonnan ja digitaalisen markkinointikampanjoinnin avulla. Verkkosi-

vuille on asennettuna Google Analytics -tili. Tilin lisäksi käytössä on myös Googlen tar-

joama ilmainen Data Studio -työkalu. Ulkoisten verkkosivujen merkitys kävijädatan tie-

donkeruun näkökulmasta asiakasrajapinnassa on melko heikosti hyödynnetty. 

  

Kuvio 2. Yhteishaku-markkinointikampanja Luksiassa vuonna 2020-2021 

3 Web-analytiikka 

Pöhinä verkkoanalytiikan ympärillä on ollut jo jonkin aikaa. Verkkoanalytiikka termillä tar-

koitetaan verkosta jollakin analysointiohjelmalla saatavan datan keruuta, analysointia ja 

raportointia verkkoasioinnin ymmärtämiseksi. Useimmiten verkkoanalytiikka nähdään 

vain verkkoliikenteen mittaamisena, mutta yhä useammin se on myös markkinatutkimuk-

sen työkalu sekä käytännön työkalu esimerkiksi verkkonäkyvyyden kehittämiseen ja 

markkinointiin. Parhaimmillaan verkkoanalytiikka täydentää perinteisten tietolähteiden 

muodostamaa kokonaisuutta tuomalla mukaan siitä aiemmin puuttuneen näkymän asi-

akkaiden aikomuksista ennen vuorovaikutuksen toteutumista.  
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Datalähtöisen kulttuurin luonti ja asiakasymmärryksen tuominen liiketoiminnan ja mark-

kinoinnin suunnittelun ytimeen ei tapahdu yhdessä yössä. Ohjenuorana tulisi olla tavoit-

teellisen toiminnan lisääminen. Käytännössä esimerkiksi mittastrategian luonti osana uu-

den verkkopalvelun konseptikehitystä pakottaa ajattelemaan, miten sivuston menestystä 

mitataan. (Paloheimo 2009, 57.) 

Verkkoanalytiikka on verkkosivuston kävijäliikenteen tilastointia ja tutkimusta. Kävijä- 

seurannan tuottamaa tietoa hyödynnetään verkkosivujen käytettävyyden ja tuottavuuden 

kehittämisessä, ja se voi toimia päätöksenteon tukena esimerkiksi markkinointipanos-

tusten kohdennuksen ja painotuksen valitsemisessa. Analytiikan avulla saa siis suunta-

viivoja mm. mainonnan ja markkinoinnin kehittämiseen, sivuston tekniseen sekä sisällöl-

liseen parantamiseen. Yksikään seuranta systeemi ei ole kuitenkaan virheetön. Eri jär-

jestelmät antavat usein eri lukemia samoista mittareista, mittausjärjestelmät ovat erilai-

sia. Sen sijaan, että tuijotetaan pelkkiä lukuja, kannattaa analyysissä ennemmin seurata 

muutoksia, trendejä ja prosenttiosuuksia. 

Juholin tiivistää siten, että Web-analytiikka on verkkosivujen käyttäjätiedon tuotteen hyö-

dyntämistä siten, että tilastoidaan ja analysoidaan verkkosivuilla kävijöiden liikkumista, 

viipymistä ja toimintaa, esimerkiksi siten, kuinka monta prosenttia verkkokaupan kävi-

jöistä tilasi tuotteen tai palvelun. Lähtökohdaksi otetaan organisaation strategiset tavoit-

teet, ohjaus- tai menestysmittarit eli esimerkiksi se, kuinka monta prosenttia uusia tilaajia 

on tyydyttävä tulos. (Juholin 2010, 136.) 

Konversiot ovat digitaalisen markkinoinnin avaintavoitteita eli tapahtumia, joissa kävijä 

toteuttaa sivustolle asetetun tavoitteen. Konversioprosentti tarkoittaa tällaisten kävijöi-

den osuutta kaikista kävijöistä, esimerkiksi siitä, kuinka moni verkkopalvelussa käynyt 

rekisteröityi, tilasi tuotteen tai jätti tarjouspyyntölomakkeen. (Juholin 2010, 136.) 

Google Analytics on pitkään ollut laajimmin käytetty verkkoanalytiikkatyökalu, joka mah-

dollistaa tiedon talteenoton. Muita verkkoanalytiikan työkaluja ovat mm. Snoobi, 

Webtrends ja Adobe Analytics. Tässä opinnäytetyössä keskitytään Google Analyticsiin, 

jonka avulla myös työn tutkimus tehdään.  
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3.1 Internet mitattavan tiedon lähteenä 

Totesin jo aikaisemmin asiakkaiden tottumuksesta monikanavaisuuteen sekä tahdosta 

toimia eri kanavilla yritysten ja organisaatioiden kanssa. Verkkosivut ovat yksi keskei-

simmistä kanavista, joiden välityksellä kommunikointia tapahtuu. Verkkosivut mahdollis-

tavat myös kävijä seurannan web-analytiikan avulla.  

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan 82 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista 
käytti internetiä useasti päivässä vuonna 2020. Osuus kasvoi edellisestä vuodesta 
kolme prosenttiyksikköä. Netin käyttö useasti päivässä yleistyi etenkin tutkimuksen 
kahdessa vanhimmassa ikäryhmässä, 65–74-vuotiaissa kuusi ja 75–89-vuotiaissa 
seitsemän prosenttiyksikköä. Internetin käyttäjien osuus väestöstä kasvoi edelli-
sestä vuodesta kaksi prosenttiyksikköä 92 prosenttiin. Suomalaiset käyttävät in-
ternetiä yleisimmin viestintään, medioiden seuraamiseen, ostoksiin ja asioiden hoi-
tamiseen. Netin kautta oli viimeisten kolmen kuukauden aikana ostanut tavaroita 
tai palveluita 54 prosenttia 16-89-vuotiaista, mikä tarkoittaa verkko-ostamisen 
yleistymisen jatkumista edelleen. Vuonna 2020 myös ostokerrat lisääntyivät ja 
verkko-ostoksiin käytetty rahamäärä kasvoi jonkun verran. Tiedot käyvät ilmi Ti-
lastokeskuksen vuoden 2020 väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuk-
sesta. (Tilastokeskus 2021.)  

Juslenin mukaan Internettoimipaikka on kaikkien internetissä tehtyjen markkinointitoi-

menpiteiden tukikohta, ja se on internetin kaiken aikaa muuttuvassa ja epävarmassa di-

gitaalisessa ympäristössä käytännössä ainoa asia, joka on täysin yrityksen tai organi-

saation omassa hallinnassa. Kotivisuille voi tehdä muutoksia, milloin tahansa, voi säätää 

ja kääntää niitä haluamaan suuntaan ja voi myös mitata ja seurata, mitä toimipaikassa 

tapahtuu. (Juslen 2009, 106.) 

Juslen jatkaa kirjassaan:  

Kun puhumme jatkossa erilaista internetin avulla toteutettavan markkinoinnin toi-
menpiteistä, niitä yhdistävä tekijä on se, että kaiken aikaa tavoitteenamme on 
tuoda internet-toimipaikkaasi mahdollisimman seulottuja, ongelmiinsa ratkaisuja 
etsiviä potentiaalisia asiakkaita. Toinen toimipaikassasi asioiva asiakasryhmä ovat 
jo ostaneet eli nykyiset asiakkaat. Ellei toimipaikassasi ole rakennettu ottamaan 
vastaan näitä tulijoita, seurauksena on vain turhaa liikennettä, josta ei synny liike-
toimintaa tai muuta organisaatiosi päämäärää palvelevia tuloksia. (Juslen 2009, 
106.) 

Toimipaikka internetissä ei voi olla pelkkä tuote-esite, joka kertoo, kuka olet ja mitä tuo-

tetta myydään. Internet-toimipaikka täytyy rakentaa siten, että se kääntää mahdollisim-

man tehokkaasti prospektit myyntiliideiksi ja edelleen asiakkaiksi ja että se myös tukee 

jo ostaneiden asiakkaiden palvelua mahdollisimman tehokkaasti. (Juslen 2009, 107.) 
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Mitä web-analytiikan avulla tulisi seurata verkkosivuilta? Tärkeintä on löytää ne mitatta-

vat asiat, joiden seuraamisesta on hyötyä liiketoiminnassa ja markkinoinnissa, ja keskit-

tyä käynnistämään niiden mittaaminen. Verkkosivusto on organisaation toimipaikka in-

ternetissä ja sivustoon kohdistuva mielenkiinto, joka ilmenee sivustolla käynteinä, on en-

simmäinen mittaamisen kohteeksi asetettava asia.  

 

Kuvio 3. Myyntisuppilomalli (Juslen 2009, 346.) 

Juslenin mukaan Internettoimipaikka muodostaa myyntisuppilon, jonka leveään suuauk-

koon potentiaaliset kävijät tulevat hakukoneista, blogeista, eri puolilta internetiä olevista 

linkeistä tai kirjoittamalla sivustosi URL-osoitteen selaimeensa. Mitä enemmän panoste-

taan sisältöön ja mitä vahvemmat sähköiset juuret ovat, sitä laajemmaksi internet-sivus-

ton suppilon suuaukko kasvaa. Internetsivustolle tulevat kävijät kulkevat sivustolla sivulta 

toiselle, ja lopulta osa näistä potentiaalisista asiakkaista muuttuu ostaviksi asiakkaiksi. 

Myyntisuppilo voidaan nähdä eräänlaisena investointi/tuottomallina, jossa kaikki tehdyt 

markkinointitoimenpiteet (sisällön tuottaminen ja julkaisu sivustolla ja blogissa, tiedot-

teet, videot, podcasting, sosiaalisen median käyttö jne.) ovat investointeja kävijöiden 

hankkimiseksi. Vastaavasti tämä investoinnin tuotto syntyy suppilon toisesta päästä saa-

tuina tilauksina, sopimuksina, lahjoituksina ja ilmoittautumisina. Suppilo kapenee alas-

päin mentäessä, sillä jokaisessa siirtymävaiheessa osa asiakkaista keskeyttää etenemi-

sensä. Seurannan merkitys on suurin sellaisilla internetsivustoilla, joiden tehtävänä on 

suoranaisesti edistää jonkin tai joidenkin asiakkaisin liittyvien tavoitteiden saavuttamista: 
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esimerkiksi, myydä tuotteita tai palvelusopimuksia, saada ilmoittautumisia seminaa-

riin/koulutusohjelmaan/tilaisuuksiin tai saada jäseniä/lahjoittajia/kummeja jne. (Juslen 

2009, 346.) 

Juslenin mukaan seuraavaa kuutta perusasiaa tulisi seurata kaikilla asiakkaisiin liittyviä 

tavoitteita toteuttavilla Internetsivustoilla: 

• Sivustolle tuleva liikenne. Kuinka paljon eri kävijöitä sivustolle tulee tietyn ajan-
jakson aikana, esimerkiksi kuukaudessa. Kävijöiden määrä kertoo sekä yleisestä 
kiinnostuksesta liiketoiminta-aluettasi kohtaan että tekemiesi markkinointitoimen-
piteiden tehosta (löydettävyyden edistäminen, internetin ulkopuoliset toimenpiteet 
jne.) 

• Mistä kävijät tulevat. Kuinka paljon kävijöitä tulee suoraan sivustolle, kuinka pal-
jon jonkin toisella sivustolla olevan linkin kautta, kuinka paljon hakukoneista? Lii-
kenteen lähteiden seuranta kertoo esimerkiksi sähköisten juuriesi vahvuudesta. 
Mitä useamman linkin kautta kävijöitä päätyy sivuillesi, sitä parempi. Tämä kertoo 
siitä, että sähköiset juuresi ovat vahvistuneet ja sivustollesi houkutteleva verkko 
koostuu useasta ”nielusta”, jotka voiva imaista kävijän sivuillesi. Mikäli saat paljon 
kävijöitä hakukoneista, se kertoo julkaisemasi sisällön laadusta ja osittain myös 
sähköisten juuriesi vahvuudesta.  

• Myyntiliidit. Kuinka paljon tuotteisiisi tai palveluihisi liittyviä, yksilöityjä lisätieto-
pyyntöjä, esitetilauksia tai materiaalin latauksia saman ajanjakson aikana syntyy? 
Kyky tuottaa myyntiliidejä on tehokas markkinointikoneistosi toiminnan mittari. 

• Uusien asiakkaiden määrä. Kuinka monta uutta asiakasta kuukaudessa internet-
sivustosi tuottaa? 

• Eri liikenteen lähteiden tuottamat tulokset. Kuinka monta asiakasta (tai tilausta, 
ilmoittautumista tai lahjoitusta) sinulle kertyy hakukoneista tulevista kävijöistä? 
Entä linkeistä? Tämä on erittäin hyödyllistä, koska se kertoo sinulle, missä mark-
kinointi-investointisi tuottavat parhaiten ja missä sinulla on kehitettävää. 

• Konversiot. Miten asiakkaasi etenevät myyntisuppilossa kohti tilausta tai muuta 
”lopullista” toimenpidettä, jota heiltä odotat? Myyntidiilien ja uusien asiakkaiden 
määrää seuratessa puhutaan usein konversiosta, jolla tarkoitetaan sitä, kuinka 
moni jokaisella yksittäiselle sivulle tuleva kävijä tekee sen toimenpiteen, johon 
häntä kyseisellä sivulla kehotetaan (ilmoittautuminen, esitteen lataaminen, osallis-
tuminen kilpailuun, tilaus jne.). (Juslen 2009, 347-348.) 

3.2 Mittauksen analysointi 

Seurantajärjestelmän pitää tuottaa juuri sitä tietoa, mitä tarvitaan. Web-analytiikka on 

prosessi, jossa tutkitaan verkkopalvelun käyttäjien käyttäytymistä syvemmin kuin pelkkiä 
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kävijämääriä laskien. Pohjana on ennalta asetetut mittarit sivujen optimoimiseksi, kulut-

tajien käyttäytymisen ymmärtämiseksi ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Olennaista seurannalle on trendien havaitseminen, eivät niin ikään absoluuttiset luvut. 

Seurannan merkitys on suurin sellaisilla internet-sivustoilla, joiden tehtävänä on suora-

naisesti edistää jonkin tai joidenkin asiakkaisiin liittyvien tavoitteiden saavuttamista, esi-

merkiksi tuotteiden tai palveluiden myynti, ilmoittautumisten saanti erilaisiin tapahtumiin 

tai koulutuksiin tai vaikkapa jäsenhankinta. (Juslen 2009, 346.) 

 

Kun mittausvalmistelut on tehty huolellisesti, implementaatio kunnossa ja verkkopalvelu 

asiakkaiden käytössä, päästään analysoimaan kertyneestä datasta informaatiota ja asia-

kaskäyttäytymistä. 

 

Kaushikin mukaan mittauksen analysointi alkaa, kun perusasiat ovat kunnossa: tavoit-

teet on asetettu ja tietoa on saatavilla valitun välineen avulla. Kaushikin listaa mahdolliset 

kysymykset eri tiedon tasojen saavuttamiseksi. Mitä syvempi taso sitä yksityiskohtaisem-

piin kysymyksiin saadaan vastauksia: mitä, kuinka paljon, miksi ja mitä jos. Nämä avain-

kysymykset Kaushik kohdistaa analysoinnin tasoihin: klikkaustiedot, useiden tulosten 

analysointi, kokeilu ja testaus, asiakasymmärrys, kilpailukykyinen älykkyys ja oivallukset. 

Klikkaustieto on verkkoanalytiikan perustietoa, jonka avulla saadaan vastauksia kysy-

mykseen mitä. Sen avulla voidaan mitata kävijöiden määrää sekä käyntien ja näyttöker-

tojen määrää. Analysointia voidaan syventää poimimalla kävijäseurannasta tietoa kuten 

suosituimmat sivut, kävijöiden tulo reitit verkkosivuille, välitön poistumisprosentti ja si-

vuilla vietetty aika.  
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Kuvio 4 Verkkoanalytiikan analysoinnin tasot ja avainkysymykset eri tasoille (Kaushik 

2010, 7.) 

 

Toimittamassaan Mainostajien liiton kirjassa Klikkaa tästä Tomi Paloheimo esittelee seit-

semän hyväksi havaittua vinkkiä mittausdatan analysoimiseksi: 

 

• Segmentoi 
Keskiarvot ovat mielenkiintoisia tuotettaessa ylätason näkymiä, mutta ne-
kin muuttuvat paljon mielekkäämmäksi segmentoinnin myötä. Konversio-
prosentti sivustollasi saattaa olla 3, mutta mikä se on niiden käyttäjien 
osalta, jotka tulivat sivustolle sähköpostimainonnan kautta verrattuna 
muihin kävijöihin?  

• Tutki trendejä 
Seuraa pitkän ajan muutoksia mittareissa ja miten verkkopalvelusi on 
muuttunut samaan aikaan. Onko esimerkiksi hakukoneliikenteesi määrä 
kasvanut ja jos on, miksi? Kuinka monella eri hakulauseella sivustollesi 
saavuttiin viime vuonna samaan aikaan? Kuinka moni eri termi on johta-
nut konversioon? 

• Analysoi poikkeamia 
Koeta selvittää, mistä positiiviset ja negatiiviset poikkeamat johtuvat. 
Onko kyse omalla sivustollasi tapahtuneesta muutoksesta vai jostakin 
ulkoisesta muutoksesta? Analysoi positiivisten poikkeamien syyt ja koeta 
toistaa ne. Tutki, mistä negatiiviset poikkeamat johtuvat, ja koeta varmis-
taa, ettei sama tapahdu uudestaan.  

• Vertaa menneeseen 
Vertaa kuukautta edelliseen kuukauteen, viimeisten kolmen tai kuuden 
kuukauden kuukausi keskiarvoihin, tai samaan kuukauteen vuosi tai 
kaksi vuotta sitten.  

• Yhdistele mittareita 
Esimerkiksi sivustolla keskimäärin käytetty aika näyttäytyy paljon mielen-
kiintoisempana, kun sen vierellä tarkastellaan sivunäyttöjä per käynti 
sekä esimerkiksi konversioprosenttia. Johtaako pidempi sessio aina to-
dennäköisemmin konversioon? Mikä on minimi sivunäyttöjen määrä per 
sessio konversion aikaansaamiseksi? 

• Visualisoi ja jaa dataa 
Levitä tuottamaasi informaatiota mahdollisimman laajasti organisaa-
tiossa. Osallista ihmisiä keskustelemalla heidän kanssaan tuloksista. 
Käytä hyväksesi ihmisen sisäsyntyistä halua ymmärtää syitä ja seurauk-
sia; onnistuneen analysoinnin pitäisi synnyttää koko ajan lisää kysymyk-
siä. 

• Yhdistele datalähteitä 
Mikäli teet kauppaa myös verkon ulkopuolella, älä rajoita mittareitasi vain 
verkkodataan. Syy- seuraussuhteiden todentaminen ei välttämättä ole 
helppoa, mutta täydentävien tutkimusten avulla voidaan selvittää, miten 
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verkkomainonta mahdollisesti vaikuttaa verkon ulkopuolella. (Paloheimo 
2009, 71-73.) 

3.3 Analytiikan prosessimalli 

Datan analysoinnissa voidaan käyttää erilaisia metodeja. Yksinkertaisin tapa tehdä ana-

lysointia, on ns. heuristinen analyysi, jossa pääasiassa joku ihminen arvioi tallennettua 

dataa esimerkiksi suhteessa tavoitteisiin ja tietyssä viitekehyksessä (liiketoiminta). 

Heuristisen analyysin haasteena on se, että analysoinnin lopputulos ei ole matemaatti-

sesti todistettu eli se saattaa riippua hyvin paljon analyytikosta ja lisäksi analysointi on 

aikaa vievää. Datan visualisointi ja heuristinen analysointi (yksin tai kollektiivisemmin) on 

vaihtoehtona kuitenkin parempi kuin se, että analysointia ei tehdä ollenkaan. (Mertanen, 

2020-2021) 

 

Vaihtoehtoisesti analysointia ja testausta voidaan tehdä matemaattisemmin, jolloin myös 

tulokset ovat toistettavissa analyytikosta riippumatta. Kehittyneessä analytiikassa käyte-

tään algoritmeja ja mallinnuksia. Yksi tyypillisimmistä, digitaalisessa analytiikassa käyte-

tyistä, on attribuutiomallinnus. Vastaavasti markkinoinnin isossa kuvassa käytetään eko-

nometristä myynninmallinnusta (Marketing Mix Modelling). Markkinoinnin eri osa-alueilla 

on monia potentiaalisia mahdollisuuksia käyttää koneoppimisen (Machine Learning) me-

todeja. Pidemmällä aikavälillä juuri analysointi ja dataan pohjautuvat päätökset luovat 

yritykselle kilpailuetua. (Mertanen, 2020-2021) 

 

Eniten hyötyä organisaatio saa analytiikasta, kun sitä tehdään jatkuvana, jonkinlaisena 

prosessin mukaan. Parhaimmillaan analytiikka sulautuu yrityksen muihin prosesseihin, 

ollen näin luonnollinen osa normaalia liiketoimintaa muistuttaa Mertanen. 
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Analytiikan prosessin voi tiivistää seuraavasti: 

 

 

 

Kuvio 5.  Analytiikan prosessi (Mertanen 2020-2021) 

3.4 Analytiikan hyödyntäminen 

Johdon kuukausittainen peräpeiliin tuijottaminen myynnin, kustannusten ja tuoton suh-

teen ei riitä enää tämän päivän tiedontarpeisiin yrityksissä ja organisaatioissa. Tietoa 

tarvitaan ja tuotetaan organisaation kaikilla tasoilla tässä ja nyt. Tosin tarve on sitä huu-

tavampi, mitä lähempää asiakasrajapintaa tai tuotantoprosessien kriittisiä päätöksente-

kopisteitä ollaan. Kylmä totuus on, että elämme reaaliaikaisessa taloudessa, jossa asi-

akkaan kärsivällisyyttä mitataan sekunneissa – taloudessa, jossa prosessien tehokkuus 

ja tappioiden määrä ovat usein suoraan verrannollisia ohjaavan tiedon nopeuteen ja oi-

keellisuuteen. (Markkula & Syväniemi 2015, 21.) 

Yksi yrityksen ja organisaation menestyksen tärkeimmistä arvoketjuista kulkee siksi da-

tasta informaatioon, tietoon ja ymmärrykseen. Ratkaisevaa ei ole tiedon määrä vaan 

kyky soveltaa sitä käytäntöön. Määrän lisäksi oleellista tiedosta puhuttaessa on sen 

laatu, oleellisuus, oikeellisuus ja monipuolisuus ovat kriittisiä tekijöitä tiedon hyötykäytön 

tuloksellisuudessa. (Markkula & Syväniemi 2015, 21.) 

Tieto liiketoiminnan ytimessä merkitsee monien rakenteiden muuttumista organisaa-

tioissa. Perinteinen IT muuttuu raporttien tuottajasta informaatiovirtojen mahdollistajaksi. 
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Markkinoinnin rooli korostuu voimakkaasti ja laajenee, sillä verkkopalveluiden aikakau-

della asiakas etenee ostopolulla omatoimisesti entisitä pitemmälle ennen varsinaista 

osto/myyntihetkeä. Tärkein tiedon hyötykäyttäjä on siten perinteisessä asiakasrajapin-

nassa markkinointi, jonka tehtävä on olla jatkuvasti asiakkaan pulssilla. (Markkula & Sy-

väniemi 2015, 22.) 

3.5 Analytiikan probleema 

Kaikesta huolimatta, yksikään seurantasysteemi ei ole virheetön. Eri järjestelmät antavat 

usein eri lukemia samoista mittareista, mittausjärjestelmät ovat erilaisia. Sen sijaan, että 

tuijotetaan pelkkiä lukuja, kannattaa analyyseissä ennemmin seurata muutoksia, tren-

dejä ja prosenttiosuuksia.  

Osallistuttuani eri analytiikkakoulutuksiin on Tagi-skriptin ja evästeiden käytön haasteista 

sanottu mm. seuraavaa: 

• Ongelmaksi muodostuu, jos kaikkia sivua ei ole tägätty 

• Käyttäjällä JavaScript on pois päältä tai sitä ei ole selaimessa 

• JavaScript -virheet sivulla estävät tagiskriptin suorittamisen 

• Palomuuri voi estää tagiskriptin lähettämästä dataa 

• Hitaat yhteydet ja nopea surffaus eli selain ei ehdi laukaisemaan skriptiä 

• Tagi laukaistaan vahingossa tai tahallaan väärältä sivustolta 

• Evästeet estetty/poistettu (tietoturvaohjelmat estävät tai käyttäjä es-

tää/poistaa itse evästeen selaimessaan) 

• Vierailija käyttää eri tietokoneita, tabletteja, puhelimia jne. ja kaikki laske-

taan uniikeiksi kävijöiksi 

• Vierailija käyttää useampaa selainta 

• Useampi eri ihminen käyttää samaa tietokonetta 
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3.6 Analytiikan etiikka 

Etiikka sanan alkuperä on kreikankielisessä sanoissa ethikos, joka tarkoittaa siveellistä 

luonteen tai mielen laatua, sekä ethos, joka tarkoittaa yhteisesti omaksuttua tapaa tai 

käytäntöä. Etiikka on oikeaa ja väärää tutkiva oppi, joka on myös oma tieteenalansa. 

Etiikka tarkoittaa reflektoitua eli pohdittua näkemystä oikeasta ja väärästä. (Hopia,2020-

2021)  

Gerdt ja Eskelinen muistuttavat kirjassaan datan ja algoritmeihin liittyvästä etiikasta sei-

kan, että datan noustessa uudeksi valuutaksi yritysten tulee tarkasti miettiä sen kerää-

misen ja käytön etiikkaa. Heidän mukaan myös algoritmien entistä suurempi vaikutus-

valta päätöksenteossa kannustaa keskustelemaan ja luomaan yhteisesti hyväksyttyjä 

vastuullisuuskäytäntöjä. (Gerdt & Eskelinen 2018, 61.) 

Digiaikana datan noustessa yritysten kilpailuedun ja personoinnin perustaksi yhä use-

ampi kuluttaja on valmis luovuttamaan yrityksille tietojaan paremman asiakaskokemuk-

sen toivossa. Tämä tuo mukaan uusia eettisiä kysymyksiä. Miten data tulee kerätä ja 

säilöä? Mihin sitä voi käyttää ja millaisia mahdollisia vääristymiä voidaan vahingossa tai 

tarkoituksellisesti aiheuttaa? Millaisista eettisistä teemoista olisi hyvä keskustella? 

(Gerdt & Eskelinen 2018, 62.) 

Lainmukainen tietosuojatoiminta on jokaiselle yritykselle ja organisaatiolle erittäin tärke-

ässä roolissa. Tietosuojan ytimessä on digitaalisten käyttäjien ja asiakkaiden henkilötie-

tojen oikeudenmukainen suojaaminen. Lainsäädäntö asettaa tiettyjä velvoitteita myös 

verkosta kerättävälle datalle ja sen käytölle, esimerkiksi evästeiden tai muiden verkko-

käyttöä kuvaavien tietojen tallentamiselle tai hyödyntämiselle. Toistaiseksi Suomessa 

riittää, että käyttäjälle kerrotaan evästeiden tai muun vastaavan teknologian käytöstä 

sekä tallennettavan datan käyttökohteesta. Lisäksi käyttäjän pitää voida omien se-

lainasetustensa avulla halutessaan kieltää evästeiden käyttö.  

Suomen laki asettaa rajoituksia evästeiden käytölle seuraavalla tavalla:  

Evästeiden tai muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentaminen käyttäjän 
päätelaitteelle ja näiden tietojen käyttö on sallittua palvelun tarjoajalle, jos käyttäjä 
on antanut siihen suostumuksensa ja palvelun tarjoaja antaa käyttäjälle ymmärret-
tävät ja kattavat tiedot tallentamisen tai käytön tarkoituksesta. 
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Edellä 1 momentissa säädetty ei koske tietojen sellaista tallentamista tai käyttöä, 
jonka ainoana tarkoituksena on toteuttaa viestin välittämistä viestintäverkoissa tai 
joka on välttämätöntä palvelun tarjoajalle sellaisen palvelun tarjoamiseksi, jota ti-
laaja tai palvelun käyttäjä on nimenomaisesti pyytänyt. 

Edellä tässä pykälässä tarkoitettu tallentaminen ja käyttö on sallittua ainoastaan 
palvelun vaatimassa laajuudessa ja sillä ei saa rajoittaa yksityisyyden suojaa 
enempää kuin on välttämätöntä. 

Jatkossa uusi tuleva ePrivacy-asetus tuo lisäsäätelyjä henkilötietojen käsittelyyn 
sähköisessä viestinnässä. Asetus ottaa kantaa esimerkiksi henkilötietojen tunnis-
tamiseen, profilointiin ja viestinnän kohdistamiseen liittyviin kokonaisuuksiin.  
(Tietoyhteiskuntakaari 24:205 §) 

Asetus täydentää jo voimassa olevaa GDPR-asetusta ja tuo lisäsääntelyä näihin osa-

alueisiin. ePrivacy tulee myös voimaan koko EU:ssa. Pääpaino siinä tulee olemaan 

evästetietojen käytön sääntely. Tämänhetkisen tiedon perusteella evästeillä kerättävä 

tieto tulee luvanvaraiseksi (esimerkiksi mainonnan ja analytiikan evästeet). Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että verkkosivustojen ja digitaalisten palveluiden käyttäjiltä pitkää 

jatkossa kysyä lupa evästeiden asettamiseen ja tietojen hyödyntämiseen. Verkkosivujen 

toiminnallisuuden kannalta pakolliset evästeet tulevat jatkossakin olemaan sallittuja. 

ePrivacyn lopullinen sisältö määräytyy Euroopan komission, parlamentin ja EU:n jäsen-

valtioiden neuvotteluista. ePrivacy-asetus on tulossa voimaan todennäköisesti vuoden 

2022 aikana. Siirtymäaika tulee olemaan 2 vuotta. (Pyyhtiä 2019, 35, 38-39.) 

3.7 Verkkoanalytiikka Google Analyticsin avulla 

Google Analytics on Googlen omistama verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitettu ana-

lytiikkaohjelma. Cutroni erottelee web-analytiikan ja Analytics-ohjelman siten, että web-

analytiikka on liiketoimintaprosessi, jota käytetään jatkuvasti parantamaan verkkoliike-

toimintaa. Google Analytics on työkalu, jolla mitataan määrällisesti mitä verkkosivustolla 

tapahtuu. (Cutroni 2010, 1.). Ohjelman avulla voidaan siis mitata verkkosivun kävijävir-

taa, sen laatua sekä käyttäytymistä verkkosivuilla. Työkalu on ilmainen. Se tarjoaa paljon 

tietoa, ja tästä syystä on tunnistettava, mikä sen avulla saadusta tiedosta on liiketoimin-

nan kannalta mielenkiintoisinta ja tarkoituksenmukaisinta.   

