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T o m i  S e p p ä n e n

Google Analytics 4:n
hyödyntäminen



• Suomen tuloksekkainta digitaalisen markkinoinnin 

konsultointia jo vuodesta 2008.

• Tulos on ensimmäisenä toimistona Suomessa noteerattu 

ansioituneeksi kaikilla Google-mainonnan osa-alueilla 

(Haku, video, Display ja Shopping).

• Euroopan 150 parhaan Google-toimiston joukossa ja 

Suomen parhaaksi Google-kumppaniksi palkittu Googlen 

toimesta
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Agenda

• Millaisia uudistuksia Google Analytics 4:ssä on verrattuna Universal Analyticsiin?

• Google Analytics 4:n tehostettu seuranta

• Miten Google Analytics 4:ää käytetään?



Eventtien muokkaaminen Voidaan luoda uusia eventteja ja muokata 

niitä suoraan Google Analytics 4:ssä

Ei voi luoda eikä muokata eventtejä

Cross-domain mittauksen

asennus

Cross-domain mittauksen määritys suoraan

Google Analytics 4 -ohjelmassa

Ei ole mahdollista määritellä cross-domain 

mittausta suoraan Google Analytics 

-ohjelmassa

Segmenttien säilöminen Google Analytics 4:ssä voidaan luoda 

ja käyttää ainoastaan 10 segmenttiä

Voidaan tallentaa useampia segmenttejä 

ja käyttää uudelleen

DebugView Voidaan tarkastella debug-näkymää

reaaliaikaisesti Google Analytics 4:ssä

Ei ole mahdollisuutta tarkastella reaaliakaista

debug-näkymää Google Analyticsissa



Evästeetön mallintaminen

• GA4 hyödyntää koneoppimista täyttääkseen 
evästeiden hylkäämisen jättämät aukot 
mittausdatassa Evästeetön data Evästeellinen data



• Acquisition (hankinta) -näkymän valikko on 
typistetty versio Universal Analyticsin 
vastaavasta. Acquisition (hankinta) -
raportista ei enää löydy erillistä Google 
Ads- tai kampanjanäkymää, vaan 
liikennettä voi tarkastella 
kampanjakohtaisesti muokkaamalla raportin 
sarakkeita.

Hankinta

UA

(vanha)

GA4



• Engagement (aktivointi) -raportti muistuttaa 
sisällöltään osittain vanhaa 
käyttäytymisraporttia (Behaviour)

• Engagement -raportti kätkee sisäänsä 
tapahtumia sekä tietoa sivunäytöistä.

Aktivointi

UA

(vanha)

GA4



• Monetization (kaupallistaminen)
-näkymään on koottu dataa nimensä 
mukaisesti verkkokaupasta ja sovelluksen 
sisäisistä ostoksista.

Kaupallistaminen

UA

(vanha)

GA4



• Retention (säilyttäminen) -raportista
löytyy tietoa uusista ja palaavista 
käyttäjistä sekä sivustokävijöiden 
elinkaariarvosta.

Säilyttäminen



• Entinen Audience (yleisö)-raportti
on korvattu User (käyttäjä) 
-kokonaisuudella, jonka alta 
löytyvät Demografiset tiedot
ja Tekniikka-näkymät.

Käyttäjät

UA

(vanha)

GA4



Google Analytics 
4:n tehostettu seuranta



Tehostettu seuranta (Enhanced measurement)

• Google Analytics 4:ään on rakennettu jo valmiiksi
yleisempiä seurantoja, joita voidaan hyödyntää
sivuston analytiikassa.

• Näitä ovat mm:

• Sivuston katselut (Page views)

• Sivuston skrollaukset (Scrolls)

• Sivustolta ulospäin menevät linkkien klikkaukset
(Outbound clicks)

• Sivuston sisällä olevat hakutulokset (Site search)

• Videokatselut (Video engagement)

• Tiedostojen lataukset (File downloads)



Miten Google Analytics 
4:ää käytetään?



Kampanjoiden liikenteet

• Google Analytics 4:ssä voidaan tarkastella

UTM tagityksellä määriteltyjä liikenteen

lähteitä omalla filtteröinnillä kohdassa

esimerkiksi “first user campaign” tai "session 

campaign".

• GA4:ään tehtyjen maksetun mainonnan ja 

orgaanisen linkitysten liikennettä voidaan

tarkastella “pääsivulta” -> “Acquisition 

overview”



Sivuston käyttäminen

• GA4:ssä voidaan seurata miten sivustoa

käytetään “Page path and screen class” 

kohdassa esim sivustokatselut.

• Uutena näkymänä:

• Average engagement time



Sivustopolkujen analysointi

• Mitä vierailija tekee saapuessaan etusivulle?

• Mitä vierailija tekee kassalla, kun hän kohtaa 

virheen?

• Mitä vierailija tekee ennen kuin hän tilaa 

uutiskirjeen?

• Mitä käyttäjä tekee kirjautumisen jälkeen?



• Verkkokaupan ostetuimmat tuotteet listattuna

• Uusina näkyminä:

• Cart-to-view rate

• Purchase-to-view rate

Verkkokauppatapahtumat



Tunnista yleisöt

• Yleisöjen (Audiences) kautta voidaan

suodattaa liikennettä omien ehtojen

mukaisesti. 

• Esimerkiksi: “voidaan tunnistaa käyttäjät jotka

ostavat tuotteen ja käyttäjät jotka lisäävät

tuotteen ostoskoriin mutta eivät osta tuotetta.”



Vertaa tietoja

• Raportoinneissa voidaan vertailla aiemmin

määriteltyjä yleisöjä (Audiences) keskenään. 



Konversion määritys

• Konversiot voidaan määrittää suoraan 
eventistä



Tarvitsetko 
apua?

Skannaa minut
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