
Viestinnän 
mittaamisen opas
Tässä oppaassa kerromme, miksi viestinnän mittaaminen 
kannattaa, miten valitset toimintaasi ja tavoitteisiisi 
parhaiten soveltuvat mittarit ja kuinka teet niiden avulla 
entistäkin vaikuttavampaa viestintää.  

#VASTAVOIMAÄLÄMÖLÖLLE   WWW.GROUND.FI
Olemme yhteiskunnallisiin teemoihin, brändi- ja mainetyöhön sekä muutoksen 

ja kriisien hallintaan erikoistunut viestintätoimisto. 

http://www.ground.fi
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V IESTINNÄN  mittaaminen on ollut 
viestinnän alan suuri trendi ja kuuma 
puheenaihe viime vuosina. Syyt mit-

taamisen kiinnostavuudelle ovat selvät: vies-
tinnän kanavia tulee lisää, toimiala kasvaa, mer-
kitys lisääntyy ja tuloksellisuus korostuu yhä 
enemmän. Siksi on tärkeää varmistua siitä, että 
tehdään oikeita asioita – niitä, jotka palvelevat 
organisaation ja viestinnän strategiaa. 

Strategisella viestinnällä on aina tavoit-
teet. Jotta tavoitteissa onnistumista voidaan 
arvioida, tavoitteiden on oltava mitattavia. 
Suurin kompastuskivi viestinnän mittaamisessa 
onkin tavoitteiden asettaminen ja oikeiden 
mittarien valitseminen. Monissa organisaati-
oissa on käytössä pätevän oloisia viestinnän 
seurantatapoja, mutta niiden yhteys viestinnän 
tavoitteisiin jää usein löyhäksi. Miksi esimer-
kiksi mitata Facebook-päivityksen tykkäyksiä, 
jos tavoitteena on ohjata seuraajia ostamaan 
yrityksen palveluja? 

 Syy epärelevantteihin mittareihin löytyy 
usein epämääräisistä viestinnän tavoitteista. 
Oikeiden mittareiden valitseminen on helppoa, 
kun jokaiselle viestinnän toimenpiteelle on 
asetettu tavoite, joka omalta osaltaan palvelee 
viestinnän strategista tavoitetta. Viestinnän 
mitattavaksi tekeminen onkin osa viestinnän 
strategista suunnittelua ja johtamista: samalla 
määritellään, millaisilla keinoilla ja resursseilla 
tavoitteisiin päästään. Tämän oppaan tavoit-
teena on auttaa sinua kehittämään organisaa-
tiosi mittaamiskulttuuria ja antaa työkalut aina 
strategisten tavoitteiden täsmentämisestä 
mittareiden valintaan. Toki jos ihan rehellisiä 
ollaan, oppaan tavoitteena on myös vahvistaa 
Groundin mainetta strategisen viestinnän 
osaajana ja tuottaa liidejä myyntimme tueksi. 
Nyt onkin opettavaista mitata, miten näissä  
tavoitteissa onnistumme.

Lukuiloa!

Mittaaminen tuo viestintään mielekkyyttä, tehokkuutta ja tekee viestinnän 
tulokset näkyväksi. Tärkeintä on valita tavoitteita vastaavat mittarit. 

Sitä saat, mitä mittaat
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”Ei meillä mitata 
viestintää vaan 
markkinointia.”

”Hirveä kiire. Ei meillä ole 
aikaa jatkuvasti seurata 

tuloksia ja kehittää 
toimintaa. 

”Meillä on ihan hirveästi 
mittareita – varmaan puolet 

ihan turhia.

”Viestintäähän täytyy  
mitata vain vuosikertomuksia varten.

”Jos kukaan ei valita,  
niin menee varmaan  

ihan hyvin.

”Ai pitikö niiden tulosten 
pohjalta tehdä jotain?

”Kenen vastuulla olikaan 
seurata tätä?



4

Ei ole aikaa eikä motivaatiota mitata. 
Miksi teillä ei mitata? Harvoin kyseessä on  
varsinaisesti osaamisen puute. Monet mittarit 
ovat viestijöille ja johdolle tuttuja, mutta niitä 
ja niistä saatuja tuloksia ei osata hyödyntää 
oikealla tavalla. Jos mittaamiselle ei löydy  
aikaa tai motivaatiota, puuttuu toiminnasta 
todennäköisesti strategisuus ja tavoitteel- 
lisuus. Miksi mitata, jos tavoitteitakaan ei  
ole asetettu? 
 