Googlen Analyticsista on tähän mennessä julkaistu neljä eri versiota Googlen kehitys-

työn tuloksena. Tässä työssä olen käyttänyt kolmatta ohjelmistoversiota, Universal Ana-

lyticsia, joka on julkaistu vuonna 2012. Ensimmäinen ja alkuperäinen ohjelma oli nimel-

tään Urchin Analytics, joka julkaistiin vuonna 2005.  Tuosta verisosta seuraava oli 
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vuonna 2007 julkaistu Google Analytics Classic. (Cutroni 2010, ix).  Uusin versio, Ana-

lytics 4 julkaistiin joulukuussa 2020. Tulevaisuudessa Analytics 4 tulee korvaamaan ny-

kyisen Universal Analyticsin kokonaan. (Google 2021) 

3.7.1. Kuinka Analytics kerää dataa? 

Mertasen mukaan Google Analytics on hyvin todennäköisesti Suomen suosituin organi-

saatioiden käytössä oleva web-analytiikan järjestelmä. (Mertanen 2017, s. 90.) Sen toi-

minta perustuu ns. tagipohjaiseen mittaukseen, jossa verkkosivuilla on käyttäjältä näky-

mättömissä jokaiselle sivulle asennettu koodinpätkän, jonka avulla kerätään tietoja verk-

kosivuilla kävijän liikkeistä. Joka kerta kun sivustolla kävijä lataa sivun palvelusta, ohjel-

mapätkä eli skripti lähettää siitä tiedon Analyticsin datavarastoon. Datavarastoon kertyy 

reaaliaikaista tietoa verkkopalvelun käytöstä. Analyticsin käyttäjät pääsevät katsomaan 

raportteja kirjautumalla selaimella Analyticsin raportointiportaaliin.  

Google Analyticsissa tarkastellaan aina ajanjaksoa, esimerkiksi viimeistä kuukautta tai 

kuluvaa vuotta. Ensimmäisenä kannattaa valita tarkastelun kohteeksi se ajankohta, joka 

on mielenkiinnon kohteena. Valittua ajanjaksoa voi vertailla esimerkiksi edelliseen vas-

taavaan jaksoon.  

Google Analytics toimii siten, että verkkosivun seuraamiseksi on ensin luotava Google 

Analytics -tili. Tilin luomisen jälkeen, verkkosivuston sivuille lisätään tietty pätkä Ja-

vaScript-koodia. Koodin saa poimittua tilin luonnin yhteydessä ja se pitää lisätä jokaiselle 

sivuston sivulle. Kun käyttäjä saapuu verkkosivuille tarkastelemaan sivuja, tämä Ja-

vaScript-koodi viittaa JavaScript-tiedostoon, joka suorittaa seurantatoiminnon Analytic-

sille. Seurantatoiminto hakee tietoja sivupyynnöstä eri tavoin ja lähettää nämä tiedot 

Analytics-palvelimelle yhden pikselin kuvapyyntöön liitetyn parametriluettelon kautta. 

Aina kun käyttäjä vierailee verkkosivulla, seurantakoodi kerää tuntemattomia tietoja käyt-

täjän vuorovaikutuksesta sivun kanssa. (Google 2021.) 

Kun sivu latautuu, seurantakoodi kerää ja lähettää päivitettyjä tietoja käyttäjän toimin-

nasta. Google Analytics ryhmittelee tämän toiminnan ajanjaksoksi, jota kutsutaan istun-

noksi. Istunto alkaa, kun käyttäjä siirtyy sivulle, joka sisältää Google Analytics -seuran-

takoodin. Istunto päättyy 30 minuutin käyttämättömyyden jälkeen. Jos käyttäjä palaa si-

vulle istunnon päättymisen jälkeen, uusi istunto alkaa. (Google 2021.) 
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Kun seurantakoodi kerää tietoja, se pakkaa tiedot ylös ja lähettää ne Google Analyticsiin 

käsiteltäviksi raportteina. Kun Analytics käsittelee tietoja, se kokoaa ja järjestää tiedot 

tiettyjen kriteerien perusteella, esimerkiksi onko käyttäjän laite mobiili vai työpöytä vai 

mitä selainta hän käyttää. (Google 2021.) 

Suodatinten avulla voi varmistaa, ettei kerättyyn dataan sisälly yrityksen tai organisaa-

tion sisäistä liikennettä verkkosivuille. Tietyn maan tai alueen tiedot voidaan rajata siten, 

että ne sisältyvät kerättävään tietoon. Tiettyjen kokoonpanoasetusten avulla voidaan 

muokata näiden tietojen käsittelyä. (Google 2021.) 

Jos organisaatiolla on käytössä hakukonemarkkinointiin tarkoitettu Google Ads -mainos-

työkalu, kannattaa se linkittää myös Analyticsin kanssa. Linkityksen kautta voidaan 

nähdä, mitä tapahtuu digitaaliselle mainonnalle. Klikkaako potentiaaliset asiakkaat mai-

noksia niitä nähdessään. Google Analyticsin ja Adsin avulla selviää, mikä toimii ja mikä 

ei digitaalisessa markkinoinnissa ja verkkosivuilla. (Google 2021.) 

Hakukoneoptimoinnilla pyritään parantamaan eri toimenpiteillä verkkosivujen löydettä-

vyyttä hakukoneiden hakutuloksissa tiettyjä hakusanoja. Google Analytics antaa eväitä 

verkkosivujen kehittämiseen laadukkaammiksi, jotta ne löydettäisiin tehokkaammin net-

tihauissa. (Google 2021.) 

3.7.2. Kuka voi käyttää Analyticsiä ja millä ehdoilla? 

Analytics on täysin ilmainen työkalu, johon pääsee kirjautumaan selaimella osoitteessa 

www.analytics.google.com. Työkalu on kaikkien saatavilla, mutta sen käyttöönotto vaatii 

jokin verran perehtymistä, suunnittelua ja ennakointia.  

Perusdatan keräämisen verkkosivuilta voi aloittaa seuraavasti: 

• suunnitellaan, kerätään ja dokumentoidaan liiketoiminnan vaatimukset 

• analysoidaan ja dokumentoidaan verkkosivuston arkkitehtuuri 

• luodaan Analytics-tili ja määritellään profiilit 
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• määritellään verkko-omaisuus. Verkko-omaisuus edustaa verkkosivustoa ja toi-

mii sivuston liittyvän datan keruupaikkana Analyticsissa. 

• määritellään raportointinäkymä verkko-omaisuudessa. Näkymien avulla voit tut-

kia dataa suodattamalla halutut tiedot näkyviin.  Tämän avulla voi tarkastella esi-

merkiksi kaikkea dataa organisaation sisäisiä IP-osoitteita lukuun ottamatta tai 

kaikkea tiettyyn myyntialueeseen liittyvää dataa. 

• määritellään Google Analytics -seurantakoodi ja viedään koodi seurattaville si-

vuille 

• tunnistetaan markkinointikampanjat 

• luodaan uusia käyttäjätilejä ja määritellään raportointiominaisuudet 

• voidaan suorittaa myös valinnaisia määritysvaiheita – ottaa verkkokaupan tapah-

tumat seurantaa, toteuttaa tapahtumaseurantaa, toteuttaa mahdollisia mukautet-

tuja muuttujia raportoinnissa. (Google 2021) (Cutroni 2010, 9.) 

3.7.3. Analyticsin avulla kerättävät tiedot 

Analyticsin avulla voi kerätä tietoa siitä, mitä verkkosivustolla tapahtuu. Kuka siellä asioi 

vai käykö siellä ketään. Analyticsistä voi nähdä, mistä sivuston kävijät tulevat ja löytä-

vätkö he etsimänsä tiedon ja kuinka kauan he viettävät sivustolla aikaa.  

Analyticsissa kerättävät tiedot on jaettu neljään eri osaan: yleisöön, hankintaan, käyttäy-

tymiseen ja konversioon. 

Yleisö – Näkymä näyttää muun muassa aktiiviset käyttäjät sivuilla, heidän sijaintinsa ja 

käyttämänsä nettiselaimen, sekä uudet että sivuille palaavat käyttäjät. Ohjelmasta saa 

myös tiedon missä, mihin aikaan ja millä laitteella kävijä istunnon suorittaa. Jos selviää 

esimerkiksi, että istunnot tulevat suurimmaksi osaksi mobiililaitteelta, kannattaa kiinnittää 

erityistä huomiota sivujen responsiivisuuteen juuri mobiilikäyttäjiä ajatellen. 
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Hankinta – Mittaa liikenteen lähdettä eli mitä kautta käyttäjä on löytänyt sivulle. Hankin-

tatiedoista selviää esimerkiksi se, mitä selainta on käytetty ja onko kyse orgaanisesta 

hakutuloksesta vai maksetusta mainoksesta. 

Käyttäytymien – Käyttäytyminen kautta selviää, miten nettisivukävijä liikkuu sivuilla ja 

kuinka kauan kullakin sivulla on käytetty aikaa. Käyttäytymisestä selviää myös sivuston 

nopeus ja onko kävijä suorittanut sivuston sisäisiä hakuja. Analyticsin kautta voi myös 

esimerkiksi saada selville mitä kautta potentiaaliset asiakkaat sivuillesi löytävät. Ts. löy-

tävätkö käyttäjät sivuston orgaanisesti vai organisaation maksullisia Google Ads -mai-

noksien kautta. 

Konversiot – Konversiolla seurataan etukäteen verkkosivuille asetettujen tavoitteiden 

täyttymistä. Näitä tavoitteita voivat olla esimerkiksi tuotteen ostaminen, uutiskirjeen tilaa-

minen tai ilmoittautumislomakkeen täyttäminen. (Google 2021) Analyticsin avulla saa 

tiedon mitä kautta käyttäjät toimivat päästäkseen esimerkiksi – vai estyykö toiminto mah-

dollisesti johonkin ongelmaan. 

3.7.3. Analyticsin vahvuudet ja heikkoudet 

Tagipohjaisen mittaukseen perustuva seuranta on lähes reaaliaikaista, jossa siis pelkkä 

koodinpätkä verkkosivuilla riittää. Seurantaa ei tarvita sen jälkeen erillisiä ohjelmistoja tai 

laitteita eikä näin ollen myöskään minkäänlaista päivitystarvetta ole. Lisäksi tagit mah-

dollistavat Flash ja JavaScript -tapahtumien seurannan. Mahdolliset proxy eli välityspal-

velimen ja välimuistiongelmat jäävät pois.  

Tageihin perustuvan seurannan heikkoutena voidaan nähdä, että se vaatii kaikille 

HTML-sivuille koodin. Jos koodi asennetaan väärin, johtaa se seurattavan datan mene-

tyksen. Lisäksi palomuurit saattavat estää seurannan. Osa ohjelmistoja ei pysty seuraa-

maan robotteja. Ohjelma ei myöskään kerää kävijätietoja alle 18-vuotiaista.  

Lisäksi Analytics ei pysty laskemaan jokaisessa kohdassa kokonaismäärää. Mahdollisia 

syitä siihen, ettei Analytics laske kokonaismäärää, ovat seuraavat Googlen mukaan: 

• Google-täsmähaku/Google-sivustohaku palauttaa 20 tulosta kerrallaan. Kun 
käyttäjä tekee haun [pizza] ja klikkaa tulosten toista sivua esimerkiksi nähdäk-
seen tulokset 21–40, Google-täsmähaku laskee toisen haun sanalla [pizza]. 
Google Analytics laskee vain erilliset haut käyttökertaa kohden, joten tässä ta-
pauksessa se laskee vain yhden haun. Vastaavasti jos käyttäjä hakee sanaa 

https://kanava.to/google-analytics-aloittelijan-opas/
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[pizza] kahdesti saman käyttökerran aikana, Google-täsmähaku laskee ne erilli-
sinä hakuina. 

• Google Analytics seuraa liikennettä vain käyttäjiltä, joilla on JavaScript käytössä 
selaimessa. 

• Google Analytics seuraa vain niiden sivujen liikennettä, joilla on käytössä oikein 
määritetty Analyticsin JavaScript-koodi. Jos sivuston sivuilla ei ole kyseistä koo-
dia, Analytics ei seuraa niiden liikennettä. Vaikka sivulta puuttuisi Analytics-koodi, 
sillä tehdyt haut lasketaan kuitenkin hakukoneen tilastoihin. Haun Tilastot-sivu 
sisältää myös hakukoneen etusivulla tehdyt haut, jotka puuttuvat Google Analy-
ticsin tilastoista. 

• Lisättäessä sivustolle Google Analytics -seurantakoodin, Analytics seuraa käyt-
töä koodin lisäämisen jälkeiseltä ajalta. Haun Tilastot-sivulla näytetään hakujen 
kokonaismäärä hakukoneen luomisesta asti. 

• Google Analytics ei seuraa hakuja, joiden lähde on sivustossasi mahdollisesti 
suoritettava automaattinen komentosarja. (Google 2021) 

4 Asiakasymmärrys  

Tässä luvussa käsitellään asiakasymmärrystä: mistä on kyse, kun puhutaan asiakasym-

märryksestä, ja mistä eri tekijöistä asiakasymmärrys rakentuu. Lisäksi käydään läpi ly-

hyesti, kuinka sitä voidaan kehittää.  

Sshhh…kuuntele! Asiakkaan kuunteleminen ja ymmärtäminen on tullut digitalisaation 

myötä entistäkin tärkeämmäksi. Millaisia asiakkaat ovat? Miten he käyttäytyvät? Mitä he 

kertovat? Millaisia asioita he odottavat ja arvostavat? Digitalisaation myötä informaatiota 

asiakkaista on runsaasti saatavilla. Toisaalta henkilökohtaisuus, vuorovaikutus ja asiak-

kaiden odotuksiin vastaaminen edellyttävät faktapohjaista ymmärrystä asiakkaista. (Il-

marinen & Koskela 2017, 208.) 

Yrityksillä ja organisaatioilla on aina tietoa asiakkaista. Mutta samanaikaisesti myös las-

kutuksen, myyjien rekistereiden, erillisten asiakastietokantojen, asiakaspalautteiden, 

vastuuhenkilöiden näkemyksen ja erilaisten selvitysten sisältö on hajallaan, siiloissa eri 

osastoilla ja vastuuhenkilöillä.  (Arantola & Simonen 2009, 25.) 

Pelkkä seuranta ja kuuntelu eivät kuitenkaan usein riitä, vaan kerätty informaatio tulee 

jalostaa ja muokata sellaiseen muotoon, että se on koko organisaation hyödynnettävissä 

esimerkiksi johtamisessa, kehittämisessä, myynnissä ja markkinoinnissa. Tällöin puhu-
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taan asiakasymmärryksestä (customer insight). Asiakasymmärrys on faktapohjainen, jä-

sentynyt näkemys asiakkaista ja asiakassegmenteistä. Parhaimmillaan se pohjautuu 

monipuolisiin tietoihin asiakkaista, kuten esimerkiksi demografiset tiedot, tuotteiden ja 

palvelujen käyttö, digitaalisten palvelujen käyttö sekä motiivit, tarpeet, odotukset, asen-

teet ja arvostukset. (Ilmarinen & Koskela 2017, 208.) 

Asiakasymmärrystä voidaan synnyttää monin tavoin, ja digitaalisuus on laajentanut kei-

novalikoimaa entisestään. Asiakasdatan analysointi, asiakaspaneelit, asiakasyhteisöt, 

asiakas- ja markkinatutkimukset, asiakaskyselyt sekä uusien palvelujen asiakas- ja kon-

septitestaukset tuottavat tietoa asiakkaista ja heidän odotuksistaan. Digitaalisten palve-

luiden käyttö tuottaa hyvin yksityiskohtaista tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä. Asia-

kastietojen keräämisessä on kuitenkin huomioitava asiakkaiden näkökulma – monikaan 

asiakas ei kuitenkaan halua kertoa itsestään liikaa digitaalisille palveluille. (Ilmarinen & 

Koskela 2017, 209.) 

