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Seurannan hyödyt

• Mitä käytännön hyötyä kotisivujen 
kävijätietojen seurannasta on? 
– Kun teille kilahtaa euroja kassaan, tiedättekö mitä 

kautta asiakas teidät löysi?
– Kävijäseurannan avulla saavumme tiedon, mistä 

asiakas meidän sivuille tuli
– Voidaan asettaa myös valmiita tavoitteita, esim. 

ostotapahtuma



Seurannan hyödyt

• Miten tietojen avulla voidaan myydä enemmän?
– Kun tiedämme, mistä tulee eniten ostavia asiakkaita, 

voimme satsata siihen enemmän
– Turhat tai vähemmän tuottavat markkinointiratkaisut 

voidaan jättää väliin
– Laittamalla eniten rahaa ja aikaa oikeisiin asioihin, 

myymme enemmän
– Vertailemalla erilaisia viestejä/mainoksia, pääsemme 

kärryille siitä, mikä toimii meidän asiakkaisiin



Oikeat hakusanat

• Mistä tiedämme, mitä hakusanoja asiakkaat 
käyttävät hakukoneissa? 
– Googlen avainsanatyökalu on ihan ykkönen
– Testataan!

Kun ei tiedä 
yhtään, mitä 
sanoja voisi 
käyttää

Kun haluaa 
arvioida, 
onko omat 
sanat hyviä



Oikeat hakusanat

• Miten voimme hyödyntää tätä tietoa?
– Teillä on varmasti jokin tavoite?
– Onko kyseisillä hakusanoilla tarpeeksi hakuja, jotta 

tavoitetaan riittävästi väkeä?
– Onko käyttämämme hakusanat hinnaltaan 

järkevimmät?
• Voiko halvemmalla saada saman määrän kävijöitä?

– Kun tiedetään, millaisia hakumäärät ja hinnat ovat, 
pystymme realistisesti arvioimaan myyntiä

– Onko konversio teille tuttu?
• Katsotaan vähän tarkemmin



Konversio: Esimerkki hotelli
• Teillä on tarjolla hotellihuoneita
• 2 päivän Adwords-kampanjalla (esim. 50 euroa) 

saatte 30 käyntiä sivuille
• Näistä 30 kävijästä 2 varaa huoneen
• 2/30 = 6,7 % eli konversio on 6,7 %
• Tavoitteenne on myydä 11 huonetta 4 yöksi eli 44 

yötä
– Tarvitaan 657 kävijää, jos konversio pysyy samana 

(=1095 euroa Adwords-kampanjaan)
– Nyt meillä on kaksi vaihtoehtoa 



Konversio: Esimerkki hotelli
• Konversioon vaikuttaa aina vähintään kotisivun ja 

itse palvelun laatu, varauksen helppous sekä 
tietenkin hinta

• Voimme siis maksaa enemmän mainoksista tai 
tehdä jotakin:
– Kotisivuille / varausjärjestelmälle
– Tarjoamallemme palvelulle tai mielikuvalle 

palvelumme laadusta (esim. Tripadvisor)
– Palvelumme hinnalle
– (Tai käyttää markkinointiin ihan muita kanavia, mutta 

niistä lisää myöhemmin)



Miten kotisivuja voi kehittää

• Oletteko kuulleet landing pagesta eli 
laskeutumissivusta?
– Jos yritämme myydä esim. pikkujouluja, tehdään 

sitä varten täysin oma sivu, jossa puhutaan vain 
pikkujouluista

– Kerrotaan hinnat ja muut tärkeät tiedot 
ytimekkäästi ja selkeästi

– Lisätään sivulle mahdollisimman helppo keino 
varata pikkujoulut

– Ohjataan kaikki mainonta suoraan tälle sivulle



Oikeat hakusanat

• Muistihan Sirkku mainita vertailun?



Yrityksen löytyminen netistä

• Miten saamme yrityksen löytymään paremmin 
hakukoneista ja miten saamme asiakkaat 
paremmin johdatettua ostamaan?
– Kotisivujen parempaan löytymiseen on kaksi keinoa: 

hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta

• Hakukoneoptimointiin vaikuttaa hirmu moni asia
• Aloita näistä: 

– title tagit, sivun varsinainen teksti ja otsikot, kuvat ja 
niiden alt tiedot (sekä linkit)



Esimerkit title tageista



Esimerkit title tageista



Esimerkit title tageista



Sivun varsinainen teksti
• Otetaan esimerkiksi Hinders:

– http://www.hinders.fi/mokit/
• Hakukoneen mielestä sivulla lukee: 

– HINDERS, HINDERS, MÖKIT, PALVELUT, HINNASTO, VARAUSEHDOT,  
YHTEYSTIEDOT, Mökit, Lomanviettoa saaristossa

