
Google Analytics 4:
Käyttöönotto



Rinnakkainen käyttöönotto

• Luodaan uusi Google Analytics 4 -property nykyisen/vanhan Google 
Analyticsin rinnalle
• Molemmat ovat sivustollasi käytössä samaan aikaan!



GA4:n käyttöönotto
Järjestelmänvalvoja → Mittauskokonaisuus: GA4:n Setup Assistant
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Kolme tapaa ottaa GA4-mittaus käyttöön

● Sivustotyökalut (Wordpress Site Kit, Squarespace, Wix…)

● GA4-tunniste sivuston lähdekoodiin

● Google Tag Manager



GA4-tunniste verkkosivuillesi
Esim. Wordpress-käyttäjät voivat käyttää Site Kit pluginia 



GA4-tunniste verkkosivuillesi
Manuaalinen asennus toimii kaikille ja on joustavin tapa toteuttaa.
Kopioi ja liitä Google-tagi sivustosi lähdekoodin head-osioon.



Pikaohjeet GA4:n käyttöönottoon Google Tag 
Managerilla

1. Luo GA:n asetuksista GA4-property nykyisen UA:n rinnalle

2. Mene uuden GA4-propertysi Datastriimit-osioon

3. Kopioi datastriimisi mittaustunnus

4. Lisää mittaustunnus esim. web-sivustollesi käyttäen Google 
Tag Manageriä:

• Luo GTM:ssä uusi tunniste (tag) ja valitse tyypiksi 
GA4-konfiguraatio, johon liität äsken kopioimasi 
mittaustunnisteen

• Valitse triggeriksi “Kaikki sivut”
• Tallenna tunniste

5. Julkaise uusi versio GTM:ssä

6. GA4-propertysi ketää nyt dataa.



Takaisin Setup Assistantiin



Konversioasetusten valitseminen



Määrittele yleisöt



Yleiset yleisöt



Malliyleisöt



Ennakoivat yleisöt - Uutta GA4:ssä!



Ennustemittarit (Predictive metrics)

Mittari Määritelmä

Oston todennäköisyys Todennäköisyys sille, että 28 viime päivän aikana 
aktiivisena olleesta käyttäjästä kirjataan tietty 
konversiotapahtuma seuraavien 7 päivän aikana.

Käytön lopettamisen todennäköisyys Todennäköisyys sille, että edeltävän 7 päivän aikana 
sovelluksessasi tai sivustollasi aktiivisena ollut käyttäjä 
ei ole aktiivinen seuraavan 7 päivän aikana.

Ennustetut tulot Arvio siitä, miten paljon tuloja odotettavasti saadaan 
seuraavien 28 päivän kaikista ostoskonversioista 
käyttäjältä, joka on ollut aktiivinen 28 edeltävän päivän 
aikana.

Taulukon lähde: Google: [GA4] Ennustemittarit

https://support.google.com/analytics/answer/9846734?hl=fi


Kuinka ennustemittareita voidaan 
hyödyntää markkinoinnissa?
• GA4 luo edellä esiteltyjen ennustemittarien pohjalta yleisöjä, joita voi 

suoraan hyödyntää markkinoinnissa



Ennustetut yleisöt (Predictive audiences)
Yleisö Kuvaus Määritys

Käytön todennäköisesti lopettavat 
ostajat (7 päivää)

Ostoksia tekevät käyttäjät, jotka eivät 
todennäköisesti käy mittauskokonaisuudessasi 
seitsemän seuraavan päivän aikana

Sisällytä:
(tapahtuma)
in_app_purchase TAI purchase TAI ecommerce_purchase
TAI
(mittari)
Elinkaariarvo > 0
JA
(ennustemittari)
Käytön lopettamisen todennäköisyys > 80. prosenttipiste

Käytön todennäköisesti lopettavat (7 
päivää)

Käyttäjät, jotka eivät todennäköisesti käy 
mittauskokonaisuudessasi seitsemän seuraavan 
päivän aikana

Sisällytä:
(ennustemittari)
Käytön lopettamisen todennäköisyys > 80. prosenttipiste

Todennäköiset ostajat (7 päivää) Käyttäjät, jotka todennäköisesti tekevät ostoksen 
seitsemän seuraavan päivän aikana

Sisällytä:
(ennustemittari)
Oston todennäköisyys > 90. prosenttipiste

Todennäköiset uudet ostajat (7 
päivää)

Käyttäjät, jotka todennäköisesti tekevät 
ensimmäisen ostoksensa seitsemän seuraavan 
päivän aikana

Sisällytä:
(ennustemittari)
Oston todennäköisyys > 90. prosenttipiste
JA
(mittari)
Elinkaariarvo = 0
Sulje pois:
(tapahtuma)
in_app_purchase TAI purchase TAI ecommerce_purchase

Seuraavan 28 päivän aikana ennusteen 
mukaan eniten kuluttavat

Käyttäjät, joiden ennustetaan tuottavan eniten tuloja 
seuraavan 28 päivän aikana

Sisällytä:
(ennustemittari)
Ennustetut tulot > 95. prosenttipiste



Google Analytics 4:
Siirtymä “vanhasta” Analyticsistä



Mitä siirtymästä GA4:ään täytyy tietää?