Asiakastiedolla tarkoitetaan siis asiakkaita kuvaavaa ”raakatietoa”, jota täytyy jalostaa 

ennen, kun sitä voidaan käyttää liiketoimintapäätösten tukena. Asiakasymmärrystä syn-

tyy silloin, kun tätä jalostettua tietoa käytetään liiketoiminnassa.  

Yrityksen tarpeiden, ongelmien ja niistä nousevan toiminnan ymmärtäminen on digivies-

tinnän ja sisällöntuotannon kulmakivi. Syvällinen asiakasymmärrys avaa mahdollisuudet 

vaikuttaa oikealla ja tehokkaalla tavalla, toteaa Kananen asiakasymmärryksellä saavu-

tettavasta hyödystä.  (Kananen 2019, 43.) 

Baileyn mukaan asiakasymmärryksen syvällisempi saavuttaminen tarkoittaa sitä, että 

organisaatio on paremmin valmistautunut vastaamaan asiakkaidensa toiveisiin ja tarpei-

siin kuin kilpailijat. Tämä puolestaan saa asiakkaat tuntemaan itsensä arvostetuksi, lisää 

brändiuskollisuutta ja auttaa organisaatiota olemaan yhteydessä emotionaalisella ta-

valla. (Bailey 2021, 13.) 

4.1 Asiakasymmärryksen rakentaminen  

Seuraavassa kuvassa tiivistyy hyvin erilaiset asiakasymmärryksen lähteet ja keinot. Ku-

vasta eriteltynä erivärisenä laatikkona tämän opinnäytetyön keskeisin tarkastelunäkö-

kulma. Taustoitan seuraavaksi kuvaa ko. lähdettä mukaillen, miten web-selailu erilaisia 

laiteilla ja siitä saatava tallentuneen datan avulla lisätään asiakasymmärrystä.  
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Kuvio 6. Asiakastiedon lähteitä ja ymmärryskeinoja (Arantola & Simonen 2009, 25.)  

4.1.1 Asiakkaan taustatiedot ja asiakkuushistoria 

Asiakkuuteen liittyvää tietoa voidaan tallentaa monista lähteistä. Tällöin asiakkaalla on 

tietokannassa tunniste, johon kohdistaminen tapahtuu – tiedetään mitkä tiedot koskevat 

samaa asiakasta. Tunnisteen takana ovat asiakkaan perustiedot, jotka kertovat asiak-

kaasta yrityksenä. Asiakkaan taustatietoja ovat esimerkiksi: organisaation nimi, yhteys-

tiedot ja -henkilöt. Asiakkuuden historia kuvaa asiakkaan ja yrityksen vuorovaikutusta. 

Esimerkkejä asiakkuuden historiaan liittyvästä tiedosta: tarjontahistoria, kontaktihistoria, 

yksittäiset transaktiot, maksukäyttäyminen, asiakkaalle toimitetut tuotteet, laitteet ja pal-

velut. (Arantola & Simonen 2009, 26.) 

4.1.2 Web-selailu ja järjestelmistä tallentuvat tiedot 

Useimmat yritykset ja organisaatiot saavat paljon tietoa asiakkaistaan erilaisten tietoläh-

teiden kautta. Tietolähteitä voivat olla esimerkiksi: 

• yritysten verkkosivustot ja niiden käyttöloki 

• tilaus-toimitusjärjestelmät 
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• asiakaspalvelujärjestelmät 

• yrityksen tuotteiden ja palvelujen sisältämät tietojärjestelmät 

• laitteiden ja koneiden käyttötiedot 

Asiakkaat hakevat usein tietoa yrityksestä ja sen palveluista verkkosivuston kautta. Yri-

tykset voisivatkin systemaattisesti seurata asiakkaidensa käyttäytymistä verkkosivustol-

laan. Verkkosivustojen käyttöä seuraamalla voidaan kehittää verkon sisältöjä ja raken-

teita käyttäjien tarpeita ja kiinnostuksen kohteita paremmin palveleviksi. (Arantola & Si-

monen 2009, 26.) 

4.1.3 Asiakas- ja markkinatutkimukset 

Asiakas- ja markkinatutkimukset ovat myös merkittävät tietolähde asiakasymmärryk-

sessä. Asiakkaita ja asiakkuuksia voidaan tutkia laadullisina tai tilastollisina tutkimuk-

sina. Tietoa voidaan kerätä monella eri tavalla; kasvokkain, puhelimitse, kirjeitse tai in-

ternetin avulla. Tutkimusten otokset voidaan valita tietokannoista toimialoittain tai yritys-

koon mukaan tai omasta asiakaskannasta. (Arantola & Simonen 2009, 26.) 

4.1.4 Business intelligence 

Business intelligencellä tarkoitetaan yrityksen tai organisaation ulkopuolista tietoa, jota 

hankintaan paremman kaupallisen asiakasymmärryksen luomiseksi. Tällaisia tietoja 

ovat esimerkiksi taloustiedot, toimialakyselyt, päättäjärekisterit, kumppanien asiakastie-

tokannat ja tilastot. Business intelligence-tiedon tavoitteena on tukea päätöksentekoa. 

(Arantola & Simonen 2009, 26.) 

4.1.5 Hiljainen tieto 

Yrityksen tai organisaation henkilöstöllä on paljon henkilökohtaista tietoa ja osaamista, 

jonka tallentaminen, jakaminen ja monistaminen on vaikeaa. Tällaista kokemusperäistä 

tietoa kutsutaan hiljaiseksi tiedoksi. Syitä on monia hiljaisen tiedon jäädessä hiljaiseksi; 

organisaatiolta tai yritykseltä puuttuu tiedontallennusjärjestelmä tai sen käyttö on vaival-

loista, asiakaspalvelussa olevien halu pitää tieto omanaan, sisäisen viestinnän puuttu-

minen tai heikko taso sekä seikka, että asiakasrajapinnassa työskentelevät pitävät tietoa 
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jokapäiväisenä eivätkä näe tiedon arvoa ja osaa jakaa tietoa eteenpäin. (Arantola & Si-

monen 2009, 30.) 

4.1.6 Asiakaspalaute 

Organisaatiot ja yritykset saavat aina asiakaspalautetta. Palaute voi olla reklamaatio, 

kehitysehdotus tai kiitos. Jos asiakaspalautekanavat ja palautteen käsittelyn prosessi on 

määritelty, saadaan asiakaspalautteesta kokonaiskuva ja apua asiakasymmärrykseen. 

(Arantola & Simonen 2009, 31) 

4.2 Asiakasymmärryksen kehittäminen 

Kun asiakasymmärrystä halutaan käyttää systemaattisen liiketoiminnan tukena, on tie-

don oltava kehittäjän käytettävissä arkisissa tilanteissa ja ymmärrystä tulee kehittää ta-

voitteellisesti ja systemaattisesti.  

Arantolan& Simosen (2009, 33) mukaan asiakasymmärrys on liiketoiminnan kehittämi-

sen resurssi, kun: 

• Yritys tietää, millaisen asiakasymmärryksen avulla liiketoimintaa voidaan 
kehittää 

• Yritys tietää, mistä asiakkaita koskevaa tietoa voidaan saada 

• Yrityksellä on prosessi tai käytäntöjä, joilla asiakastieto tallennetaan, ja-
lostetaan ja jaetaan 

• Asiakastiedot ovat saatavilla yli toimintojen  

• Yrityksessä on prosessi tai käytäntöjä, joilla asiakasymmärrystä hyödyn-
netään tarkoituksenmukaisella tavalla 

• Asiakastiedon yhdistelyn ja jäsentelyn tulee tapahtua lähellä itse päätök-
sentekotilannetta – liiketoiminnan kehittämisen asiayhteyttä 
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Kuvio 7. Asiakasymmärryksen kehittämisen askeleet (Arantola & Simonen 2009. 

33.) 

Asiakasymmärryksen kehittämisessä aluksi kartoitetaan asiakastiedon keräämisen kei-

not ja työkalut sekä toimintatavat, joita asiakastietoon ja asiakasymmärrykseen liittyy. 

Lähtötilanteen arvion perusteella arvioidaan tavoitteen asettaminen. Muutoksen aikaan-

saaminen edellyttää selkeää tavoitetilan kuvausta: millainen toiminta on ihannetilassa ja 

milloin tavoite saavutetaan. Asiakasymmärryksen toimintamallia rakennettaessa tai sys-

tematisoidessa, kannattaa suunnitteluun suhtautua projektina. (Arantola & Simonen 

2009, 33-36.) 

Asiakasymmärtämistoiminnan käynnistämistä organisaatioissa ja yrityksissä tulee myös 

seurata. Ei voida ajatella myöskään, että asiakasymmärryksen tason nostaminen olisi 

jonkun henkilön sivutoimi, jota tehdään muiden asioiden ohella. Panostaminen heti alku-

vaiheessa tuottaa välittömiä tuloksia, nopeita oppeja ja esimerkkejä, jotka kannustavat 

etenemään asiakasymmärryksen kehittämisessä. Asiakasymmärryksen kokonaisvaltai-

nen hallinta voi muodostua uudeksi kyvykkyydeksi liiketoiminnassa. Aluksi tarvitaan 

hanke, joka resursoidaan, jota seurataan ja jonka etenemistä voidaan mitata. Sen jäl-

keen asiakasymmärryksestä pitää tulla luonteva osa kaikkea toimintaa. Jatkuva kehittä-

minen pitää asiakasymmärryksen ajantasaisena ja varmistaa, että uusia keinoja otetaan 

tarkoituksenmukaisesti käyttöön. (Arantola & Simonen 2009, 33-36.) 

 

Gerdtin & Eskelisen mukaan yritykset ja organisaatiot keräävät tietoa, analysoivat ja hyö-

dyntävät sitä asiakasymmärryksen lisäämiseen, palveluiden kohdentamiseen ja parem-
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man asiakaskokemuksen kehittämiseen. Monet heistä ovat rakentaneet toimivat tausta-

järjestelmät tiedon keräämistä varten. Kerätyn datan määrä ja sen kasvu vaihtelevat suu-

resti yrityksestä ja organisaatiosta riippuen. (Gerdt & Eskelinen 2018, 75.) 

 

Kuvio 8. Tiedon keräämisen tasot (Gerdt & Eskelinen 2018, 75.) 

 

Ensimmäisellä tasolla yritykset ja organisaatiot keräävät tietoa, analysoivat ja hyödyntä-

vät sitä asiakasymmärryksen lisäämiseen, palveluiden kohdistamiseen ja paremman 

asiakaskokemuksen kehittämiseen. Suurin osa yrityksistä on rakentanut toimivat tausta-

järjestelmät tiedon keräämistä varten. Kerätyn datan määrä ja sen kasvu vaihtelevat ala-

kohtaisesti. Kääntöpuolena tiedon yhä laajamittaisemmassa hyödyntämisessä on sen 

määrän lisääntyminen: miten indeksoida ja analysoida tieto ja identifioida data, jolla on 

suurin arvo? (Gerdt & Eskelinen 2018, 75.) 

Tiedon hyödyntämisessä tärkeää on myös eri tietolähteiden yhdistäminen sekä tiedon 

analysointi ja rikastaminen eli tietoa tulee jalostaa. Jatkossa asiakasymmärryksessä 

hyödynnetään myös entistä enemmän ennustavaa teknologiaa. Myös tietoon pohjautuva 

automaatio tulee lisääntymään asiakaskokemuksessa.  (Gerdt & Eskelinen 2018, 77-

78.) 
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5 Web-analytiikkadatasta asiakasymmärrykseksi  

Kahdessa aikaisemmassa luvussa on käsitelty web-analytiikan ja asiakasymmärrykseen 

liittyviä perusteita. Tässä luvussa keskitytään tiedonkeruun ja web-analytiikan merkityk-

seen ja hyödyntämiseen paremman asiakasymmärrykseen saavuttamiseksi ja vahvista-

miseksi.  

Verkkoa pidetään ylivertaisena muihin markkinointikanaviin verrattuna sen helpon ja tar-

kan mitattavuuden ansiosta. Hyvin tehty markkinoinnin tehojen ja asiakaskokemuksen 

mittaaminen verkossa tuottaa nopeasti näkemyksiä myös verkon ulkopuolelle, kun asi-

akkaat kertovat verkkopalvelussa käyttäytymisellään tarpeistaan ja odotuksistaan yri-

tystä ja sen tuotteita kohtaan.  (Kokko 2009, 57.) 

Datalähtöisen kulttuurin luonti ja asiakasymmärryksen tuominen liiketoimintaan ja mark-

kinoinnin suunnittelun ytimeen ei tapahdu yhdessä yössä. Ohjenuorana tulisi olla tavoit-

teellisen toiminnan lisääminen. Käytännössä esimeriksi mittausstrategian luonti osana 

uuden verkkopalvelun konseptikehitystä pakottaa ajattelemaan, miten sivuston menes-

tystä mitataan. (Kokko 2009, 57.) 

Yksi yritysten menestyksen tärkeimmistä arvoketjuista kulkee siksi datasta informaati-

oon, tietoon ja ymmärrykseen. Ratkaisevaa ei ole tiedon määrä vaan yrityksen kyky so-

veltaa sitä käytäntöön. Määrän lisäksi oleellista tiedosta puhuttaessa on sen laatu: oleel-

lisuus, oikeellisuus ja monipuolisuus ovat kriittisiä tekijöitä tiedon tuloksellisuudessa. 

(Markkula & Syväniemi 2015, 21.) 

Tänä päivänä yrityksillä ei yleensä ole puutetta datasta. Haasteena on, että arvo syntyy 

vasta organisaation kyvyssä muuttaa dataa liiketoimintaa ja päätöksentekoa palvele-

vaksi informaatioksi. Kaikki data ei ole strategian toteuttamisen, kilpailuedun kasvatta-

misen tai liiketoiminnan kehittämisen kannalta arvokasta. Oleellista on osata erottaa 

merkityksellinen tieto epäoleellisesta, varmistaa datan kuranttius, varastoinnin rakenteet, 

sen arvoa lisäävä jalostus sekä em. toimintoihin liittyvät vastuukysymykset. (Markkula & 

Syväniemi 2015, 37.) 

Kokko esittää arvelunsa siitä, ettei verkkoanalytiikkaa käytetä kokonaisvaltaisemmin lii-

ketoiminnan optimointiin, liittyy useasti seikkaan, että verkon mittauksesta syntyvä data 
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on monesti eristyksissä yrityksen muusta operatiivisesta datasta (esim. CRM, BI, myyn-

nin raportointi jne.). Kokon mielestä olisi parempi pyrkiä aina integroimaan verkon mit-

tausdata muuhun liiketoiminnan mittaukseen ja välttää datasiiloja. Näin päästään vähi-

tellen lähemmäs mallia, jossa voidaan puhua asiakkuuden arvon mittaamisesta ja opti-

moinnista, eikä vain edellisen viikon kävijämäärästä verkkopalvelussa.  (Kokko 2009, 

66.) 

Arantola määrittelee asiakasymmärrykseksi eri paikoista ja eri tavoin asiakkaista kerät-

tyä tietoa, jota on jalostettu sellaiseksi ymmärrykseksi, josta on hyötyä päätöksentekoon. 

Asiakkaista saatavaa tietoa kerätään päivittäin eri puolilla yritystä, eri työkaluin ja erilaisin 

tietojärjestelmin. Todennäköistä on, että sama tieto kerätään ja säilötään useassa pai-

kassa. Tieto saadaan datana omista ja ulkoisista tietolähteistä; asiakaskuuntelun ja bu-

siness intelligencen keinoin; asiakaspalvelusta ja myyntitiimeiltä sekä kumppaneilta ja 

jakelukanavista. On tärkeää saada eri suunnista käsityksiä, jotka yhteensä auttavat te-

kemään päätöksiä. (Arantola 2006, 56.) 

