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Google Ads-tili
lyhyesti 

Google Ads tili rakentuu kolmesta eri osasta, joita ovat tili, 
kampanjat ja mainosryhmät. 

1. Tili
Tili sisältää kirjautumis- ja laskutustiedot sekä kenellä on Google 
Ads -tilin käyttöoikeus. 

2. Kampanjat
Kampanjat sisältävät budjetin ja asetukset. Asetuksia ovat  muun 
muassa se, missä, milloin ja kenelle mainoksia näytetään, mikä on 
päiväbudjetti ja tavoite sekä millä kielellä mainoksia esitetään. 

3. Mainosryhmät
Mainosryhmät sisältävät mainokset, avainsanat ja mainosten 
laajennukset.. Jokaisen kampanjan alle tulee luoda vähintään yksi 
mainosryhmä. 
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1 Tilin luominen
Tilin luodaan siirtymällä osoitteeseen Google Ads:in etusivulle ja 
painamalla “Aloita nyt”.  Huomaa, että sinun tulee olla käytössä 
Google-tili, joka on yleensä gmail-osoite, mutta Google tilin voi 
avata muullakin sähköpostiosoitteella.

 

Ads.google.com
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Tilin luominen
Kirjauduttuasi sisään Google-tilillesi, valitse aluksi “New Google Ads account”. 

TÄRKEÄÄ! Seuraavaksi esiintyvästä näkymässä klikkaa “Switch to expert mode” 
-linkkiä. 

Tilan vaihtaminen on kuitenkin oleellista siksi, että muutoin alusta ohjaa sinut 
luomaan ensimmäisen mainoskampanjasi suoraan, vaikka et välttämättä ole 
valmistautunut siihen vielä tässä vaiheessa.  
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Valitse 
“expert-mode”
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Nyt pääset 
luomaan uuden 
tilin ILMAN 
ensimmäistä 
kampanjaa

Vaihdettuasi itsesi asiantuntija-tilaan, valitse tekstivaihtoehto “Create 
an account without a campaign”. 
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2 Tilin tietoja
Seuraavaksi syötät laskutusmaan, aikavyöhykkeen ja valuutan. Tee nämä 
huolella, sillä tietoja ei voi muokata myöhemmin! 

Syötettyäsi nämä informaatiot päädyt näkymään, joka onnittelee sinua 
onnistuneesta tilin luomisesta. Siirry tästä eteenpäin.
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3 Laskutustiedot Mainonnan ajamista varten, tarvitset tilille toimivan maksukortin laskutusta varten. 

Laskutustiedot syötetään yläreunasta “Tools & Settings” ja valikosta “Billing 
settings”. Samasta kohtaa löydät jatkossa kirjanpitäjän kaipaamat kuitit.
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Laskutuksesta Asetusten kohdassa “How you pay” yleinen valinta on “Automatic 
payments”, jolloin seuraava veloitus tapahtuu automaattisesti aina joko 
30 päivän päästä edellisestä laskusta tai silloin, kun asettamasi 
laskutusraja saavutetaan.

Lisättyäsi tämän ensisijaisen maksutavan voit lisätä vielä vaihtoehtoisen 
maksutavan tilillesi. 

Tällä varmistat, että mainoksesi eivät keskeydy, jos ensisijaiselta 
maksutavaltasi ei jostain syystä voida veloittaa mainoskuluja. 
Luottokorttisi voi joskus olla poissa käytöstä. Tämä kohta on kuitenkin 
optio, mainonnan pyörittäminen onnistuu yhdelläkin kortilla.
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4 Käyttäjien 
lisääminen

Kun tiliä käyttää lisäksesi joku muu henkilö, jolle et välttämättä halua antaa 
Google-tilisi tunnuksia, voit jakaa muille tileille rajoitettuja käyttöoikeuksia. 

Käyttöoikeuksen hallinta löytyy myös  “Tools & Settings” valikon alta “Access and 
security”-nappula. Avautuvassa näkymässä näet sinisen plusmerkin, josta lisäät 
uusia käyttäjiä tilillesi.  

Syötä Google-tilin sähköpostiosoite, jolle haluat myöntää käyttöoikeudet. Voit 
antaa tilille käyttöoikeuksia portaittain pelkistä sähköpostiraporteista 
admin-oikeuksiin.



Nyt olet valmis aloittamaan 
mainonnan suunnittelun