● GA4 on pikemminkin uusi tuote kuin päivitys

● Eri metriikat kuin Universal Analyticsissä

○ Siinä, missä UA perustuu osumiin (hit), GA4 perustuu tapahtumiin (events)

● Analytiikkasi ja mittauksesi on jatkossa GA4:n mukaista
○ Jos haluat luoda mahdollisimman saumattoman jatkumon esim. dashboardeissasi UA-mittauksesta GA4:ään, 

sinun tulee hyväksyä pientä joustoa UA-metriikoiden ja GA4-tapahtumien määritelmällisissä eroissa

● GA4 kannattaa ottaa jo rinnakkaiskäyttöön

● Käyttöönotto on joka tapauksessa tehtävä ennen pitkää (viim. 1.7.2023)
○ Mahdollisimman nopealla käyttöönotolla varmistat, että sinulla on historiallista dataa mm. markkinointisi 

tehokasta kohdentamista varten



Muistilappu: https://netice.fi/blog/2021/12/20/google-analytics-4/
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Jatkumo UA- ja GA4-mittauksessa

• Lähtökohtana on se, että jatkossa mittaus on GA4:n mukaista
• Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että olisi välttämättä lähdettävä aivan “nollasta”

• Siitäkin huolimatta, että mittauskäytäntö muuttuu

Vaihtoehtoja jatkumon luomiseksi

• UA- ja GA4-datan blendaus esim. Looker Studiossa
• UA-data talletettava jonnekin:

• Google BigQuery
• Google Sheets



GA4-muistilista: näin lisäät myyntiäsi 
tekoälyllä ja datalla
● GA4:n konversiotapahtumat ja analytiikan implementaatio kuntoon

○ Huom. tämä on kaiken pohja!

● Katso automaattisia insighteja ja suosituksia ja tee liiketoimintapäätöksiä niiden pohjalta

● Pysy ajan tasalla eri asiakassegmenttien ennustemittareista

○ mm. mitkä asiakasryhmät tuovat sinulle eniten tuloja sisään

● Toteuta markkinointiasi yhdistämällä koneoppimisen ennustetut yleisöt mm. Google Adsiin

● Uudelleenmarkkinoi dynaamisesti

○ Tarjoa asiakkaalle sitä, mistä hän on jo osoittanut kiinnostuksensa

○ Toteutetaan nykyisin GTM:llä, jatkossa myös suoraan GA4:n koneoppimisella

Kun seuraat näitä askelia, parannat markkinointisi ja myyntisi kohdennusta

→ Myyntisi kasvaa.



● Opi Google Analytics 4:n käyttöä testaamalla sen ominaisuuksia

● Demotili, jolla voit tutkia oikeaa bisnesdataa Google Merchandise Store 

-verkkokaupasta

Linkki demotiliin

Opi kokeilemalla!
Google Analytics 4 -demotili

https://analytics.google.com/analytics/web/demoAccount?appstate=/p213025502


Neticen palvelut



Analytiikan palvelumme

• Google Analytics 4 -käyttöönotot

• Google Analytics- ja Google Tag Manager -toteutukset 
konversioseurantoineen

• Markkinointikanavien datan yhdistely Google Analytics 
-dataan

• Google Data Studio/Looker -dashboardit

• BigQuery-tietovarastot
• Yleinen konsultointi ja analytiikka-apu
• Koulutukset



Digimarkkinoinnin 
palvelumme

• Ulkoistettu digimarkkinointi kauttamme, jota 
toteutamme dataohjautuvasti

Sisältää aktiivisen raportoinnin markkinoinnin 
suoriutumisesta.



Web-palvelumme

• Verkkosivustot alk. 590€ + alv

• (sis. Google Analytics 4 -asennus ja kuukausiraportit)

• Verkkokaupat alk. 1500€ + alv

• Ajanvarausjärjestelmät alk. 50€/kk + alv
• Integroitu omaan kalenteriisi
• Sähköposti- ja tekstiviestimuistutukset



Haluaisitko sinä lisätä yrityksesi myyntiä ja tehdä verkkoliiketoiminnastasi 
dataohjautuvampaa?

Tehdään se yhdessä.

Varaa aika ilmaiseen kartoitukseen:

netice.fi/analytiikka

Tai ota yhteyttä myynti@netice.fi / 09 2316 3777

https://netice.fi/analytiikka/
mailto:myynti@netice.fi


Seuraa Neticeä:

Facebookissa

LinkedInissä

YouTubessa

Pysy ajan tasalla mm. ilmaisista koulutuksista!

http://facebook.com/netice.fi
https://www.linkedin.com/company/neticefi/
https://www.youtube.com/channel/UCbfg-AtUAIyLVg2k8mEB0qw