Data itsessään ei ole viisasta, vaikka organisaatioissa pyritäänkin markkinoinnin 
automatisointiin ja hyödyntämään koneoppimista. Datan hyödyntäminen vaatii 
vielä toistaiseksi ihmistä. Ihminen pystyy tulkitsemaan dataa suhteessa ympäris-
tötekijöihin ja muodostamaan siitä organisaatiolle hyödyllistä informaatiota. Kun 
dataan pohjautuvaa informaatiota hyödynnetään toistuvasti ja rutiininomaisesti 
voidaan puhua jo kokemuksesta tai tietämyksestä (Mertanen 2017, 84.). 

 

Web-analytiikan avulla tavoitellaan aina muutosta ja tavoiteltu tietämys saavutetaan, kun 

tietoa hyödynnetään toistuvasti. Mertasen mukaan kyseessä ei ole vain dataa keräävä 

ohjelmisto, vaan jatkuva prosessi, jossa pyritään muuttumaan ja kehittymään kilpai-

luedun saavuttamiseksi (Mertanen 2017, 84-86.). Tätä prosessi voidaan kuvata alla ole-

van kaavion avulla. 



34 

 

 

Kuvio 9.  Datan hierarkia (Mertanen 2017, 86.) 

Data, informaatio, tieto ja viisaus ovat tiedon tasoja, joiden rakenteellista ja toiminnallista 

suhdetta kuvataan esimerkiksi yllä olevan kaavion mukaan.  Data jalostetaan informaa-

tioksi. Informaatio täydentyy tiedoksi. Tietoa täydennetään kokemuksella ja tietämyk-

sellä, jolloin syntyy viisaus. (Tietojohtamisen tutkimuskeskus NOVI 2014.) 

Jos verkkopalvelussa on paljon käyttäjiä, hyödyllistä aineistoa kertyy jo ensimmäisen 

vuorokauden aikana. Alkuvaiheen analyysiä voi alkaa suorittaa käytännössä jo toisena 

tai kolmantena päivänä asennuksen jälkeen. Viikon aineiston perusteella voidaan jo 

nähdä asioiden toistuvuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä. (Filenius 2015, 165.) 

Mitä kerätyn web-datan avulla voidaan nähdä? Päivittäinen analyysi aloitetaan tutkimalla 

järjestelmän tuottamaa dataa. Tekniset mittarit voivat kertoa järjestelmän suorituskykyyn 

liittyvistä ongelmista tai käyttökatkoksista. Käyttäjäistuntojen määrä on selkeä mittari, 

jota tarkkailemalla voidaan nopeasti havaita poikkeavuuksia.  

Perusraporttien tutkinnan jälkeen kannattaa keskittyä käyttäjäistuntojen läpikäyntiin. 

Hyvä tapa aloittaa analyysi on katsoa läpi muutama onnistunut asiakasistunto. Niistäkin 

voi paljastua yllättäviä yksityiskohtia. Päähuomio keskitetään lopuksi epäonnistuneiden 

asiakasistuntojen analyysiin. Tarkoituksena on selvittää, miksi prosessi keskeytyi. Tiet-

tyjen virheiden toistuessa halutaan selvittää niiden liiketoiminnallinen merkitys. Löydet-

täessä ongelma, joka selkeästi laskee konversiota, sitä tutkitaan syvällisemmin. Haku-

toiminnoista tarkkailun alla on eniten käytetyt hakutermit sekä haut, joiden tuloksena ei 

saada yhtään osumaa. Lista hakusanoista, jotka käyttäjälle tuottavat nolla tulosta, on 
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tärkeää verkkokauppiaalle. Se kertoo, millä termeillä käyttäjät asioita etsivät. Tuote tai 

palvelu voi hyvin löytyä valikoimasta, mutta erinimisenä kuin asiakkaat ovat sitä tottuneet 

etsimään. (Filenius 2015, 166.) 

Ostoprosessissa tarkkaillaan myös itse istunnon pituutta. Jos se poikkeaa merkittävästi 

siitä, mitä suunnitteluvaiheessa on arvioitu, kannattaa koko prosessi analysoida kriitti-

sesti. Jos istunnon kesto on tietyllä käyttäjällä pitkä, voidaan näiden käyttäjien istuntoja 

analysoimalla löytää kehitettäviä yksityiskohtia. (Filenius 2015, 166.) 

Analysointivaihe on erittäin tärkeä digitaalisen analytiikan hyödyntämiselle. Ilman analy-

sointia data on vain tyhmää, nollia ja ykkösiä. Analysointia voidaan tehdä manuaalisesti 

joko taulukkomuotoisesta datasta tai graafisesti havainnollistettuna. Tällaista analysoin-

tia tietysti helpottaa aiemmat trendit, keskiarvot, tavoite tasot tai matemaattisesti laskettu 

normaali vaihteluväli. Yleensä omaa kehitystä verrataankin tietyllä aikavälillä aiempaa 

vastaavaan pituiseen ajanjaksoon sekä vuotta aiempaan vastaavaan aikaväliin. Huomi-

oitavaa on hieman pidemmällä aikavälillä mahdolliset kausivaihtelut liiketoiminnasta riip-

puen. (Mertanen 2017, 103.) 

Analysointia voidaan tehdä myös ohjelmallisesti mallintamalla, mutta yleensä ihmisen on 

oltava mukana mahdollisten tavoite tasojen tai raja-arvojen määrittämiseksi ja suosituk-

sista seuraavien toimenpiteiden automatisoinnissa. ((Mertanen 2017, 102.) 

Yleisempiä analysoinnin kohteita on eri kanavien ja mainosten tehokkuus suhteessa tiet-

tyyn konversiopisteeseen eli tavoitteeseen. Konversioaste lieneekin yksi kaikkien mark-

kinoijien vakiomittareita, absoluuttisia määriä unohtamatta. ((Mertanen 2017, 103.) 

6 Case: Luksia.fi-verkkosivun analysointi web-analytiikan avulla 

Tutkimuksen kohteena on Luksia.fi-verkkopalvelun käyttäjät ja heidän käyttäytymisensä 

sivustolla 7.12.2020–22.2.2021. Kampanjoinnin tavoitteena on lisätä kävijäliikennettä 

verkkosivuille ja herättää hakuinnostus.  

Työn tavoitteena on asiakasymmärryksen lisääminen verkkosivujen kävijöistä. Mittarit 

valittiin tavoitteiden ja tarkoituksenmukaisuuden pohjalta. Mittareiden valintaan vaikutti 

myös tutkimuksen teoria. Asiakasymmärryksen vahvistuksen lisäksi, tavoitteena on hyö-

dyntää työn tuloksia verkkosivu-uudistuksessa. 
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6.1 Toteutus 

Tutkimuskohteen tutkimusaineisto kerättiin organisaation Google Analytics -tilin avulla. 

Raportointi Analyticsista tapahtuu ohjelman omilla vakioraporteilla, Analyticsin mahdol-

listamien räätälöitävien raporttien sekä Googlen tarjoaman ilmaisen raportointityökalun 

Data Studion avulla.  

Tutkimus on kvantitatiivinen seurantatutkimus toimeksiantajan verkkosivuston käyttäjistä 

ko. analytiikkaohjelman avulla rajatun seuranta jakson aikana. Ajanjakso valittiin syystä, 

että kyseisenä ajanjaksona tehdään laajoja kampanjatoimenpiteitä hakuinnostuksen he-

rättämiseksi – verkkosivujen näkyvyys on normaalia vahvempaa. Kampanjoinnin toisena 

tavoitteena on lisätä kävijäliikennettä verkkosivuille.  

Huomioitavaa on myös se, että Google Analytics kerää kävijätiedot yli 18-vuotiaista. 

(Google 2020-2021) 

6.2 Käytetyt mittarit 

Tutkimuksessa käytetyt mittarit valittiin tutkimuksen tavoitteen ja tarkoituksenmukaisuu-

den mukaan. Mittariston pohjatiedoksi valittiin käyttäjät ja uudet käyttäjät sivustolla. Läh-

tökohtana on, että käyttäjien kokonaismäärä on tutkimuksen kokonaisjoukko. Analytics 

ei pysty laskemaan jokaisessa kohdassa kokonaismäärää. Tutkittavassa taulukossa on 

huomioitu ja mainittu, onko kyseessä kokonaisjoukko vai vähemmän kuin kokonais-

määrä. 

Googlen mukaan demografisia ja kiinnostuksen kohteisiin liittyviä tietoja ei välttämättä 

ole saatavilla kaikista käyttäjistä.  Analytics ei voi kerätä demografisia tai kiinnostuksen 

kohteita koskevia tietoja, jos DoubleClick-evästettä tai laitteen mainostunnusta ei löydy 

tai jos toimintaprofiilia ei ole. (Google 2020-2021) 

Tutkimuksen ristiintaulukoiduissa tiedoissa, toiseksi muuttujaksi valittiin käyttäjät ikäryh-

mittäin niissä kohdin, joissa se tuo tutkittavalle asialle lisäarvoa. Mittaristoa täydennettiin 

muilla Analyticsista saatavilla tiedoilla. Kaikista käytetyistä mittareista on koottu taulukko, 

josta ilmenee tietojen sijainti Google Analyticsissa (Taulukko 1).  
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Taulukko 1. Tutkimuksessa käytetyt mittarit 

Tiedot Sivupalkin 
sivu 

Valikko Alasivu 

Käyttäjämäärät 

Käyttäjämäärä yleisö yleiskat-
saus 

 

Uusien käyttäjien määrä yleisö yleiskat-
saus 

 

Käyttäjien ja uusien käyttäjien 
määrät ikäryhmittäin 

yleisö oma rapor-
tointi 

 

Käyttäjien ja uusien käyttäjien 
määrät kaupungeittain  

yleisö oma rapor-
tointi 

 

Demografiset tiedot 

Ikä yleisö demografi-
set tiedot 

ikä 

Sukupuoli yleisö demografi-
set tiedot 

sukupuoli 

Kieli yleisö geo kieli  

Sijainti kaupungeittain yleisö geo sijainti 

Kiinnostuksen kohteet yleisö kiinnotuk-
sen koh-
teet 

suhdeluokat 

Istunnot 

Istunto yleisö yleiskat-
saus 

 

Istuntojen (lkm) / käyttäjä yleisö yleiskat-
saus 

 

Istunnon kesto min. yleisö yleiskat-
saus 

 

Sivun katselut yleisö yleiskat-
saus 

 

Sivut/istunto yleisö yleiskat-
saus 

 

Välitön poistuminen prosentti yleisö yleiskat-
saus 

 

Sivuston liikenne 

Liikenteen lähteet hankinta kaikki lii-
kenne 

kanavat 

Hankinta iän mukaan jaoteltu käyttäytymi-
nen 

sivuston si-
sältö 

sisällön tarkat tie-
dot 

Suosituimmat sivut käyttäytymi-
nen 

sivuston si-
sältö 

sisällön tarkat tie-
dot 

Suosituimmat sivut otsikoinnin mu-
kaan 

käyttäytymi-
nen  

sivuston si-
sältö 

sisällön tarkat tie-
dot 

Hakusanat hankinta search 
console 

kyselyt 
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6.3 Käyttäjämäärät 

Käyttäjät ja uudet käyttäjät 

Tutkimuksen seuranta jakson aikana (7.12.2020–22.2.2021) Luksia.fi-verkkopalvelun 

käyttäjien kokonaismäärä on 27 140 käyttäjää (taulukko 2). Uusien käyttäjien osuus on 

23 111. Käyttäjien ja uusien käyttäjien kokonaismäärät ovat tutkimuksen kokonaisjouk-

koja.  

Vertailuajankohdaksi on valittu sama ajankohta edellisenä vuonna (7.12.2019–

22.2.2020). Käyttäjiä edellisenä vuonna vastaavassa ajankohdassa oli 23 020, muu-

tos% 17,90%. Uusien käyttäjien määrä kasvoi myös edellisestä vuodesta, sillä uusia 

käyttäjiä oli 19 682, muutos% 17,42% 

Taulukko 2. Käyttäjien ja uusien käyttäjien määrä seuranta- ja vertailu jaksolla 

Ajanjakso Käyttäjät Muutos% Uudet käyttä-
jät 

Muuots% 

2020-2021 27 140  23 111  

2019-2020 23 020 17,90% 19 682 17,42% 

 

6.4 Demografiset tekijät 

Sukupuolijakauma 

Sukupuolitiedot saatiin analytiikan avulla 26,40 % (8 362) kokonaismäärästä käyttäjiä. 

Seurantajaksolla analytiikasta saatujen sukupuolitietojen mukaan käyttäjistä naisia oli 

4931 (57,77%) ja miehiä 3604 (42,23%). (Kuvio 10). 

Uusien käyttäjien osalta analytiikka tunnisti 21,51 % (6 0312) käyttäjän sukupuolen ko-

konaisjoukosta. Uusien käyttäjien sukupuolet jakautuivat siten, että naisia heistä oli 

58,35 % ja miehiä 41,65 % (Kuvio 11).   
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Kuvio 10. Käyttäjien sukupuolijakauma seurantajaksolla 

 

Kuvio 11. Uusien käyttäjien sukupuolijakauma seurantajaksolla 

Sukupuolijakauma iän mukaan 

Tarkasteltaessa sukupuolijakaumaa iän mukaan jaoteltuna on analyysissä saatu otok-

sen kooksi 27,44 % (8198) kokonaismäärästä.  

Kuvion 12 mukaan 25–34-vuotiaita naisia on 14,52 % ja miehiä 10,54 % käyttäjistä. Yli 

65-vuotiaisissa naisten osuus on 11,24 % ja miesten 6,98 %. Ikäryhmässä 55–64-vuoti-

aat naisia on 10,04 % ja miehiä 6,81 %. Käyttäjistä 35–44-vuotiaita naisia on 8,24 % ja 
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miehiä 5,52 %. Ikäryhmässä 45–54-vuotiaita 8,01 % naisia ja miehiä 6,17 %. Nuorim-

massa ikäryhmässä eli 18–24-vuotiaita käyttäjiä on naisia 6,11 % ja miehiä 5,79 % ana-

lytiikan mukaan.  

 

 

Kuvio 12: Sukupuolijakauma iän mukaan seurantajaksolla 

Käyttäjät ja uudet käyttäjät ikäryhmittäin 

Ikäryhmässä 25–34-vuotiaita käyttäjiä oli 25,06 % (6 801) kokonaismäärästä analytii-

kasta saadun datan perusteella. 65+-vuotiaita käyttäjiä on 18,09 %, 55–64-vuotiaita 

16,88 %, 45–54-vuotiaita 14,26 %. Ikäryhmässä 35–44-vuotiaita 13,80 % ja 18–24-

vuotiaita 11,91% käyttäjiä on kokonaismäärästä. 

Analytiikasta saatujen uusien käyttäjien määrät (25,6 %, 5918) ikäryhmittäin ovat seu-

raavanlaisia; 25–34-vuotiaita 26,05 % ja 65+-vuotiaiden käyttäjäryhmä on 17,84 % ko-

konaismäärästä. 55–64-vuotiaiden osuus on 16,69 %, 45–54-vuotiaiden 14,62 % ja 35–

44-vuotiaiden 14,04 %. Ikäryhmässä 18–24 % uusien käyttäjien osuus kokonaismää-

rästä on 10,75 % saadun datan perusteella.  

