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Päivän agenda

• Mitä on hakukoneoptimointi ja miksi sitä pitäisi tehdä?

• Miten vaikutat hakukonenäkyvyydellä asiakkaasi ostoprosessiin?

• Mitä eroa on ilmaisilla hakutuloksilla verrattuna maksullisiin?

• Miten teen avainsana-analyysin ja valitsen sivustolleni tärkeimmät 
avainsanat?

• Miten käytän avainsanoja oikein sisällössä hakukoneoptimoinnin 
näkökulmasta?

• Mikä kaikki vaikuttaa hakukoneoptimointiin? 

• Miten seuraan optimoinnin tuloksia?
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PALVELUT
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REFERENSSIT
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Kouluttaja 

Miia Mäkinen

• Yrityksen myynnin kasvattaminen 
digimarkkinoinnin ja 
verkkoanalytiikan avulla

• Ensimmäiset kampanjat Googleen 
vuonna 2009 

• Myynninmaailmalla vuodesta 
2016, sitä ennen työhistoria media-
alalla Suomen suurimpien 
verkkopalveluiden 
kävijäliikenteenohjauksen, 
verkkoanalytiikan ja 
hakukoneoptimoinnin parista 

Johtava asiantuntija, tiiminvetäjä
044 973 9780
miia.makinen@myynninmaailma.fi
https://www.linkedin.com/in/miijja
Skype: miia.nummela
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Esittelykierros

• Kuka olet ja mistä? 
• Oliko ennakkotehtävän kanssa ongelmia? 

• Mitä haluat oppia tänään?
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Miksi hakukoneoptimointiin kannattaa 
panostaa?
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Google Confidential and ProprietaryFlickr user: Loren Kerns

Kaikki ovat
netissä!

Nettikäyttäjiä:  4,7m (90 %)
Älypuhelimien käyttäjiä: 4,1m (78 %)

Verkkoa päivittäin käyttäviä: 87 %
Verkko-ostoksia tehneitä: 75 %

Internetissä käytetty aika päivässä: 2h 40 min
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Miksi juuri Google?

• Suomessa yli 10 miljardia 
hakua vuodessa

• ”Käytämme hakua kun 
haluamme tietää jostain 
asiasta, oppia uutta, löytää 
paikkoja tai ostaa jotain”

• Lähde: https://mobiili.fi/2017/12/13/naita-haettiin-2017-google-paljasti-
suomalaisten-suosituimmat-haut/
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89% B2B-PÄÄTTÄJISTÄ ALOITTAA HANKINTOJEN 
TEON INTERNETISSÄ

Forbes.com  2017

Lähde: 
https://www.forbes.com/sites/ryanerskine/2017/12/28/how-

to-turn-b2b-buyers-into-sales-leads-according-to-data/
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B2B PÄÄTTÄJÄT TEKEVÄT KESKIMÄÄRIN 12 
GOOGLE-HAKUA ENNEN YHTEYDENOTTOA 

VERKKOSIVUJEN KAUTTA
ThinkWithGoogle 2015

Lähde: https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-
insights/the-changing-face-b2b-marketing/
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70% OSTOPÄÄTