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Mikä on Google AdWords?
Google AdWords on Googlen mainostyökalu, jonka avulla voidaan tehdä 
mainontaa Googlen hakukoneessa, display verkostossa sekä YouTubessa

Hakusanamainonta
Display mainonta

YouTube mainonta
Google shopping (ei vielä Suomessa)



Google AdWords mainonnan hyödyt
Erittäin tarkkaan kohdennettua mainontaa
Mainostaja päättää itse mainosbudjetin
Mainonta saadaan aloitettua ja lopetettua nopeasti
Mainonnan tuloksia on mahdollista mitata tarkasti



AdWords tilin rakenne
AdWords tilin

Mainosryhmät #1 Mainosryhmät #2

Mainokset #1 Mainokset #3Mainokset #2 Mainokset #4

Kampanjat #2



Hakusanamainonta (SEM)



Hakusanamainonnan edut
Mainoksia voidaan näyttää juuri silloin kun joku 
etsii mainostajan tarjoamaa tuotetta tai palvelua

Mainoksista maksetaan vain silloin kun henkilö 
klikkaa mainosta ja vierailee mainostajan 
sivustolla

Hakusanamainonta tuottaa yleensä erittäin 
hyviä tuloksia silloin kun Google haun tekevällä 
henkilöllä on jokin akuutti tarve, jonka mainostajan 
tarjoama tuote / palvelu ratkaisee



Peruskäsitteet tutuiksi
Klikkihinta CPC on se, hinta jonka mainostaja maksaa kun henkilö klikkaa 
mainosta ja siirtyy hakukoneesta mainostajan sivulle

Hintatarjous on mainostajan määrittelemä summa, jonka hän on valmis 
maksamaan yhdestä kävijästä

Avainsanat ovat mainostajan määrittelemiä ilmauksia, joiden perusteella 
mainoksia voidaan näyttää 

Kun henkilö tekee haun Googlessa, mainoksia voidaan näyttää 
avainsanojen ja kyseisen henkilön hakutermien vastaavuuden perusteella



Hakuverkoston 
kampanjan luominen



Valitse kampanja-asetukset
Maantieteellinen sijainti

Kielet

Hintatarjous-strategia

Budjetti

Mainosten esitysaikataulu



Mainosryhmän luominen

Jokaisessa kampanjassa vähintään yksi 
mainosryhmä

Kohdennuksessa käytettävät avainsanat 
lisätään mainosryhmätasolla

Yhdessä mainosryhmässä voi olla lukuisia 
mainoksia



Mainoksen luominen



Avainsanat



Kampanja valmis
Kun olet luonut mainosryhmän, vähintään 
yhden mainoksen sekä lisännyt avainsanat 
mainosryhmään, niin kampanja on valmis.

Google tarkistaa vielä kaikki mainokset 
ennen kuin ne alkavat näkyä hakujen 
yhteydessä. Googlen tarkistus kestää 
yleensä maksimissaan muutaman tunnin.



Hakusanamainonnan optimointi

Avainsanat
Negatiiviset avainsanat
Mainostekstit
Laitteet (tietokone vs puhelin vs tabletti)
Hintatarjous-strategiat
Kellonajat
Viikonpäivät

Hakusanamainontaa voidaan optimoida monin eri tavoin. 
Alla on lueteltu tyypillisimpiä optimointikohteita:



Avainsanojen 
käyttö

Laaja haku: Punainen polkupyörä

Muokattu laaja haku: +punainen +polkupyörä 

Ilmaushaku: “punainen polkupyörä”

Tarkka haku: [punainen polkupyörä]



Negatiiviset avainsanat
Negatiivisilla avainsanoilla voidaan estää mainoksia näkymästä ei 
haluttujen hakutermien yhteydessä. 

Oletetaan, että myyt uusia polkupyöriä ja 
haluat estää mainosten näyttämisen käytettyjä 
polkupyöriä etsiville. Voi lisätä negatiivisiksi 
avainsanoiksi muun muassa käytetty, käytetyt, 
tori jne. 



Negatiiviset avainsanat



Mainostekstien A/B testaus
Mainostekstejä tulisi mielellään olla vähintään 
kolme / mainosryhmä. Voit kokeilla erilaisia 
otsikoita, sisältötekstejä sekä toimintakehotteita.

Kun mainokset ovat saaneet riittävästi näyttöjä, 
niin voit katsoa millä mainoksilla on paras 
klikkausprosentti ja konversioiden tuotto. 

Tee heikoiten suoriutuneen mainoksen tilalle uusi 
mainos ja jatka tätä samaa prosessia aina vaan 
uudelleen.