14,52

11,24

10,04

8,24

8,03

6,11

10,54

6,98

6,81

5,52

6,17

5,79

2 5 - 3 4

6 5 +

5 5 - 6 4

3 5 - 4 4

4 5 - 5 4

1 8 - 2 4

SUKUPUOLIJAUKAMA IÄN MUKAAN

Naisia Miehiä
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Taulukko 3. Käyttäjät ja uudet käyttäjät ikäryhmittäin seuranta jaksolla  

Ikäryhmä Käyttäjät Käyttäjät  
kokonais-

määrästä % 

Uudet käyttä-
jät 

Uudet käyttäjät 
kokonaismää-

rästä % 

25-34 2 152 25,06 1 543 26,05 

65+ 1 554 18,09 1 055 17,84 

55-64 1 450 16,88 989 16,69 

45-54 1 225 14,26 863 14,62 

35-44 1 185 13,80 832 14,04 

18-24 1 023 11,91 636 10,75 

 

Liitteessä (1) on vertailtu sekä käyttäjien että uusien käyttäjien määriä ikäryhmittäin va-

littuun seurantajaksoon. Analytiikka on kerännyt tiedot käyttäjien osalta 42,76 % koko-

naismäärästä ja uusien käyttäjien osalta 49,99 % kokonaismäärästä.  

Tuloksista ikäryhmissä 65+-vuotiaat, 55–64-vuotiaat ja 45–54-vuotiaat sekä kävijöiden 

osuus että uusien kävijöiden osuus on kasvanut vuotta aiempaan vertailujaksoon.  Ikä-

ryhmissä 25–34-vuotiaat, 35–44-vuotiaat sekä 18–24-vuotiaat kävijöiden ja uusien kä-

vijöiden osuus on laskenut vertailujaksoon verrattuna.  

Käyttäjien ja uusien käyttäjien sijainti kaupungeittain 

Analytiikka keräsi 100 % tarkkuudella kokonaismäärästä käyttäjien laitesijainnin kau-

pungeittain. Uusien käyttäjien kohdalla 100,07 % tarkkuudella. Analytiikka laski uusien 

käyttäjien määräksi 23 128 vaikka kokonaismäärä tarkastelu jaksolla oli 23 111. Eroa 

oli siis +17.  

Taulukossa 4 on tiedot 12 suurimman kaupungin tiedot käyttäjien ja uusien käyttäjien 

tiedoista kaupungeittain jaoteltuna. Seurantajakson aikana Luksia.fi-verkkopalvelussa 

käyttäjiä oli Helsingistä 53,64 %, Lohjalta 11,86 %, Espoosta 5,24 %, Tampereelta 3,65 
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%, Vihdistä 3,40 %, Turusta 2,29 %, Vantaalta 2,59 %, Oulusta 1,15 %, Raaseporista 

1,07 %, Kirkkonummelta 1,02 %, Salosta 0,81 % ja Karkkilasta 0,74 %.  

Uusien käyttäjien osuus kokonaismäärästä ko. tutkimus jaksolla on siten, että Helsin-

gistä 55,12 %, Lohjalta 11,07 %, Espoosta 4,87 %, Tampereelta 3,28 %, Vihdistä 3,18 

%, Turusta 2,37 %, Vantaalta 2,37 %, Oulusta 1,13 %, Raaseporista 1,12 %, Kirkkonum-

melta 1,05 %, Salosta 0,76 % ja Karkkilasta 0,65 %.  

Työn lopussa liitteessä (2) on ristiintaulukoitu tarkastelu käyttäjien iän ja sijainti kaupun-

gin mukaan.  

Helsingin alueelta suurin ikäryhmä on 25–34-vuotiaat käyttäjät, heidän prosenttiosuus 

on 17,44 % käyttäjistä. Toiseksi eniten 65+-vuotiaita 1,83 % käyttäjistä, 55–64-vuotiaita 

10,21 %, 35–44-vuotiaita 9,05 %, 45–54-vuotiaita 8,67 % ja 18–24-vuotiaita 7,67 % käyt-

täjistä. Uusien käyttäjien prosenttiosuus noudattelee samaa järjestystä; 25–34-vuotiaita 

käyttäjiä on 19,03 %, 65+-vuotiaita käyttäjiä on 11,86 %, 55–64-vuotiaita 10,33 %, 35–

44-vuotiaita 9,65 %, 45–54-vuotiaita 9,36 % ja 18–24-vuotiaita käyttäjiä 7,15 % kaikista 

uusista käyttäjistä.  

Lohjan alueelta verkkosivun kävijöistä suurin ryhmä on 65+-vuotiaat käyttäjät, heidän 

prosenttiosuus on 2,20 %. Uusista käyttäjistä Lohjan alueelta suurimmaksi kävijäryh-

mäksi yltää 25–34-vuotiaat, heidän osuutensa on 1,43 % uusista kävijöistä. 

Taulukko 4. Käyttäjät ja uudet käyttäjät sijainnin mukaan 

Sijainti kau-
pungittain 

Käyttäjät % Kokonais-
määrästä 

Uudet käyttä-
jät 

% Kokonais-
määrästä 

  27 140   23 128 
 

Helsinki 15 869 53,64 % 12 749 55,12 % 

Lohja 3 509 11,86 % 2 560 11,07 % 

Espoo 1 549 5,24 % 1126 4,87 % 
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Käyttäjien käyttämien laitteiden kieliasetus 

Seuranta jakson aikana analytiikka on kerännyt tiedot kaikkien käyttäjien (ml. uudet 

käyttäjät) laitteiden kieliasetuksista 100 prosentin tarkkuudella.  Käyttäjien laitteista 

62,47 % on kieliasetuksena fi-fi eli Suomi-suomen kieli ja 20,36 % kieliasetuksena on 

suomen kieli. Muita kieliasetuksia analytiikka on kerännyt siten, että en-us (amerikan-

englanti) on asetettu 7,51 % käyttäjän laitteeseen, en-gb (isonbritannianenglanti) 3,83 

% ja ru-ru (Venäjä-venäjän kieli) 1,27 % ja sv-se (Ruotsi-ruotsin kieli) 0,49 %. Muita 

kieliasetuksia laitteissa analytiikka tunnisti zh-cn 0,47 %, en-fi 0,42 %, ar 0,41% ja ru 

0,33 %. 

Uusien käyttäjien laitteiden kieliasetukset ovat 63,03 % (fi-fi), 19,06% (fi), 7,97 % (en-

us), 4,09 % (en-gb), 1,34 % (ru-ru), 0,56 % (sv-se), 0,54 % (zh-cn), 0,35 % (en-fi), 0,41 

% (ar) ja 0,33 % (ru).  

Tampere 1 080 3,65 % 758 3,28 % 

Vihti 1 007 3,40 % 735 3,18 % 

Turku 796 2,29 % 547 2,37 % 

Vantaa 767 2,59 % 549 2,37 % 

Oulu 341 1,15 % 262 1,13 % 

Raasepori 318 1,07 % 259 1,12 % 

Kirkkonummi 301 1,02 % 242 1,05 % 

Salo 240 0,81 % 175 0,76 % 

Karkkila 220 0,74 % 153 0,65 % 
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Kuvio 13: Sukupuolijakauma iän mukaan 

Käyttäjien ja uusien käyttäjien kiinnostuksen kohteet  

Analytics kerää tietoa käyttäjien kiinnostuksen kohteista. Kiinnostuksen kohteet on luo-

kiteltu 10 pääluokkaan, jotka huomioitiin tässä tutkimuksessa (taulukko 5). Analytics oli 

kerännyt tiedot 31,96 % kokonaismäärän käyttäjistä (8 673). 

Kerättyjen tietojen mukaan ruoka on kiinnostuksen kohteena 64,5 % kävijöistä, ostami-

nen 46,7 %, elämäntyyli, lemmikit 43,7 %, viihde (tv) 40 %, elämäntyyli ja harrastukset 

37,6 %, kauneus ja terveys 37.3 %, viihde (musiikki) 37 %, kauneus ja terveys (itsestä 

huolehtiminen) 36,6 %, ostaminen (shopholistit) 34,5 % ja urheilu (”fanittaminen”) 34,2 

%. 

 

Taulukko 5. Käyttäjät ja uudet käyttäjät kiinnostuksen kohteet 

Kiinnostuksen kohteet Käyttäjät %osuus käyttä-
jistä 

Food & Dining/Cooking Enthusiasts/30 Mi-
nute Chefs 

5 597 64,5 

Shoppers/Value Shoppers 4 054 46,7 

62,47

20,36

7,51

3,83

1,27

0,49

0,47

0,42

0,41

0,33

63,03

19,06

7,96

4,09

1,34

0,56

0,54

0,35

0,41

0,3

0 10 20 30 40 50 60 70

fi-fi

fi

en-us

en-gb

ru-ru

sv-se

zh-cn

en-fi

ar

ru

Käyttäjien laitekieli

Uudet käyttäjät (23128) Käyttäjät (27 581)



45 

 

Lifestyles & Hobbies/Pet Lovers 3 793 43,7 

Media & Entertainment/TV Lovers 3 468 40 

Lifestyles & Hobbies/Shutterbugs 3 258 37,6 

Beauty & Wellness/Beauty Mavens 3 237 37,3 

Media & Entertainment/Music Lovers 3 212 37 

Beauty & Wellness/Frequently Visits Salons 3 173 36,6 

Shoppe/Shopaholics 2 991 34,5 

Sports & Fitness/Sports Fans 2 962 34,2 

 

6.5 Istunnot 

Analytiikasta saatavan yleiskatsauksen mukaan seurantajaksolla istuntoja, jolloin käyt-

täjät olivat aktiivisia, oli 58 431 kpl. Muutosta tutkimukseen valittuun vertailujaksoon oli 

kasvua 13,67 % (51 404 kpl).  

Istuntoja per käyttäjä kerääntyi 2,19 kpl, muutosta 3,21 % (2,12 kpl).  Istuntojen keski-

määräinen kesto oli 1,53 min. käyttäjää kohden. Vertailujaksoon verrattuna, muutosta -

3,92 %, istuntojen keskimääräisen keston ollessa 1,58 min.  

Sivuja on katseltu seurantajaksolla 135 495 kertaa. Edellisvuoden vastaavaan vertailu-

jaksoon muutosta on 1,65 % (133 294 kertaa). Istuntojen aikana sivuja on selattu keski-

määrin 2,32 sivua seurantajakson aikana. Vertailujaksolla luku on 2,59 (-10,57 %). 

Sivuilta on välittömästi poistunut 61,16 % kävijöistä. Edellisen vuoden vastaavana ajan-

kohtana välitön poistuminen on tapahtunut 52,16 % kävijän kohdalla. Muutos on kasva-

nut 17,26 %. 
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Taulukko 6. Käyttäjien toiminta seuranta- ja vertailujaksolla 

  2020-2021 2019-2020 Muutos 

Istunto 58 431 51 404 13,67 

Istuntojen (lkm) / 
käyttjä 

2,19 2,12 3,21 

Istunnon kesto 
min. 

1,53 1,58 -3,92 

Sivun katselut 135 495 133 294 1,65 

Sivut/istunto 2,32 2,59 -10,57 

Välitön  
poistuminen 

61,16 52,16 17,26 

 

6.6 Sivuston liikenne 

Analytiikka-ohjelma on kerännyt kaikkien käyttäjien (100 %) saapumistiedot Luksia.fi-

verkkosivustolle. Saapumistiedot on kerätty 27 140 käyttäjää ja uusia käyttäjiä 23 111 eli 

100 prosentin tarkkuudella sivuilla kävijöistä.   

Seurantajaksolla käyttäjistä 61,04 % saapui orgaanisen haun kautta. Orgaanisella haku-

tuloksella tarkoitetaan yksinkertaisesti hakutulosta, josta ei ole maksettu.  Maksetun ha-

kutuloksen kautta sivustolle saapui 18,70 % käyttäjistä, www-osoitteen suoraan haku-

kenttään kirjoittaen 15,25 %, viitattujen lähteiden kautta 3,13 % ja sosiaalisesta mediasta 

1,86 % kävijöistä (kuvio 14).  
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Kuvio 14: Saapuminen sivustolle 

Sivuston tavoitteeksi on asetettu 1,5 minuutin tavoite kävijän istunnon kestoksi. Orgaa-

nisen haun kautta käyttäjiä on 61,04 % kokonaismäärästä, uusia käyttäjiä kokonaismää-

rästä on 60,88 % ja välitön poistumisprosentti on 65,38 %. Istunnon aikana orgaanisen 

haun kautta tulleet selailevat 2,13 sivua ja kävijöistä 17,91 % viipyvät sivustolla yli tavoi-

teajan eli 1,5 minuuttia.  

Maksetun hakusana mainonnan kautta käyttäjiä 18,70 %, uusia käyttäjiä 16,27 %, välitön 

poistumisprosentti 45,88 %, sivujen selaus 2,99 istunnon aikana ja 23,9 % kävijöistä 

viipyi yli 1,5 minuuttia sivustolla.  

Osoitteen suoraan hakukenttään kirjoittaa 15,25 % kävijöistä, uusista kävijöistä 18,08 %. 

Suoralla haulla tulevien välitön poistumisprosentti on 59,52 %, sivuja selataan keskimää-

rin 2,3 ja 16,11 % kävijöistä viettää yli tavoiteajan (1,5 min).   
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Taulukko 7. Käyttäjät ja uudet käyttäjät ikäryhmittäin seuranta jaksolla 

 

 

Suosituimmat sivut 

Suosituimmat verkkopalvelun sivut käyttäjien keskuudessa oli /opiskelijalle/tiedottami-

nen- ja-tietojärjestelmät, joka keräsi 9 193 käyttäjää seurantajakson aikana. Muita suo-

situimpia sivuja olivat / eli pääsivu 8 036 käyttäjää, /koulutustarjontatutkinnot/ 3 640 

käyttäjää, /yhteishaku 1 916 käyttäjää, /yhteystiedot/henkilosto/ 1 034 käyttäjää, /yh-

teystiedot/ 1 017, /yhteishaku/ 883 käyttäjää, /koulutustarjonta/koulutusalat/maa- ja 

metsatalousalat/tutkinnot/elaintenhoidon 740 käyttäjää, /koulutustarjonta/koulutusalat/ 

735 käyttäjää ja /opiskelijalle/ 644 käyttäjää.  

Kana-
vat 

Käyttä-
jät 

%osu
us ko-
ko-
nais-
mää-
rästä 

Uudet 
käyt-
täjät 

%osu
usko-
ko-
nais-
mää-
rästä 

Istunnot Välitön 
poistumi-
nen pro-
sen-
teissa 

Sivut/is-
tunto 

Kesto 
yli 1,5 
min  

Organic 
Search 

18 302 61,04
% 

14 
080 

60,88
% 

39 562 65,38 % 2,13 17,91 
% 

Paid 
Search 

5 608 18,70
% 

3763 16,27
% 

10 144 45,88 % 2,99 23,90 
% 

Direct 4 572 15,25
% 

4181 18,08
% 

7 351 59,52 % 2,30 16,11 
% 

Refer-
ral 

939 3,13 
% 

616 2,66
% 

1 987 55,81 % 2,55 20,13 
% 

Social 557 1,86 
% 

486 2,10
% 

911 66,08 % 3,24 17,45 
% 

(Other) 6 0,02 
% 

2 0,01
% 

8 37,50 % 2,38 12,50 
% 
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Kuvio 15: Suosituimmat sivut käyttäjien keskuudessa 

Analytiikka on kerännyt suosituimmiksi sivuiksi sivuotsikon mukaan etusivun, jossa kaik-

kien käyttäjien osuus on 15,46 % tarkastelulla seurantajaksolla. Analytiikasta saatujen 

lukujen mukaan etusivun lisäksi suosituimpia sivuja ovat Digi-Luksia 7,94 %, Yhteis-

haku2021 6,38 %, Ammatilliset tutkinnot ja koulutukset 5,67 % ja Henkilöstö – hae yh-

teystietoja 2,62 %. 