Ei tiedetä, mitä mitata. 
Todennäköisesti organisaatiossa ei ole tarken- 
nettu tai edes mietitty viestinnän toimen- 
piteiden yhteyttä viestinnän strategisiin tavoit- 
teisiin. Tämä saattaa näkyä viestinnän arjessa 

sinkoiluna toimenpiteestä toiseen ilman yh-
teistä päämäärää. Tai vaikka punainen lanka 
löytyisikin, ei toimenpiteille ole osattu asettaa 
mitattavia tavoitteita. 
 
Viestinnän mittaaminen ei vaikuta mihinkään.
Tämä harha korjataan valitsemalla relevantit, 
tavoitteita vastaavat mittarit sekä vastuutta-
malla henkilöstöä toiminnan kehittämiseen. 
Mittaaminen tarjoaa vipuvartta myös viestinnän 
resurssien lisäämiseen. Kun tiedetään mikä 
toimii, voidaan resurssit ohjata oikeaan paik-
kaan.  

Tyssääkö viestinnän 
mittaaminen  
teilläkin näihin syihin? 

Kiteytimme tyypillisimmät viestinnän mittaamisen haasteet kolmeen 
väittämään, jotka havainnollistavat mittaamisen yhteyttä viestinnän 
strategiseen johtamiseen. 
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Ei viivotin, mutta kolmio! Kehitimme viestinnän mittaamisen tueksi 
kolmiomallin. Se havainnollistaa, miksi eri tavoitetasojen omat 
mittarit ovat niin tärkeitä.
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Vaikutus
Toimenpiteiden vaikutus  
kohderyhmän ajatteluun  

ja käytökseen 
Esimerkiksi maine, tunnettuus,  

myynti, poliittiset päätökset

Teot
Resursointi, budjetointi ja toimenpiteet
Esimerkiksi viestinnän resurssit ja vastuut,  

tuotetut sisällöt, maksettu näkyvyys

Seuraukset
Toimenpiteiden välittömät seuraukset

Esimerkiksi tapahtumien osallistujamäärä,  
seuraajamäärät, liidit, tavoittavuus
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Ota avuksi Groundin  
mittaamisen malli  

Viestinnän mittaamisen tasot 

• Vaikutus (usein sama kuin viestinnän 
strateginen tavoite) – mitä mitataan: toi-
menpiteiden vaikutus kohderyhmän ajat-
teluun tai käytökseen, esim. maine, tun-
nettuus, myynti, poliittinen päätöksenteko 

• Seuraukset – mitä mitataan: toimenpitei-
den välittömät seuraukset, esim. nettisi-
vukävijät, liidit, maksetun näkyvyyden ta-
voittavuus 

• Teot – mitä mitataan: resursointi, budje-
tointi ja toimenpiteet, esimerkiksi viestinnän 
vuosibudjetti, erilaisten sisältöjen toteu-
tus, maksettu näkyvyys 

 
Mallimme1 havainnollistaa, että viestinnän 
alatavoitteilla – teoilla ja seurauksilla – on  
sama päämäärä, kolmion kärjessä oleva  
viestinnän strateginen tavoite eli vaikutus. 
Alatavoitteiden mittareita seuraamalla ja niiden 
pohjalta toimintaa kehittämällä voidaan olen-

naisesti vaikuttaa siihen, että viestinnällä 
päästään haluttuun vaikutukseen. Kun stra-
teginen tavoite on selkeä, voidaan viestinnän 
arjesta vähentää tai jopa poistaa ne toimen-
piteet, jotka eivät palvele strategista  
tavoitetta.  

Jokaiselle tasolle kannattaa määritellä 
oma mittarinsa. Kohtuus kuitenkin kaikessa, 
sillä mitä vähemmän mittareita, sitä helpom-
paa on keskittyä olennaiseen. Liian monen 
mittarin aiheuttamasta mittausähkystä voi 
seurata oppaamme alussa kuvattu tilanne, 
jossa mittaaminen ei vaikuta mihinkään.  

