
Google Analytics 4 
Yleiskoulutus



Google Analytics ym web-analytiikka-asiat - mikä juttu?

“If you can’t measure it you can’t improve it.”  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Google Analytics & web-analytiikka-asiat - mikä juttu?

● Verkkopalvelujen käytön ja digimarkkinoinnin 
isoimpia etuja on mitattavuus.  Mittaamisen avulla 
on mahdollista tehdä valintoja, tulkintoja ja 
päätöksiä datan ja tiedon pohjalta. 

 
● Digimarkkinoinnin alustat tuottavat mitattavaa 

dataa mainonnasta, joka tapahtuu heidän 
verkostoissaan. Jotta voimme tehdä mittaamista ja 
sen pohjalta päätöksiä oman sivustomme osalta, 
tarvitsemme siihen web-analytiikka-työkalun. 

 
● Google Analytics on maailman yleisin, ilmainen 

web-analytiikka -työkalu. 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Google Analytics 4 yleisesittely

● Google Analytics 4 (GA4) on Googlen kehittämä 
web-analytiikka -työkalu, joka korvaa Universal 
Analyticsina (UA) tunnetun aiemman Googlen 
web-analytiikka -työkalun. 
○ Universal Analytics lakkaa vastaanottamasta 

uutta dataa 1.7.2023. Universal Analyticsia ja 
Google Analytics 4:ää voi ja kannattaa pitää 
aktiivisina samanaikaisesti. Työkalujen 
lukemat eivät voi teknisten muutosten takia 
olla samansuuruisia. Pitämällä työkaluja 
aktiivisina yhtä aikaa, voi esimerkiksi oman 
liiketoiminnan uudet 
käyttäjäliikennetavoitteet asettaa 
vertailudatojen pohjalta. 

5

Google Analyticsin käyttöliittymän 
property(=omaisuus) -listauksessa 
GA4-omaisuuden tunnistaa 
numerosarjasta, jossa ei ole kirjaimia.  



Google Analytics 4 yleisesittely
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Tärkeimmät uudistukset Universal Analyticsiin verrattuna

Useimmat UA:n ominaisuudet ovat yhä saatavilla GA4:ssä. Tärkeimmät muutokset: 

▲ Datalähetyksen uusi malli “Events” (Tapahtumat). Sopeutuvampi ja laajempi kuin UA:ssa. 

▲ Raportointinäkymien kustomoitavuus sekä kattava ja muokattava analyysityökalu “Explore” (Tutki). 

▲ Kehittynyt Insights (Tilastotiedot)-työkalu → kertyneen datan pohjalta huomiot poikkeuksista sekä ennusteet 

▲ Tietoturva-asioiden parempi huomioiminen esimerkiksi datan säilytyksen osalta.  

▲ Tehokäyttäjän ominaisuuksia mm. BigQuery-datavaraston sisäänrakennettu tuki 

Vahva suositus käyttää työkalua englanniksi, koska netissä on paljon laajemmin tarjolla tukea englanniksi. 
https://support.google.com/accounts/answer/32047?hl=fi 

https://support.google.com/accounts/answer/32047?hl=fi


Google Analytics 4 yleisesittely

● Google Analyticsiin kirjautuminen tapahtuu 
analytics.google.com -osoitteen kautta. 
○ Tilille pääsyyn pitää olla luotu Google-tili. 

 
● Tilille on hyvä olla omat, henkilökohtaiset 

käyttäjätunnuksensa eri käyttäjille. Lisäksi 
henkilömuutosten näkökulmasta, voi olla hyvä, 
että tilillä on yksi yleinen&yhteinen tili, jotta tilille 
pääsyoikeus ei pääse hukkumaan. 

 
● GA4:ssa ei ole enää omia viewseja (näkymä), joihin 

UA:ssa pystyi tekemään oman raportointinäkymän 
esim. IP-osoitteen suodatuksen pohjalta. 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GA4:ssä ei ole enää omaa “views” 
-näkymät välilehteä. 



Google Analytics 4 yleisesittely

● GA4 toimii evästepohjaisesti oletuksena. 
● Evästeet ovat selaimiin tallentuvia tiedostoja, jotka 

säilyttävät mm. käyttäjien valintoja verkkokaupan 
ostoskoreissa. Evästeitä käytetään myös tiedon 
lähetykseen mm. digimarkkinointialustoihin, jotka 
hyödyntävät dataa mainonnan mittaamisessa sekä 
toteutuksessa. 
○ GA4-evästeet lasketaan tyypillisesti tilastollisiksi 

evästetyypeiksi. 
○ Tuoreimmat tietosuoja-viranomaisen linjaukset 

vaativat, että käyttäjältä on saatava 
yksiselitteinen lupa evästeiden käytöille. Siksi 
Suomessakin on noin viimeisen 1,5 vuoden 
aikana yleistyneet “ärsyttävät” pop-up -ikkunat, 
jotka pongahtelevat usein esiin. 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Tietosuoja 

Esimerkki MTVUutisten eväste-lupa 
-kyselystä. 