Uusien käyttäjien suosituimmiksi sivuiksi ovat nousseet etusivu 11 %, Yhteishaku2021 

4,73 %, Digi-Luksia 4,05 %, Ammatilliset tutkinnot ja koulutukset 1,87 % ja Henkilöstö-

hae yhteystietoja 1,35 %.  
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Kuvio 16: Suosituimmat sivut sivuotsikon mukaan  

Suosituimmat hakusanat (25 ensimmäistä) on lueteltu alla olevaan taulukkoon (taulukko 

8).  Analytics on tunnistanut 67,41 % (18 649) käyttäjien hakusanan. Google-hakutulos-

sivulla verkkosivustolle tuotettu klikkausmäärä. Maksettujen Google Ads-hakutulosten 

klikkausten määriä ei ole laskettu tähän mukaan.  

Taulukko 8. Suosituimmat hakusanat 

1. luksia 2 927 15,70 % 

2. moodle luksia 2 543 13,64 % 

3. digi luksia 1 634 8,76 % 

4. luksia.mmg 1 417 7,60 % 
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5. luksia moodle 1 126 6,04 % 

6. luksia mmg 1 064 5,71 % 

7. mmg luksia 865 4,64 % 

8. digiluksia 569 3,05 % 

9. luksia.mmg.fi 363 1,95 % 

10. luksia lohja 213 1,14 % 

11. luksia ruokalista 197 1,06 % 

12. wilma luksia 169 0,91 % 

13. luksia sähköposti 144 0,77 % 

14. moodle mmg 136 0,73 % 

15. luksia nummela 135 0,72 % 

16. sisustusartesaani 132 0,71 % 

17. luksia aikuiskoulutus 129 0,69 % 

18. luxia 115 0,62 % 

19. luksia wilma 113 0,61 % 

20. luksia yhteystiedot 112 0,60 % 
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21. luksia avoimet työpaikat 109 0,58 % 

22. moodle lohja 105 0,56 % 

23. etu- ja sukunimi (henkilötieto) 103 0,55 % 

24. puuartesaani 93 0,50 % 

25. luksia opintotoimisto 92 
 

 

7 Johtopäätökset 

Tutkimuksen seurantajakson aikana (7.12.2020–22.2.2021) Luksia.fi-verkkopalvelun 

käyttäjien kokonaismäärä on 27 140 käyttäjää. Uusien käyttäjien osuus on 23 111. Käyt-

täjien kokonaismäärä kasvoi vuotta aikaisempaan käyttäjämäärään nähden 17,9 %.  

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että näkyvyyden lisääminen monikanavaiseksi ja yh-

täläiseksi visuaaliseksi kokonaisuudeksi on onnistuttu. Kampanjoinnin avulla ajettu lii-

kenne on ohjautunut myös verkkopalveluun tavoitteen mukaisesti. Kampanjointi on li-

sännyt yleistä kiinnostusta toisen asteen koulutuksia kohtaan. 

7.1 Asiakasymmärryksen vahvistuminen markkinoinninsuunnitteluun 

Tutkimuksesta voidaan kokonaisuudessa todeta, että asiakasymmärrys on vahvistunut 

tämän tutkimuksen avulla. Tutkimuksesta saatujen demografisten tekijöiden ja käyttäy-

tymisestä saatavien tulosten perusteella kokonaiskuva tämän hetkisistä kävijöistä muo-

dostuu valittujen mittareiden perusteella. Ts. tunnistettavissa on, kuka käyttää Luksia.fi-

verkkopalvelua ja mitä käyttäjä siellä tekee ja mitä etsii.  

Näiden tulosten pohjalta asiakasymmärryksen vahvistamiseen auttoi lähinnä sukupuo-

lesta, iästä, sijainnista, kieliasetuksista ja kiinnostuksen kohteista saadut tiedot. Näistä 

saadut tiedot osoittautuivat osittain hämmentäviksi juuri sivustolla kävijöiden korkean iän 

osalta. Myös sijaintitiedot yllättivät siten, ettei vallalla oleva olettamus siitä, että valtaosa 
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Luksian asiakaskunnasta tulee jäsenkunnista, pidäkään paikkaansa verkkosivuston kä-

vijöiden osalta.  

Saatujen tietojen mukaan, voidaan todeta, että tyypillisin sivustolla vierailija on 25–34-

vuotias nainen tai mies, joka asuu Helsingissä.  

Toiseksi tyypillisemmäksi kävijäksi voidaan tyypitellä 65+-vuotias nainen tai mies, joka 

asuu Helsingissä.  Arvioitavaksi jää, onko 65+-vuotiaat organisaation tavoittelema kävi-

jäkunta?  

Kävijät ikäryhmistä 45–54-vuotiaat, 35–44-vuotiaat ja 18–24-vuotiaat, heidän yhteenlas-

kettu prosentuaalinen osuus on noin kolmasosa kokonaismäärästä. Nämä ikäryhmät 

ovat iältään niitä, joita markkinoinnilla halutaan tavoitella.  

Käyttäjistä naisia oli enemmän kummassakin tarkastellussa ryhmässä eli käyttäjät ja uu-

det käyttäjät. Kävijöiden joukossa naisia oli 57,77 %. Uusista kävijöistä heitä oli 58,35 %. 

Eniten Luksia.fi-verkkopalvelussa vieraili 25–34-vuotiaita naisia, sillä prosenttiosuus tä-

män ikäisen naisten osuus kaikista kävijöistä 14,52 %. Miesten vastaava prosenttiosuus 

10,54 % samassa ikäryhmässä.  

Tämän perusteella voidaan todeta, että naiset luultavammin etsivät hanakammin tietoa 

koulutuksesta. Osasyynä koulutustiedon etsintään voidaan pitää mm. sitä, että tarkaste-

luajankohta sijoittui lähestyvää toisen asteen yhteishakua. Vaikutusta naisten osuuden 

suurempaan määrään voidaan arvella olevan sillä, että naiset äiteinä etsivät omalle jäl-

kikasvulle vaihtoehtoisia opiskelumahdollisuuksia.  

Toisaalta, jos naiset eivät etsi tietoa koulutuksista jälkikasvulleen, toinen vahva tekijä on 

ajankohtaisuus. Seurantajaksolla elettiin edelleen vahvaa koronapanepidemian vaihetta. 

Yleinen ilmapiiri on hämmentynyt ja väsynyt, mutta samalla on havaittavissa vahva muu-

toshalukkuus. Ihmisiä on työttömänä ja lomautettuna, joten tämä saattaa myötävaikuttaa 

tiedon etsintää erilaisista koulutus- ja kouluttautumisvaihtoehdoista. 

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että sekä 65+-vuotiaiden osuus sekä 55–64-vuotiaiden 

prosenttiosuus verkkosivuilla kävijöistä on korkea. 65+-vuotiaita naisia käyttäjistä on 

11,24 % ja 55–64-vuotiaita 10,04 %. Miesten luvut ovat vastaavasti 65+-vuotiaiden 

osuus 6,98 % ja 55–64-vuotiaita 6,81 %.  
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Kypsemmän iän saavuttaneiden osuus käyttäjissä oli siis huomattavan korkea. Pohdit-

tavaksi jäi ikäryhmän 55–64-vuotiaiden kiinnostus vierailla verkkosivustolla – etsivätkö 

sen ikäisesti mahdollista työpaikkaa ammatillisesta koulutuksesta. 65+-ikäisistä pohdit-

tavaksi jäi mahdolliset entisten työntekijöiden ”uteliaisuus” entistä työpaikkaa kohtaan. 

Toinen mahdollisuus on eläkeiässä olevien surffailu päämäärättömästi verkossa. Tämä 

ajanviete yhdistettynä Luksian tunnettuuteen pienemmillä paikkakunnilla saattaa myös 

kertoa varttuneen väen kiinnostuksesta Luksia.fi-verkkopalveluun. (Liite 1) 

Markkinointia kehittäessä tulisi kiinnittää huomiota saatujen tietojen perusteella ainakin 

seuraaviin seikkoihin: kävijöiden ikä sivustolla on suhteellisen korkea. Selvitettäväksi jää, 

mitä he etsivät toisen asteen ammatillisen koulutuksen verkkosivustolta. 

Käyttäjien sijaintina kiilasi kärkeen Helsinki tarkasteltaessa käyttäjiä sekä uusia käyttäjiä 

prosenttiosuuden ollessa yli puolet kummassakin ryhmässä. Sijainti yllätti, sillä vasta toi-

sena sijaintipaikkana kävijöiden keskuudessa ylsi koulutuskuntayhtymän pääomistaja-

kunta Lohja. Kävijöiden prosentuaalinen osuudessa oli kuitenkin huomattava ero. Muita 

kävijöiden sijaintipaikkakuntia olivat Espoo, Tampere, Vihti, Turku, Vantaa, Oulu, Raa-

sepori ja Kirkkonummi. Kymmenen kärkeen ei sijoittunut edes kaikki koulutuskuntayhty-

män omistajakunnat vaan joukossa oli muutama iso kaupunki, jossa Luksialla ei ole toi-

mintaa.  

Tarkasteltaessa käyttäjiä ristiintaulukoiden iän ja sijainti kaupungin mukaan, suurin kävi-

järyhmä on 25–34-vuotiaat Helsingistä, prosenttiosuus 17,44 % käyttäjistä ja 19,03 % 

uusista käyttäjistä. Toiseksi suurin ryhmä on sijaintipaikkakunnista Lohja, josta ikäryh-

mistä 65+-vuotiaat käyvät eniten sivuilla, 2,20 % kävijöistä. Espoosta suurin käyttäjä-

ryhmä on 25–34-vuotiaat 1,34 prosenttiosuudella käyttäjien ja uusien käyttäjien ryh-

mässä, Tampereelta 25-34-vuotiaat 1,09 % ja 1,32 %. Myös Vantaalta ja Vihdistä ikä-

ryhmissä 25-34-vuotiaiden kävijöiden prosenttiosuus molemmissa ryhmissä eli kävijöi-

den ja uusien kävijöiden ryhmissä on korkein. (Liite 2 Käyttäjien analysointi iän ja sijain-

tikaupungin mukaan) 

Toinen huomioarvoinen tekijä markkinointia ajatellen on kävijöiden sijaintipaikkakunta. 

Yleisessä tietämyksessä (luulossa?) on seikka, että kyseisen organisaation asiakas-

kunta tulee pääosin organisaation (kuntayhtymä) jäsenkunnista ja etenkin päätoimipai-

kan kaupungista eli Lohjalta. Kuitenkin yli puolet verkkosivuilla käyneistä asiakkaista 

ovat Helsingistä.  Sukupuolen suhteen huomioitavaa on naisten suurempi osuus. Tällä 
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saattaa olla vaikutusta, jos ajatellaan perinteisillä sukupuolten kiinnostuksen kohteina 

olevia opintoaloja ja niihin hakeutumista. 

Kieliasetuksena käyttäjien laitteissa on Suomi-suomen kieli tai Suomi, joten kävijöiden 

pääasiallinen kieli on suomi. Voidaan siis todeta, että verkkosivusto palvelee ensisijai-

sesti suomenkielisenä. Mahdollisen tulevan uudistuksen myötä myöskään muihin verk-

kosivujen kieliversioihin ei ole tarvetta tässä vaiheessa. Jatko pohdinnaksi jää myös 

maahanmuuttajien osuus kävijöistä. Laitteiden kieliasetuksissa tämä seikka ei nouse 

esille, joten onko niin, että heidän kielitaitonsa on joko niin heikko, etteivät he pysty ha-

kemaan informaatiota suomenkielisiltä verkkosivuilta. Vai onko mahdollisesti kielitaito 

niin hyvä, että he pystyvät omaksumaan tarvitsemansa tiedon suomenkielisiltä verkko-

sivuilta.  

Analytics oli kerännyt tiedot kävijöiden kiinnostuksen kohteista siten, että eniten ollaan 

kiinnostuttu ruuasta, ostoksista sekä harrastuksista. Harrastusten kohdalla on yksilöity 

lemmikkieläimet. Tarkasteltaessa kauttaaltaan Analyticsistä saatua dataa, on huomioi-

tavaa seikka, että eläintenhoidon ala nousee vahvasti esille monessa kohtaa yksittäi-

senä opintoalana.   

7.2 Asiakasymmärryksen vahvistuminen verkkosivujen uudistuksessa 

Istuntojen määrä kasvoi myös edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvua oli 13,67 %. Istun-

toja per käyttäjä lisääntyi 3,21 %. Ainoastaan keskimääräinen kesto yhdelle istunnolle 

väheni 1,53 minuuttiin sen ollessa 1,58 minuuttia aikaisemmin. Johtopäätöksenä on, että 

sivuston sisältö on täytynyt parantua hieman edelliseen vuoteen nähden. Yhden istun-

non pituuden väheneminen puolestaan voi selittyä sivuston paremmalla jäsentelyllä ja 

asioiden löydettävyydellä. Etusivuille oli tehty parannuksia vertailujaksojen välissä. Tieto 

löytyy helpommin.  

Sivujen katselukerrat on myös lisääntynyt 1,65 %. Sivujen selailumäärä yhdellä istun-

nolla on vähentynyt 2,59 kertaa.  

Poistumisprosentti on myös lisääntynyt, mikä ei ole tavoiteltava asia. Pohdittavaksi jää 

sivuston ensivaikutelma. Eikö sivulle tulija kiinnostu heti tutkimaan sitä? Poistumispro-

senttiin kävijöistä on syytä kiinnittää erityistä huomiota siinä vaiheessa, kun verkkosivus-

ton uudistuksesta tehdään päätös. Vahvana perusteena uusimiselle on seikka, ettei 
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verkkosivut tarjoa käyttäjälle sitä mitä sivustolta tullaan hakemaan. Ensivaikutelma saat-

taa olla liian poistyöntävä.   

Sivustolle saavuttiin käyttäjäseurannassa eniten hakukoneen kautta (61,04 %), toiseksi 

eniten maksetun mainonnan kautta (18,70 %), kolmanneksi eniten saavuttiin suoraan 

kirjoittamalla www-osoite (15,25 %). Viittausten kautta saapui pieni joukko (3,13%) ja 

sosiaalisen median kautta (0,02 %). 

Maksetun kautta sivustolle saapuneiden osuus on positiivisen korkea. Verkossa tehtyä 

maksullista mainontaa on tehty joitakin kokeiluja ja se on tuonut sivustolle kävijöitä. Ai-

kaisemmin mainitsin teoriassa Juslenin näkemyksen hakukoneista sivustolle saapuvien 

korkeasta osuudesta. Hän tuo esille sähköisten juurten vahvuuden. Mikäli hakukoneista 

saapuu paljon kävijöitä, voidaan se tulkita julkaistun sisällön laadusta ja osittain myös 

sähköisten juurten vahvuudesta.  

Hankinta iän mukaan eri kanavista tarkasteltuna, 25-34-vuotiaat saapuvat eniten sivus-

tolle maksetun mainonnan kautta, prosenttiosuus on 2,10 % kävijöistä. Tästä ikäryh-

mästä myös eniten saavutaan orgaanisen haun kautta, 5,53 % kävijöistä. (Liite 3 Han-

kinta iän mukaan eri kanavista). 

Eniten verkkopalvelusta on etsitty tietoa Luksian tietojärjestelmiin liittyen. Tarkastelu-

ajanjakson opetus on ollut etäopetusta johtuen koronapanepidemiasta. Tästä mitä ilmei-

semmin johtuu, että kyseinen sivu on noussut kaikista suosituimmaksi.  