Mainonnan optimointi eri laitteille

Usein B2B yrityksillä tietokoneet tuovat paremmin konversiota ja mobiili 
toimii paremmin kuluttajatuotteiden kanssa, mutta älä arvaa vaan testaa!



Hintatarjous-strategiat
AdWords tarjoaa mainostajan käyttöön useita erilaisia 
hintatarjous-strategioita. Käytä aluksi jompaa kumpaa 
seuraavista strategioista, manuaalinen klikkauskohtainen 
hinta tai maksimoi klikkaukset.

Kun konversiota on kertynyt vähintään 30 kpl 
kuukauden aikana, niin se mahdollistaa kone-oppimista 
hyödyntävien älykkäiden hintatarjousten käyttöönoton. 
Älykkäitä hintatarjous-strategiota ovat tavoite-CPA, 
tavoiteltu mainostuotto sekä maksimoi konversiot



Näin valitset 
hintatarjous-strategian

Hintatarjous-strategia valitaan ja tarvittaessa vaihdetaan kampanjan 
asetukset välilehdeltä.



Viikonpäivät ja kellonajat
Kuvan esimerkissä on erään kuluttajaverkkokaupan yksi kampanja. Mainonnan 

teho on hyvä alkuviikosta ja heikkenee sitten viikonloppua kohden.



Kuinka klikkihinta määräytyy?
Todellinen klikkauskohtainen eli CPC on usein pienempi kuin korkein 
klikkauskohtainen hinta eli hintatarjous, sillä maksat AdWords-huutokaupassa 
enintään sen verran, mitä vähintään vaaditaan mainoksesi sijainnin 
ja mainoksessa näytettävien mainosmuotojen, kuten sivustolinkkien, 
säilyttämiseen.

Mainosten sijoitus hakutulossivulla määräytyy mainoshuutokaupassa, 
mutta ykköspaikkaa ei ole välttämättä mahdollista saavuttaa vain 
tarjoamalla kilpailijoita korkeamman hintatarjouksen. Tämä johtuu siitä, että 
hintatarjousten lisäksi mainosten sijoituksiin vaikuttavat myös laatupisteet.



Kuinka mainosten sijoitus määräytyy 
mainoshuutokaupassa?
Mainosten sijoitus mainoshuutokaupassa määräytyy Googlen AdRank kaavan kautta. 
AdRank = hintatarjous X laatupisteet. 

CPC = yhden sijan alapuolella olevan mainoksen AdRank / omilla laatupisteillä + 0,01€

Mainostaja 1

Mainostaja 2

Mainostaja 3

Max. hinta-tarj. Laatupisteet AdRank CPC

6€

2€ 10 20 1,61€

4€ 4 16 3,01€

2 12 4,01€



Laatupisteiden merkitys
Edellisestä esimerkistä selvisi kuinka laatupisteillä on 
suuri vaikutus mainosten sijoituksiin sekä todellisiin 
klikkihintoihin. Laatupisteet ovat aina asteikolla 1-10.

Voit nähdä saamasi laatupisteet (asteikolla 1–10) ja 
osat, joista ne koostuvat (odotettu klikkausprosentti, 
mainoksen osuvuus ja aloitussivun käyttökokemus), 
tilisi Avainsana-analyysi-kentässä.

Mitä osuvampia mainoksesi ja aloitussivusi ovat 
käyttäjälle, sitä todennäköisemmin niillä on korkeat 
laatupisteet.



Näin tarkistat laatupisteet

Vie hiiri avainsanan oikealla puolella 
olevan puhekuplan päälle ja näet 
avainsanan laatupisteet.



Mainoslaajennukset

Hakusanamainoksissa kannattaa aina hyödyntää 
myös ilmaisia mainoslaajennuksia, joiden avulla 
mainoksiin saadaan lisää huomiota herättävää 
sisältöä ja mainosten klikkausprosentit kasvavat.

Yleisimmin käytettyjä mainoslaajennuksia ovat 
sivustolinkkilaajennukset, huomiotekstilaajennukset, 
sisältöpoimintalaajennukset, puhelulaajennukset 
sekä sijaintilaajennukset.



Sivustolinkkilaajennukset
Sivustolinkit näkyvät Google-hakutulosten ylä- ja alapuolella 

olevissa mainoksissa.



Sijaintilaajennukset
Hakuverkostossa sijaintilaajennuksia sisältävät mainokset voidaan näyttää 

vakiomuotoisina tekstimainoksina, jotka sisältävät sijainnin ja puhelinnumeron. 
Mobiililaitteilla puhelinnumeron paikalla voidaan näyttää klikattava Soita-painike.