Google Analytics 4 yleisesittely

● Vielä ei ole aukottomasti selvää, onko GA4 täysin 
GDPR:n vaatimusten mukainen. Verrattuna UA:han, 
Google on kuitenkin tehnyt kehitystä asian suhteen 
huomattavasti. Muutoksia aiempaan ovat mm. 
○ IP-osoitteita ei säilötä 
○ EU-pohjainen liikenne esikäsitellään EU:n sisällä 

olevilla palvelimilla ennen lähetystä 
Analytics-servereille. 

○ Parempi mahdollisuus rajoittaa kerättävää dataa. 
 
● EU:n ja USA:n välillä ei ole tällä hetkellä voimassa 

olevaa henkilötietojen tiedonsiirtosopimusta. Siksi 
hurjimmissa spekulaatioissa mm. Facebook on uhannut 
lähteä EU:sta. Tässä puolessa on kuitenkin niin isot 
rahat kyseessä, että vääjäämättömästi jonkinlainen 
ratkaisu on edessä. 9

Tietosuoja 

Google Analytics 4:n tiedontallennukseen 
liittyviä muokattavia asetuksia. 

https://www.iltalehti.fi/digiuutiset/a/ccbc028c-e674-4ea5-b3d7-f92f616b5d0f
https://www.iltalehti.fi/digiuutiset/a/ccbc028c-e674-4ea5-b3d7-f92f616b5d0f
https://www.iltalehti.fi/digiuutiset/a/ccbc028c-e674-4ea5-b3d7-f92f616b5d0f


Raportit

● Toisin kuin UA:ssa, on vasemman palkin 
Raportit-valikon valinnan muokattavissa 
ylläpitäjän toimesta. Oletuksena näkymissä on 
käyttäjän elinkaareen, demograafisiin sekä 
päätelaitteisiin liittyviä raportteja. 

 
 
● Library (Kirjasto) -valinnan -kautta on mahdollista 

räätälöidä omiin tarpeisiin sopivat 
Raportti-kokoelmat, joihin voi tuoda ja luoda 
yksityiskohtaisiakin raportteja. 
○ Raportteja on kahdenlaisia, overview 

(yleiskatsaus) sekä detail (yksityiskohtainen) 
 

10



Raportit

● Oletusraporteissa on kahdenlaisia 
hankintaraportteja: Käyttäjähankinta (User 
acquistion) sekä liikenteen hankinta (Traffic 
acquistion) 
○ Käyttäjähankinta -raportti keskittyy uusiin 

käyttäjiin, liikenteen hankinta palaaviin 
käyttäjiin. 

○ Käyttäjähankinta -näkymän kautta pystyy 
katsomaan mitkä kanavat olivat mm. 
tulotavat sekä mitkä kampanjat toivat uusia 
käyttäjiä 
■ Uusi käyttäjä =  yksinkertaistettuna - 

sivuston seurantaevästettä ei ole 
selaimessa saatavilla (sitä ei ole ollut 
aiemmin tai evästeet on poistettu)  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(Hankinta) - käyttäjähankinta 

Stastiikkaa käyttäjähankinnasta. UA:han verrattuna 
uusia mittareita ovat Aktivoivat istunnot (Engaged 
sessions) sekä sen johdanneiset mittarit. Aktivoiva 
istunto = vähintään 10s kestävä istunto tai istunto on 
sisältänyt konversiotapahtuman tai sivukatseluita on 
vähintään kaksi 



Raportit

● Liikenteen hankinta keskittyy kokonaismääriin 
sivustoliikenteen osalta uusien käyttäjien 
hankinnan sijasta. Se sisältää saman tyyppisiä 
tietoja kuin käyttäjähankinta -raporttikin, mutta 
lukemat ovat kokonaislukemat - kattaen myös 
uudet käyttäjät ja heidän tuomat istunnot. 
○ Tämä raportti on osaltaan luotettavampi, 

sillä käyttäjien evästeet nollaantuvat 
herkemmin kuin aiemmin, ja näin 
säännöllisesti vieraileva käyttäjä voidaan 
luokitella uudeksi käyttäjäksi usein. 
■ GA4:ssä käyttäjäksi lasketaan 

käyttäjä, joka on aktivoitunut, mikä 
eroaa UA:sta. Siksi UA:n ja GA4:n 
käyttäjälukemat voivat poiketa paljon. 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Acquisition (Hankinta) - Liikenteen hankinta 

Vinkki - taulukon +kohdasta voi lisätä toisen sarakkeen 
ja katsoa esimerkiksi istunnon kampanjatietoa tulotavan 
lisäksi. 



Aktivoitumisraportit (Engagement)

● Merkittävä ero UA:n ja GA4:n avulla on se, että 
GA4 on keskittynyt mittaamaan enemmän 
sivuston toiminnallisuuksia ja toimintoja, jotka 
tunnetaan GA4:ssä termillä “Events” 
(=Tapahtumat). UA:n mittaus oli enemmän 
keskittynyt istuntoihin. 
○ Esimerkkinä GA4:ssä on mahdollista 

aktivoida tiedostojen avaamisen seuranta 
sivustolla ilman lisämuutoksia. UA:ssa 
tämän seurannan toteutus vaati usein 
Google Tag Managerin käyttöä. 

● Eventien yhteydessä on mahdollista lähettää paljon 
enemmän metadataa, parametreja, mikä 
mahdollistaa paremman analysoinnin. 
○ Tapahtumien ja parametrien yhdistelmistä 

on mahdollista luoda omia eventejä 
mittausta varten. 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“Events” (Tapahtumat) 
 

Erilaista parametri-dataa, jota kertyy 
eventien yhteydessä. 



Aktivoitumisraportit

● Myös konversiot ovat tapahtumia.  
○ Purchase (verkkokaupan ostotapahtuma) on 

oletuksena päällä. 
● Konversiot on mahdollista lähettää Google Adsiin 

mainonnan laadukkaampaa mittausta ja  
optimointia varten. 
○ Verrattuna UA:han, ottaa GA4 oletuksena 

kattavammin huomioon eri kanavien 
yhteisvaikutuksen konversioon. GA4 käyttää 
oletuksena konversion attribuoinnissa 
datapohjaista-mallia. Toimiakseen oikein, 
konversiodataa on kuitenkin hyvä olla 
paljon. 

● Konversiot lasketaan eri tavalla kuin UA:n 
tavoitteet - UA:ssa tavoite voi tapahtua kerran 
istunnon aikana, GA4:ssä monta kertaa istunnon 
aikana.  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Konversiot 

Esimerkki “purchase” 
-kovnersiotapahtuman datasta. 



Aktivoitumisraportit (Engagement)

● Sivut ja näkymät -raportin avulla pystyy katsomaan 
helposti eniten sivunkatseluita, käyttäjiä sekä uusia 
käyttäjiä saaneet sivut. 

 
● Huomioitavaa, että näissä näkymissä ei ole tällä 

hetkellä UA:sta tuttua välitöntä 
poistumisprosenttia (Bounce rate). Mittari on 
tulossa takaisin, mutta se toimii toimii eri tavalla 
kuin UA:n mittari. GA4:n välitön 
poistumisprosentti on päinvastainen mittari kuin 
aktivoivat istunnot ts. jos aktivoitumisprosentti on 
55 %, on välitön poistumisprosentti 45%. 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Sivut ja näkymät 

Unique user scrolls -mittari kertoo, kuinka monta 
yksittäistä käyttäjää rullasi sivua vähintään 90 % 
alaspäin. 



Kaupallistamisraportit

● Verkkokaupoille erittäin oleellinen näkymä on 
“Ostot verkkokaupasta” -raporttinäkymä. Raportti 
on samantyyppinen kuin UA:n 
verkkokauppa-raportti.  
○ Verrattuna aiempaan, on yksittäisten 

tuotteiden lukemien analysointi helpompaa, 
sillä yhdessä taulukossa on enemmän dataa 
saatavilla verrattuna UA:n puoleen. 

 
● Huomioitavaa, että verkkokaupan analytiikan 

tekniseen toteutukseen voi olla tarvetta tehdä 
muutoksia, jotta GA4-seurannan mahdollisuudet 
tulee täysin hyödynnettyä. UA:n malli ja GA4:n 
malli poikkeavat toisistaan. 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Ecommerce purchases (Ostot verkkokaupasta) 

Esimerkkejä mittareista, joita (Ostot verkkokaupasta) 
-näkymästä saa. 



Yleisöt vs Segmentit vs Vertailut

● Yleisöt: käytettävissä etenkin Google Adsissa 
käytettävissä sekä joissain vertailuissa. Ei päivity 
jälkikäteen. 
○ Esim. tuotesivua selanneet käyttäjät, 

uudelleenmarkkinointi 
● Segmentti -> Käytettävissä kartoituksissa 

(Explorations), ei käytettävissä perusraporteissa tai 
suoraan Google Adsissa, tosin segmentti on 
muutettavissa yleisöksikin. Segmentti päivittyy 
jatkuvasti. 
○ Esim. Ruotsista tulevat käyttäjät 

● Vertailu -> Käytettävissä perusraporteissa 
ainoastaan. Muutettavissa segmentiksi. Päivittyy 
jatkuvasti. 
○ Esim. Mobiilikäyttäjät vs desktop-käyttäjät 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Esimerkkejä yleisö, vertailut sekä 
segmentti-näkymistä. 



Tietolähteet

Google-tilin kieliasetuksen vaihtaminen 
GA4:n käyttöönotto 12 minuutissa (huom, käyttöönottoon tarvitaan sivuston teknisen ylläpitäjän apuja) 
GA4:n verkkokauppa-ominaisuudet käyttöön Woocommercessa 
UA:n ja GA4:n väliset mittaristo-erot 
Demo: Googlen oman tuotekaupan analytiikka 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https://support.google.com/accounts/answer/32047?hl=fi
https://www.youtube.com/watch?v=6upqv3kaIIk
https://www.youtube.com/watch?v=lhtd1kXObUg
https://support.google.com/analytics/answer/11986666?hl=fi
https://support.google.com/analytics/answer/6367342#access&zippy=%2Cin-this-article