Toiseksi suosituimmaksi sivuksi on noussut etusivu, kolmanneksi koulutus tarjonnat ja 

neljänneksi yhteishaun koonti sivu. Voidaan todeta, että edellä mainittujen sivujen yltä-

minen suosituimmaksi johtuu kampanjoinnista. Kyseisessä kampanjassa kampanjoi-

daan tutkintokoulutuksia, Luksian etusivua ja aihepiiri on toisen asteen yhteishaku. Teh-

tyjä toimenpiteitä voidaan pitää onnistuneena saatujen sivuvierailujen valossa.  

Sivuotsikoiden mukaan tarkasteltuna suosituimmaksi sivuiksi nousevat myös etusivu, 

Digi-Luksia, Yhteishaku2021 ja Ammatilliset tutkinnot sekä käyttäjien ja uusien käyttäjien 

vierailuissa.  

Kiinnitettävää on myös huomioida, että sivustolle saapumisen jälkeen, 61,16 % kävijöistä 

poistuu välittömästi. Muutosta poistumiseen on 17,26 % seurantajaksoon verrattuna.  
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Sivuston käyttäjien määrä seurantajakson aikana (n. 3 kk) on kohtuullisen suuri, joten 

sivusto ei ole aivan tuntematon. Uusien käyttäjien osuus on 85,15 % kokonaismäärästä, 

joka on määrällisesti paljon. Tämä tulisi huomioida erittäin tarkasti sekä verkkosivu-uu-

distuksessa että koulutusten markkinoinnissa.  

Verkkosivu-uudistuksen yhteydessä, uusien sivustojen määrittelyvaiheessa on sivus-

tosta määriteltävä sellainen, että ensi kerran kävijä ei pettyisi vaan löytäisi etsimänsä 

sisällön. Markkinoinnissa tulisi huomioida se, että koulutustarjonta on helposti löydettä-

vissä ja omaksuttavasti houkuttelevassa muodossa. 

7.3 Kehitysehdotukset 

Verkkosivuston omistajan ollessa toisen asteen oppilaitos, on harmillista, ettei Analytics 

voi kerätä tietoja alle 18-vuotiaista käyttäjistä. Tässä kohtaa se olisi ollut hyvinkin mie-

lenkiintoista dataa. 

Jatkotutkimuksena ehdottaisin tutkimusta hakeutuneiden opiskelijoiden demografisista 

tiedoista. Hakeutuneiden opiskelijoiden demografisten tekijöiden tutkimuksesta saatava 

tieto tulisi verrata tähän opinnäytetyön tutkimuksen. Näistä kahdesta tutkimuksesta 

mahdollisesti saatavan datan analysointi vahvistaisi entisestään asiakasymmärrystä.  

Tästä tutkimuksesta saatujen tulosten lisäksi, verkkosivu-uudistus työn pohjaksi tulisi 

Analytiikasta saatavien lukujen lisäksi tehdä nykyisten sivujen käyttäjätutkimus. Tieto-

jen avulla pystyisi suunnittelemaan käyttökokemusta uusien sivujen osalta. Verkkoana-

lytiikan avulla saadaan vastaukseksi millaisia kävijöitä, mitä he hakevat ja miten he toi-

mivat verkkosivustolla. Käyttäjätutkimuksen avulla vahvistuisi myös tieto siitä, miksi he 

tulevat sivustolla ja mitä he toivoisivat sieltä löytyvän.   

Web-analytiikasta saatavia tietoja tulisi seurata jatkossakin säännöllisesti. Ohjelma tar-

joaa paljon tietoa, joten olisi valittava, mikä tieto on liiketoiminnan kannalta mielenkiin-

toisinta ja tarkoituksenmukaisinta.  Trendivaihtelujen analysointi antaisi vahvaa käsi-

tystä verkkosivujen kehittämiseen, markkinoinnin tekemiseen sekä asiakasymmärryk-

sen vahvistumiseen jatkossakin.  
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Uusien käyttäjien määrän seuranta on myös yksi tärkeimmistä mittareista. Käyttäjä-

määrien seuraaminen auttaisi vahvistamaan käsitystä kuinka paljon uusia käyttäjiä esi-

merkiksi kuukausittain verkkosivusto tuottaa.  

Pohtia pitäisi myös sivustolle saapumista. Orgaanisen haun kautta tulleita kävijöitä on 

61,04 % ja uusien käyttäjien osuus 60,88 %. Luvut ovat tyypillisiä organisaatioille. 

Mutta Luksia.fi-sivustolle tulo suoraan www-osoite kirjoittaen osoitekenttään on käyttä-

jien osuus 15,25 % ja uusien käyttäjien osuus 18,08 %. Johtopäätöksenä näkisin, että 

sivustoa ei tunneta eikä osata hakeutua osoitteen perusteella sivustolle. Orgaanisen 

haun kautta tulleissa tulee pitää huolta, että sitä tapahtuu edelleenkin. Tärkeää on ha-

kusanaoptimoinnin jatkuva kehittäminen tästä eteenpäin.   

Kuten aikaisemmin teoriaosuudessa puhuttiin konversiosta, jolla tarkoitetaan sitä, 

kuinka moni jokaisella yksittäiselle sivulle tuleva kävijä tekee sen toimenpiteen, johon 

häntä kyseisellä sivulla kehotetaan (ilmoittautuminen, esitteen lataaminen, osallistumi-

nen kilpailuun, tilaus jne.). Luksia.fi-sivuston konversioksi on asetettu 1,5 minuutin is-

tunnon kesto. Jatkossa tulisi miettiä muitakin mittareita konversioiksi. Esimerkiksi haku- 

ja ohjauspalveluiden palvelupyyntölomakkeen tai yleinen palautelomakkeen lähettämi-

sen seuranta voisi olla hyvinkin relevanttia tietoa seurata verkkosivuston sisältöä.  

7.4 Oma pohdinta 

Kävijäseuranta verkkosivuilla web-analytiikkaa hyödyntäen on tärkeä osa verkkosivuja 

ja (digi)markkinointia. Mikäli mittausta ja tulosten analysoimista ei tehdä sivuston kävi-

jöistä ja heidän toiminnoista, jää saamatta tärkeää tietoa asiakkaista eikä asiakasym-

märrystä synny. Eikä myöskään verkkosivujen ja markkinoinnin kehittäminen onnistu. 

Asiakaspolkujen ja asiakkuuden elinkaaren ymmärtäminen helpottaa organisaation pää-

töksentekoa.  Asiakasymmärrystä ei synny täyspainoisesti yhden tärkeän asiakkaan tun-

nistamista helpottavan osa-alueen eli web-analytiikan tulosten jäädessä pimentoon. Jos 

asiakkaista on olemassa jonkinlainen syvempi näkemys, ymmärryksestä voidaan edetä 

saumattomasti segmentointiin eli erilaisten asiakastyyppien tunnistamiseen ja ryhmitte-

lyyn. Segmenttitietoa voidaan puolestaan hyödyntää laajasti esimerkiksi palveluiden 

tuotteistamisessa ja verkkosivuston rakenteen suunnittelussa. 

Jokainen web-analytiikan näyttämä luku muodostuu asiakkaiden käytöksestä. Luvut ovat 

suoria palautteita siitä, millaiseksi asiakas on kokenut sivuston sekä myös koko sivuston 
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takana olevan organisaation/yrityksen sekä sen markkinoinnin ja mainonnan. Siksi on 

tärkeää varmistaa, että web-analytiikan avulla kerätään oikeita asioita ja että lukuja ke-

rätään myös oikein. Hyvin muodostetun analytiikasta saadun datan avulla, pystyy hah-

mottamaan asiakasprofiilin, ymmärtämään asiakkaita, saa tiedon, ketkä käyvät sivustolla 

ja mitä reittejä pitkin he löysivät sinne sekä näkee trendejä ja syy-seuraussuhteita. Ilman 

mittaamista markkinointi ja mainonta on pelkkää arvailua.  

Datan ymmärrys ei ole helppo asia. Se vaatii pitkäjänteistä, järjestelmällistä ja suunnitel-

tua työtä, jotta vältytään liian nopeilta johtopäätöksiltä, jotka saattavat ohjata väärään 

suuntaan. Datan ymmärrys mahdollistaa myös sen ottamisen mukaan päätöksen tekoon 

ja liiketoiminnan suunnitteluun. Datan hyödyntäminen ei rajoitu pelkkään markkinoinnin 

tai verkkosivujen kehittämiseen, vaan se auttaa mm. tuotteistuksessa, tuotevalikoiman 

ja/tai palveluiden suunnittelussa, ostajapersoonien luomisessa ja rekrytointien suunnit-

telussa. Käyttämättömästä datasta ei ole kenellekään hyötyä.  

Web-analytiikka on välttämätöntä asiakasymmärryksen vahvistamisesta koska: 

• (digi)markkinointia on haasteellista kehittää ilman datasta saatuja tietoja  

• markkinoinnin kannattavuus jää arvailuksi, joten myös markkinoinnin budjetointi 

vaikeutuu 

• oikein asennetun analytiikan avulla mahdollistuu parempi kampanjoinnin onnis-

tuminen asiakasymmärryksen myötä 

• näkemys asiakasprofiilista paranee – ikä, sukupuoli, kotimaa, kaupunki, kieli, 

kiinnostuksen kohteet  

• näkemys asiakkaiden kiinnostuksen kohteista luo mielikuvaa ja ymmärtämystä  

• näkemys asiakkaiden liikkumisesta ja viipymisestä sivustolla parantaa näke-

mystä, mitä asiakas on etsimässä 

• tunnistaa mitkä ovat suosituimpia sivujanne ja mitkä sivut vaativat kehittämistä 



60 

 

Analytiikan avulla saa siis suuntaviivoja mm. mainonnan ja markkinoinnin kehittämiseen, 

sivuston tekniseen sekä sisällölliseen parantamiseen. Yksikään seuranta systeemi ei ole 

kuitenkaan virheetön. Eri järjestelmät antavat usein eri lukemia samoista mittareista, mit-

tausjärjestelmät ovat erilaisia. Sen sijaan, että tuijotetaan pelkkiä lukuja, kannattaa ana-

lyysissä ennemmin seurata muutoksia, trendejä ja prosenttiosuuksia ja niiden avulla vah-

vistaa ymmärrystä verkkosivustolla kävijöistä – asiakkaista.  

Monipuoliset luvut ja niiden analysointi ovat yksinkertaisia palautteita asiakasymmärryk-

sen vahvistamiseen.  
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Käyttäjät ja uudet käyttäjät ikäryhmittäin seuranta- ja vertailujaksolla 

Ikäryhmä Käyttäjät Käyttäjät  
kokonais-
määrästä 

Uudet käyttä-
jät 

Uudet käyttä-
jät kokonais-

määrästä 

25-34     

2020-2021 2 152 25,06 1 543 26,06 

2019-2020 2 123 31,92 1 597 26,98 

65+     

2020-2021 1 554 18,09 1 055 17,82 

2019-2020 671 10,09 473 7,99 

55-64     

2020-2021 1 450 16,88 989 16,70 

2019-2020 829 12,46 604 10,20 

45-54     

2020-2021 1 225 14,26 863 14,58 

2019-2020 958 14,40 698 11,79 

35-44     

2020-2021 1 185 13,80 832 14,06 

2019-2020 1 238 18,61 917 15,49 

18-24     

2020-2021 1 023 11,91 636 10,75 

2019-2020 833 12,52 1 475 12,60 



Liite 2 

  1 (6) 

 

Käyttäjien analysointi iän ja sijainti kaupungin mukaan 

Kaupunki Ikä Käyttäjät % Uudet käyttäjät % 

Helsinki 25-34 17,44 19,03 

Helsinki 65+ 10,83 11,86 

Helsinki 55-64 10,21 10,33 

Helsinki 35-44 9,05 9,65 

Helsinki 45-54 8,67 9,36 

Helsinki 18-24 7,67 7,15 

    

Lohja 65+ 2,20 1,05 

Lohja 25-34 1,91 1,43 

Lohja 55-64 1,90 1,18 

Lohja 45-54 1,54 1,22 

Lohja 18-24 1,37 0,79 

Espoo 25-34 1,34 1,34 

Lohja 35-44 1,33 0,89 

Espoo 65+ 1,16 1,07 

Tampere 25-34 1,09 1,32 
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Tampere 55-64 1,01 1,03 

Espoo 55-64 0,91 1,07 

Vantaa 25-34 0,86 0,97 

Espoo 45-54 0,85 0,97 

Tampere 65+ 0,84 0,78 

Turku 25-34 0,81 0,72 

Vihti 25-34 0,76 0,5 

Turku 65+ 0,74 0,85 

Espoo 18-24 0,73 0,56 

Espoo 35-44 0,73 0,76 

Tampere 18-24 0,70 0,78 

Vihti 65+ 0,70 0,66 

Vihti 55-64 0,67 0,62 

Vantaa 65+ 0,59 0,62 

Turku 55-64 0,59 0,74 

Vantaa 55-64 0,56 0,56 

Vihti 45-54 0,56 0,43 

Vantaa 45-54 0,53 0,64 
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Vihti 35-44 0,52 0,45 

Tampere 45-54 0,51 0,41 

Vantaa 18-24 0,48 0,47 

Tampere 35-44 0,48 0,6 

Turku 45-54 0,42 0,37 

Vihti 18-24 0,41 0,31 

Vantaa 35-44 0,39 0,52 

Turku 18-24 0,38 0,29 

Turku 35-44 0,38 0,45 

Oulu 25-34 0,38 0,45 

Oulu 55-64 0,33 0,37 

Raseborg 25-34 0,25 0,23 

Raseborg 65+ 0,25 0,21 

Oulu 35-44 0,23 0,27 

Kirkkonummi 55-64 0,22 0,25 

Salo 25-34 0,22 0,17 

Oulu 45-54 0,21 0,27 

Oulu 65+ 0,21 0,25 
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Raseborg 45-54 0,21 0,27 

Jyvaskyla sub-

region 

65+ 0,19 0,25 

Salo 65+ 0,19 0,17 

Karkkila 25-34 0,18 0,14 

Salo 45-54 0,18 0,14 

Oulu 18-24 0,18 0,14 

Karkkila 35-44 0,17 0,14 

Karkkila 45-54 0,17 0,1 

Kirkkonummi 25-34 0,16 0,19 

Kirkkonummi 65+ 0,16 0,19 

Jyvaskyla sub-

region 

25-34 0,16 0,19 

Raseborg 35-44 0,16 0,12 

Salo 55-64 0,15 0,14 

Raseborg 55-64 0,15 0,1 

Salo 35-44 0,13 0,1 

Kirkkonummi 18-24 0,12 0,16 

Kirkkonummi 45-54 0,12 0,12 
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Nurmijarvi 25-34 0,12 0,1 
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Hankinta iän mukaan eri kanavista 

 
 

  18-
24 

25-
34 

35-
44 

45-
54 

55-
64 

65+ Uusien käyttäjien %osuus 
kokonaismäärästä 
25,63% (23 111) 

Organic 
Search 

2,72 
% 

5,53 
% 

2,88 
% 

2,94 
% 

3,51 
% 

3,89 
% 

60,46 % 

Paid 
Search 

0,97 
% 

2,10 
% 

1,20 
% 

1,22 
% 

1,47 
% 

1,48 
% 

21,83 % 

Direct 0,31 
% 

0,75 
% 

0,42 
% 

0,49 
% 

0,56 
% 

0,62 
% 

9,89 % 

Referral 0,14 
% 

0,32 
% 

0,18 
% 

0,20 
% 

0,16 
% 

0,23 
% 

3,45 % 

Social me-
dia 

0,07 
% 

0,15 
% 

0,19 
% 

0,18 
% 

0,18 
% 

0,12 
% 

3,37 % 