Mittareiden määrä vähenee, mitä lähem-
mäs kolmion huippua päästään. Samalla mit-
taaminen myös muuttuu haastavammaksi  
ja frekvenssiltään harvemmaksi: esimerkiksi 
mainetta (vaikutusta) mitataan tyypillisesti 
vuoden tai kahden välein sidosryhmätutki-
muksella, mutta seuraajamäärää (seurauksia) 
on mahdollista seurata kuukausittain analy-
tiikkatyökaluilla. 

 
 
1 Groundin jaottelu yhdistää ja yksinkertaistaa AMECin (International Association for the Measurement and Evaluation of Communication)  
ja EMC:n (European Communication Monitor) mittausmalleja. Groundin kolmiossa teot yhdistää karkeasti AMECin ja EMC:n mallien  
inputs- ja activities-tasot, seuraukset outputs- ja outtakes-tasot ja vaikutukset outflow- ja impacts-tasot.



Groundin mittaamisen polku opastaa, miten kehität  
organisaatiosi viestinnän mittaamisen käytäntöjä. 

Ryhdytäänkö  
mittaamaan?

1 Määrittele viestinnälle  
strategiset tavoitteet  

Viestinnän strategiset tavoitteet johdetaan 
organisaation strategisista tavoitteista. Siksi 
ne kannattaa määritellä yhdessä muun orga-
nisaation kanssa. Voitte käyttää tavoitteiden 
muotoilussa apuna seuraavia kysymyksiä:

• Miten viestintä tukee parhaiten  
organisaatiosi strategisia tavoitteita? 

• Millaisiin organisaation haasteisiin  
viestinnän pitää vastata? 

• Mitä viestinnällä halutaan saada aikaan? 

Viestinnän strategiset tavoitteet on tyypilli-
sesti tarkennettu organisaation viestintä- tai 
sisältöstrategiassa. Jos tätä ei ole teillä vielä 
tehty, se kannattaa tehdä nyt!

• Jos yrityksen tavoitteena  
on olla alansa verkkokaupan 
markkinajohtaja, viestinnän 
strategiset tavoitteet voivat  
olla esimerkiksi tunnettuuden  
ja myynnin kasvattaminen.

• Jos järjestön tavoitteena  
on olla jäsentensä tärkein 
edunvalvoja, voivat tavoitteet 
liittyä jäsenten kannalta merkit-
täviin poliittisiin päätöksiin  
ja niihin vaikuttamiseen. 

ESIMERKIKSI
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Selvitä lähtötaso  

Ennen kuin tavoitteita voidaan määritellä tai 
varsinaista mittaamista aloittaa, on selvitettä-
vä lähtötilanne: mitä on tehty, kuinka paljon  
ja mitä on tähän mennessä saavutettu. 
Varmista myös käytettävissä olevat resurssit 
ja roolit, jotta tiedät, kuinka usein ja kenen 
toimesta edistymistä mitataan. 

Lähtötason määrittely saattaa vaikuttaa 
myös mittareiden valintaan. Jos havaitaan, 
että lähtötason selvittäminen on vaikeaa  
tai sen seuraaminen on ylipäätään haastavaa, 
mittari kannattaa jättää pois. Esimerkiksi 
organisaation tunnettuuden lähtötason 
selvittäminen ja seuranta eivät ole kaikille 
organisaatioille mahdollisia kustannusten  
ja mittausmenetelmien vaativuuden vuoksi. 

2 Jatka määrittelemällä strategisia 
tavoitteita tukevat alatavoitteet   

Jotta viestinnän onnistumista voidaan arvioida, 
on seurattava kaikkia kolmea tasoa: tekoja, 
seurauksia ja vaikutusta. Mitkä muuttujat ker-
tovat parhaiten, että tekeminen on oikean-
suuntaista asetettuun tavoitteeseen nähden?  

Päätä ne teot, joilla strategiseen tavoit-
teeseen halutaan päästä. Millaisilla resurs-
seilla, budjetilla ja toimenpiteillä tavoitteisiin 
pyritään? Mihin on olennaista panostaa 
tavoitteen saavuttamiseksi? 