Display mainonta
Bannerimainokset Googlen display verkostossa

Display verkosto käsittää yli 2 miljoonaa verkkosivua aina pienistä blogeista 
suuriin sivustoihin



Display mainonta vs 
hakusanamainonta

Tunnetun verkkokaupan suuri alennusmyynti
Sähköpostiliidien keräys ilmaisen e-kirjan avulla
Pikaruokaketjun alennuskupongit

Display mainonnan teho on usein varsin heikko verrattuna 
hakusanamainontaan, mutta display mainontaa ei pitäisi verrata 
hakusanamainontaan, sillä nämä kaksi mainosmuotoa vaativat 
täysin erilaiset strategiat toimiakseen.

Display mainonta voi toimia hyvin esimerkiksi näissä tilanteissa:



Display mainonnan kohdennukset

Kiinnostuksen kohteet
Aihepiirit
Display avainsanat

Sijoittelut
Uudelleenmarkkinointi

Display verkostossa voit kohdentaa mainontaa useilla eri tavoilla



Kiinnostuksen kohteet
Voit kohdentaa mainonnan esimerkiksi kodin 
remontoinnista kiinnostuneille. Mainoksia voidaan näyttää, 
jos henkilö on aikaisemmin selannut kodin remontointiin 
liittyviä verkkosivuja, jonka perusteella Google olettaa 
henkilön kuuluvan kohderyhmään. 

Mainoksia voidaan näyttää myös muilla kuin kodin 
remontointiin liittyvillä sivuilla henkilön aikaisemman 
selaushistorian perusteella.



Näin lisäät kiinnostuksen kohteet 
kohdistuksen
Valitse ensin aihepiirit ja 
uudelleenmarkkinointi ja selaa 
suhdeyleisöistä tai ostoa 
harkitsevista yleisöistä tuotettasi 
tai palveluasi vastaavat yleisöt.



Aihepiireihin kohdistaminen

Mainokset kohdistetaan useille valittuja aiheita 
käsitteleville sivuille kerralla. Näin voit kattaa 
suuren määrän Display-verkoston sivuja. 

AdWords analysoi kunkin verkkosivuston 
sisällön ja huomioi eri tekijöitä, kuten tekstin, 
kielen, linkkirakenteen ja sivujen rakenteen.



Aihepiireihin kohdistaminen
Mainokset kohdistetaan useille valittuja aiheita käsitteleville sivuille kerralla. 
Näin voit kattaa suuren määrän Display-verkoston sivuja. AdWords analysoi 
kunkin verkkosivuston sisällön ja huomioi eri tekijöitä, kuten tekstin, kielen, 
linkkirakenteen ja sivujen rakenteen.



Sijoittelut
Voit kohdistaa mainokset näkymään juuri valitsemillasi verkkosivuilla. Sijoittelu 
voi olla kokonainen verkkosivusto tai sivuston osa. 

Yleensä tätä kohdistustapaa kannattaa käyttää vain siinä tapauksessa 
mikäli näet, että tietyiltä verkkosivuilta tulee erityisen laadukasta liikennettä. 
Silloin kannattaa varmistaa mainosten näkyvyys näillä sivuilla sijoittelut 
kohdennuksen avulla.



Uudelleenmarkkinointi
Uudelleenmarkkinointi on lähestulkoon aina kaikista tehokkain display 
mainonnan kohdennus tapa. Uudelleenmarkkinointi tarkoittaa mainosten 
näyttämistä sivustolla aikaisemmin vierailleille henkilöille. 

Uudelleenmarkkinointia varten on mahdollista luoda erilaisia yleisöjä. Voit 
esimerkiksi luoda yleisön kaikille viimeisen 7 päivän aikana sivustolla käyneille, 
jotka ovat myös viettäneet yli 2 minuuttia sivutolla.

Analytics osiossa myöhemmin ohjeet uudelleenmarkkinointiyleisön luontia varten



Ostoskorin hylkääjät



YouTube mainonta
YouTube mainonta haastaa tällä hetkellä perinteistä tv mainontaa oikein toden 
teolla, sillä YouTube mainonta tarkasti kohdennettavaa, tuottaa mitattavia 
tuloksia ja se on erittäin HALPAA.

YouTube in-stream mainonnassa videon näytöstä tarvitsee maksaa ainoastaan 
silloin kun henkilö on katsonut videota vähintään 30 sekunnin ajan. 