– Sisäjärven rannalla, Mökki 1, Mökki 2, Mökki 3, Mökki 4, Mökki 5
– Merenrannalla, Mökki 6 Udden, Mökki 7 Sikviken, Mökki 8 Kroken
– Saaressa, Mökki 9 Kasan, Mökki 10 Kasan, Mökki 11 Lillvik
– Tutustu palveluihimme. Klikkaa tästä!
– © 2016 Hinders. Kaikki oikeudet pidätetään.
– Luotu Webnodella. Kielet. Suomi Svenska English  

• Jos halutaan löytyä nauvolaisena vuokramökkinä, se pitää lukea 
jossain
– Hakuja reilut 2000 / kk eli ei valtavasti, mutta on siinä pari tuhatta 

potentiaalista asiakasta

http://www.hinders.fi/mokit/


Sijainti hukassa

• Sijainti on hiukan hukassa myös muilla, esim. 
Villa Wolaxissa:
– http://www.villawolax.fi/saunat.html
– Täällä on Turku saatu kuitenkin mainittua 

footerissa
• Yksi vaihtoehto myös muille

http://www.villawolax.fi/saunat.html


Voiko kirjoittaa liikaa?

• Googlen algoritmit pyrkii laskemaan ns. black hat
-keinoja käyttäneiden sivujen sijoitusta 
hakutuloksissa
– Esim. saman sanan toistaminen eri muodoissa liian 

monta kertaa tai tekstin piilottaminen taustalla ovat 
tällaisia keinoja

• Monta kertaa sen saa kuitenkin mainita, kunhan 
teksti pysyy luonnollisena:
– http://herrankukkaro.fi/fi/palvelut/saunat-ja-kylvyt
– 22 kertaa savusauna!

http://herrankukkaro.fi/fi/palvelut/saunat-ja-kylvyt


Kuvat ja niiden tiedot

• Syöttämällä kuvien tiedot hyvin, voi löytyä 
kuvahausta
– Mutta tietojen syöttäminen auttaa löytymään 

paremmin myös normaalissa haussa

• Kuvan löytymistä voi auttaa:
– Muokkaamalla tiedoston nimen järkeväksi ennen 

nettiin lataamista
– Syöttämällä kuvalle sekä alt että title tekstin
– Esimerkki hyvästä alt tiedosta: 

http://herrankukkaro.fi/fi/palvelut/kokous-saaristossa

http://herrankukkaro.fi/fi/palvelut/kokous-saaristossa


Sitten on vielä ne linkit

• Linkit ovat lähes tärkein sivun sijoitukseen 
vaikuttava tekijä

• Haasteellista, koska linkkejä ei ole helppoja 
hankkia

• Käyttäkää kuitenkin aina tilanne hyödyksi, jos 
linkki on mahdollista saada

• Eli toisen nettisivun lisäämä linkki, joka 
johdattaa teidän kotisivulle



Google Analytics

• Ihan paras kävijäseurantaohjelma

• Kuinka monella on Google Analytics jo 
asennettuna?

• Kuinka moni seuraa tilastoja aktiivisesti?

• Kuinka moni hyödyntää tietoja jotenkin?



Google Analytics

• Google Analyticsin saa käyttöön Google-tilin 
tunnuksilla

• Rekisteröitymisen jälkeen saa käyttöön koodin, 
joka kopioidaan kotisivuilla <head> tagien väliin
– Jokaisella kotisivulla tämä tapahtuu eri tavalla ja tässä 

saattaa tarvita kotisivujen tekijän apua
– Jos olette uusimassa kotisivuja, pyytäkää asentamaan 

koodi teille valmiiksi jo ennen sivujen julkaisua
– Tarvitsette silti Google tilin tunnukset voidaksenne 

seurata tilastoja



Google Analytics

• Tavoitteiden luominen helpottaa:
– Järjestelmän valvoja  Tavoitteet  Uusi tavoite
– Esim.:

• Oma
• Nimeä ja valitse Kohde
• =tähänsuorawwwosoitehalutullesivulle.fi

– Tämän jälkeen pystyy seuraamaan suoraan, mistä 
lähteestä toteutui parhaiten tämä tavoite

– Sirkun esimerkki: kaupungin vuokra-asunnot vs. 
Uudelle asukkaalle sivu 



Google Analytics: Mitä seurata?

• Hankinta  Kaikki liikenne  Liikenteen lähde
– Eli mistä asiakkaat tulevat

• Liikenteen lähde raportissa klikkaa Avainsana
– Millä hakusanoilla kävijät löysivät perille
– (not provided) tarkoittaa salattua yhteyttä tai 

kirjautunutta käyttäjää 
– (not set) voi tarkoittaa uudelleenohjausta



Google Analytics: Mitä seurata?

• Hankinta  Sosiaalinen media  Yleiskatsaus 
Jaettu URL-osoite
– Mitä linkkiä sivuillenne jaetaan ja klikataan somessa
– Tästä käy myös ilmi, mitä EI klikata, jos tiedätte 

jakavanne esim. laskeutumissivun linkkiä

• Jos sivut on laajat:
– Käyttäytyminen  Sivuston sisältö  Sisällön tarkat 

tiedot
• Löydät jokaisen sivun erikseen  Voit asettaa tavoitteita, jos 

löydät jotain mielenkiintoista



Google Analytics: Mitä seurata?