Seurausten tasolla syntyy jokaiselle teolle 
oma tavoite – mitä toimenpiteellä halutaan 
saavuttaa? 

Voilà, olet nyt asettanut strategiselle 
tavoitteelle alatavoitteet! 

• Jos viestinnän strateginen 
tavoite on tunnettuuden 
kasvattaminen, relevantteja 
alatavoitteita voivat olla esi-
merkiksi mediakontaktoinnin 
lisääminen (teko) ja sitä kautta 
ansaitun medianäkyvyyden 
kasvu (seuraus), advertoriaalien 
ostaminen (teko) ja sitä kautta 
maksetun näkyvyyden kasvu 
(seuraus) tai asiantuntijoiden 
somevalmennus (teko) ja sitä 
kautta omien asiantuntijoiden 
somenäkyvyyden kasvu  
(seuraus).  

• Jos tavoitteesi on lisätä myyntiä, 
on sinun selvitettävä nykyinen 
myyntisi.  

• Jos haluat tavoittaa enemmän 
ihmisiä, on sinun selvitettävä, 
kuinka paljon ihmisiä tavoitat 
nyt.  
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4 Aseta strateginen tavoite ja ala- 
tavoitteet mitattavaan muotoon   

Kun mittarit on asetettu ja lähtötaso selvi-
tetty, on aika määritellä mittareille tavoite-
tasot. Monissa organisaatioissa viestinnän 
tavoitteet jäävät liian abstrakteiksi, jolloin 
niiden seuraaminen on vaikeaa. Täsmällinen 
tavoite vastaa kysymyksiin kuka, mitä, kuinka 
paljon ja mihin mennessä.

SMART-malli

Hyvä työkalu toimivan tavoitteen muotoi-
lemiseen on SMART-malli. Varmista,  
että tavoitteesi vastaavat seuraaviin kysy-
myksiin:  
• Spesific – onko tavoitteesi selkeä?    
• Measurable – onko tavoite mitattavissa?   
• Attainable – onko tavoite saavutet- 

tavissa?   
• Relevant – onko tavoite relevantti organi-

saation muiden tavoitteiden kannalta?   
• Time-bound – onko tavoitteen saavut- 

tamiselle määritelty aikataulu?

Tavoitteenamme on olla  
Suomen paras yritys alallamme. 

 → Osallistumme vuodesta 2021 
eteenpäin alan kolmeen suu-
rimpaan kilpailuun ja olemme 
finalistien joukossa vuonna 
2023. Kilpailutöiden kokoa-
misesta ja ilmoittautumisesta 
vastaa Pekka. 

 
Haluamme kasvattaa myyntiä. 

 → Sosiaalisen median toimen- 
piteiden ja ostetun näkyvyyden 
avulla verkkokauppakävijöiden 
määrä kasvaa 30 prosentilla  
ja myynti 10 prosentilla seu-
raavan kolmen kuukauden 
aikana.

Kirjoitamme enemmän blogeja. 
 → Omaan blogiimme tuotetaan 

yksi sisältö kuukaudessa  
– jokainen asiantuntija kirjoittaa 
vähintään yhden sisällön vuo-
dessa. Kumppanien blogeihin 
tuotetaan sisältöä vähintään 
kolme kertaa vuodessa.
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Valitse mittausmenetelmät 

Usein tarjolla olevat mittausmenetelmät 
vaikuttavat suoraan mittarin ja tavoitteen 
asettamiseen. Jos mittausmenetelmänä on 
esimerkiksi johonkin alan kilpailuun osallistu-
minen, on kilpailussa sijoittuminen luonteva 
mittari. Mediaseuranta, henkilöstökysely  
ja bränditutkimus ovat tyypillisiä viestinnän 
mittausmenetelmiä. Myös sosiaalisen median 
työkalut tarjoavat laajan valikoiman erilaisia 
seurantakeinoja, joita on helppo ottaa käyttöön.  