Katselukerran hinta on usein niinkin alhainen kuin 0,01€, joten tuhannen euron 
mainosbudjetilla on mahdollista saada 100000 katselukertaa videolle ja me 
ollaan LumoLinkilla tehty tämä monta kertaa! 



YouTube mainonnan etuja

Katselukertojen lisäksi videoista tulee myös 
kävijöitä verkkosivuille

Videoiden avulla on mahdollista kasvattaa omaa 
yleisöä omalla YouTube kanavalla

Video saattaa parhaimmillaan saavuttaa myös 
huomattavan määrän ilmaista näkyvyyttä



Google Analytics

Kuinka paljon kävijöitä verkkosivuilla käy
Miten pitkään kävijät selaavat sivustoa ja mitkä ovat suosituimmat sivut
Mistä lähteistä kävijät saapuvat verkkosivuillesi
Luoda tapahtumia (event), konversiota ja uusi yleisöjä

Google Analytics on ilmainen kävijäseurantatyökalu, jonka avulla 
voit selvittää muun muassa:



Google Analytics
Valitse tarkasteltavat raportit vasemmalta sivupalkista



Selvitä mistä kävijät tulevat
Jos Google Analyticsin ominaisuuksista pitäisi valita yksi ja tärkein, niin 

se olisi epäilemättä tieto siitä mistä kävijät ja ennen kaikkea ostavat 
asiakkaat tulevat.



Reaaliaikainen näkymä



Yleisön yleiskatsaus



Käyttäytyminen sivustolla



Konversiot



Google Analyticsin muokkaus
Kun haluat luoda uusia segmenttejä, yleisöjä tai tavoitteita, niin sinun 

täytyy mennä Google Analyticsin järjestelmänvalvoja välilehdelle. 



Uuden segmentin luominen



Uuden tavoitteen määritys



Näin luot uuden yleisön

Uudelleenmarkkinoinnin 
mahdollistamiseksi on ensin mentävä 
kohtaan seurantatiedot ja sen alta 
tietojen kerääminen.

Uudelleenmarkkinointi on 
oletusarvoisesti pois päältä ja se on 
ensin laitettava päälle täältä.



Uuden yleisön luonti

Mene seuraavaksi yleisömääritykset 
kohtaan ja valitse yleisöt. 

Valitse tämän jälkeen seuraava 
vaihe ja pääset linkittämään yleisöt 
AdWords tilille.



Uuden yleisön luonti
Kun olet linkittänyt AdWords tilin, niin Analytics luo automaattisesti 

uuden yleisön nimeltä kaikki käyttäjät.



Uuden yleisön luonti
Voit myös luoda itse muokkaamiasi 
yleisöjä antamiesi ehtojen mukaan. 

Voit esimerksi luoda yleisön 
verkkokaupan ostoskorin hylkääjille 
määrittelemällä yleisöön kaikki 
henkilöt, jotka ovat lisänneet tuotteita 
ostoskoriin, mutta eivät ole suorittaneet 
ostosta loppuun.



Google Search Console
Google Search Console on ilmainen työkalu verkkosivustojen ylläpitäjille. Google Search 

Console auttaa selvittämään sekä sivuston teknistä toimivuutta että sisällön laatua.



Hakuanalyysit
Google Search Consolen ehkä paras ominaisuus on hakuanalyysit. 

Google Analytics ei valitettavasti näytä kuin hyvin pienen 
osan orgaanisen liikenteen hakusanoista, mutta Google 
Search Consolen hakuanalyysit raportti näyttää orgaanisen 
liikenteen hakusanat ja lisäksi klikkaukset, 
näyttökerrat, klikkausprosentin ja 
orgaanisen sijoituksen hakutulossivulla.



Hakuanalyysit



Linkit sivustoosi
Google Search Console näyttää myös kaikki ulkoiset linkit sivustoosi. 

Ulkoiset linkit ovat hyödyllisiä hakukoneoptimoinnin kannalta.



Indeksointitilastot ja 
sivuston nopeus



Sivustokartat



Indeksointivirheet



Robots.txt 
testaustyökalu



Muut materialit
Meidän muut luentomateriaalit 
(videot, YouTube, Facebook, hakukoneoptimointi)

Hyvä hakukoneoptimointi opas aloittelijalle

Ilmainen AdWords 101 videokurssi

Ilmainen Google Analytics videokurssi

https://www.slideshare.net/lumolink/presentations
https://moz.com/beginners-guide-to-seo
https://www.udemy.com/adwords-101/
https://www.youtube.com/watch?v=braJCJhfwQU


Kiitos huomiostanne!
Artem Daniliants / LumoLink Digital Oy

artem.daniliants@lumolink.com
+358 5040 44299