• Matkailualalla sijaintikin tärkeä:
– Yleisö  Geo Sijainti 
– Mistä tulee kävijöitä? Mistä EI tule kävijöitä?

• Pitäisikö kohdentaa mainontaa sinne, mistä ei tule vai sinne, 
mistä tulee?

• Kokeilemalla selviää!
• Muistakaa! Mainokset eivät tarkoita vain Google Adwords 

mainontaa

• Yleisö Mobiili Yleiskatsaus
– Kuinka suuri osa käyttää mobiilia tai tablettia? Olisiko 

aika uusia kotisivut nopeasti?



Hotjar

• Kuka on jo ehtinyt kokeilla Hotjaria?
• Millaiset kokemukset?

• Asennus tapahtuu, kuten Analyticsissa
– Rekisteröitymisen jälkeen saa käyttöön koodin, 

joka kopioidaan <head> tagien väliin

• www.hotjar.com

http://www.hotjar.com/


Hotjar

• Toisenlainen kävijäseurantaohjelma
• Pystytään tarkemmin vakoilemaan, mitä 

sivuillamme tehdään
– Heatmaps: Click ja Scroll
– Recordings:

• Kenellekään ei riitä aika katsomaan kaikkia läpi
• Silloin tällöin kurkistus kuitenkin avaa silmiä

– Forms: Jos sivuillanne on lomake, voitte vakoilla, 
miten sitä täytetään

– Feedback: Erilaisia mahdollisuuksia luoda 
palautekysely sivun päälle, kun asiakas on käymässä 
sivuilla



Google Adwords

• Jos sivujen kehittäminen ja muu mainonta 
eivät riitä, otetaan apuun Google Adwords 
hakusanamainonta

• Vaatii Google-tilin tunnukset ja 
luottokorttitiedot

• www.google.fi/adwords

http://www.google.fi/adwords


Miten luon mainoksen?

• Aloita hakemalla sopivia avainsanoja
– Klikkaa yläpalkista Työkalut
– Valitse sitten Etsi uusia avainsanoja jne..

• Klikkaa sopivien avainsanojen kohdalla Lisää 
suunnitelmaan

• Paina lopuksi Tarkastele suunnitelmaa
• Jos haluat lisätä vielä sanoja, klikkaa Lisää 

avainsanoja



Miten luon mainoksen?

• Kun kaikki sanat on tallennettu valitse oikealta 
ylhäältä Tallenna tiliin

• Täytä kampanjalle nimi, hintatarjous ja 
päiväbudjetti

• Löydät nyt luodun kampanjan klikkaamalla 
ylhäältä Kampanjat
– Klikkaa sitten kampanjan nimestä tiedot auki ja 

valitse yläpuolelta harmaa laatikko Asetukset



Miten luon mainoksen?

• Jos haluat ajastaa mainoksen (mainio idea)
pitää mainoksen asetukset olla Kaikki 
ominaisuudet
– Klikkaa siis yltä asetukset ja muokkaa kohtaa 

(Kampanjan nimi alla) Tyyppi ja vaihda siihen 
kaikki ominaisuudet

– Rullaa sitten alas ja muokkaa kohtaa 
esitysaikataulu, esim. 5 päivää kerrallaan



Miten luon mainoksen?

• Valitse sitten yltä harmaa laatikko Mainokset
– Klikkaa punaista +MAINOS

• Nyt pääset täyttämään mainoksen varsinaiset tiedot
– Mainosryhmä= hetki sitten luomasi avainsanaryhmä
– Lopullinen URL= osoite, mihin ihmiset ohjataan

• Muista laskeutumissivu!
– Kaksi riviä tekstiä otsikkoon ja pidempi kenttä 

kuvaukseen: käytä ne hyvin!
– Lopuksi Tallenna
– Kun mainos on hyväksytty, se alkaa näkyä hauissa



Tulokset alkavat näkyä

• Tulokset näkyvät tietysti kassassa!
• Adwordsissa tilastoja voi seurata kohdasta 

Raportit
• Jos tili on yhdistetty Google Analytics tiliin, 

voit seurata tuloksia myös siellä
– Ohje:

• https://support.google.com/adwords/answer/1704341
?hl=fi

https://support.google.com/adwords/answer/1704341?hl=fi


Muista!

• Hyväkään mainos ei kuitenkaan takaa 
myyntiä!

• Kotisivu ja/tai varausjärjestelmä pitää olla 
ensin priimakunnossa

• Muistakaa laskeutumissivut
• Älkää ohjatko etusivulle, vaan suoraan oikealle 

sivulle



Google My Business



Google My Business

• Lisää oman yrityksen tiedot:
• https://www.google.fi/business/

https://www.google.fi/business/


Se olis siinä!

• Kysyttävää tai kommentteja?
• Miten voin vielä auttaa?

• Sirkku kiittää!
• laine.sirkku@gmail.com
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