Miten sitten valita oman organisaation 
viestintään sopivimmat mittausmenetelmät? 
Ongelmana ei yleensä ole mittausmenetel-
mien valinta vaan ymmärrys siitä, mitä pitäisi 
mitata. Siispä palataan mittauspolkumme 
kohtaan 2: Olennaista on valita tavoitteisiin 
sopivat mittarit ja seurata niitä.  
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Täsmennä vastuualueet 

Samalla kun mietimme, miten mittaamme  
ja arvioimme, olisi mietittävä, kuka mittaa, 
kuka raportoi, kuka tekee johtopäätökset ja 
kuka on vastuussa muutoksista. Jos roolit 
ovat epäselviä, mittaaminen jää ainoastaan 
peräpeiliin tuijottamiseksi.  

Viestinnän vastuut vaikuttavat myös ta-
voitteiden ja mittareiden valintaan. Mittareiden 
 olisi hyvä olla ymmärrettäviä ja toimintaa 
ohjaavia kolmella eri tasolla: johtoryhmälle, 
viestintäjohdolle ja viestinnän tekijöille.  

Siinä missä nettisivukävijämäärät ja kon-
versioaste saattavat olla viestinnän tekijöille 
olennaisia toimintaa ohjaavia mittareita, 
johtoryhmä on kiinnostuneempi siitä, miten 
toimenpiteet ovat vaikuttaneet esimerkiksi 
myyntiin tai sidosryhmien mielikuviin.

• Jos viestinnän tavoitteina on 
mediakontaktoinnin lisääminen 
ja ansaitun medianäkyvyyden 
kasvu, tiedotelähetys- ja media- 
seurantatyökalut tarjoavat hyvät 
keinot seurata tavoitteissa onnis- 
tumista. Niiden avulla voidaan 
seurata esimerkiksi, kuinka 
usein tiedotteita on lähetetty, 
kuinka moni toimittaja avaa tie-
dotteen, kuinka monta media-
osumaa saadaan ja miten hyvin 
tavoiteltu ydinviesti menee 
mediassa läpi.

• Jos viestinnän tavoitteena on 
asiantuntijoiden somevalmen-
nusten lisääminen ja asian- 
tuntijoiden somenäkyvyyden 
kasvu, voidaan seurata esimer-
kiksi valmennukseen osallistu-
vien määrää ja asiantuntijoiden 
aktiivisuutta sosiaalisessa 
mediassa. Sosiaalisen median 
työkalut tarjoavat mahdollisuu-
den seurata myös esimerkiksi 
haluttujen asiasanojen tai  
hashtagien näkyvyyttä. 
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7 
 

Ota tuloksista opiksi

Ajallisesti rajallinen projekti päättyy mittarei-
den tulosten pohjalta koostettuun loppura-
porttiin, joka kertoo, mitkä olivat tavoitteet 
ja päästiinkö niihin. Myös jatkuvissa projek-
teissa tasaisin väliajoin tehtävä viestinnän 
raportointi auttaa huomaamaan viestinnän 
saavutukset ja haastavat kohdat. 

Perillä ei olla, kun tulokset ovat selvillä. 
Siitä vasta alkaa viestinnän kehittämistyö, 
jossa huomioidaan saadut tulokset ja määri-
tellään seuraavat tavoitteet ja vaiheet niihin 
pääsemiseksi.  

Jos tavoitteesi ovat pysyneet samana, voit 
jatkaa mittareiden mukaan parhaiten toimi-
neiden käytäntöjen ja sisältöjen viitoittamalla 
tiellä. Jos tavoitteesi on muuttunut, on aika 
asettaa uudet mittarit ja määritellä tavoitetta 
tukevat toimenpiteet.
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Ground Communications. Löydämme asiakkaan viesteille oikean muodon, ajan ja kanavan. Pidämme jalat maassa, mutta emme tee 
kompromisseja tavoitteiden, sisältöjen tai tulosten suhteen. Hyvä sisältö syntyy tinkimättömyydellä.

Tarvitsetko tukea yrityksesi viestintään ja sen mittaamiseen? Osaajamme ovat apunasi! 

Soita tai laita meiliä

Päivi Saarinen 
040 196 2350 / paivi.saarinen@ground.fi 

#VASTAVOIMAÄLÄMÖLÖLLE

https://twitter.com/groundcomms
https://www.facebook.com/GroundCommunications/
https://www.instagram.com/ground_communications/
https://fi.linkedin.com/company/ground-communications

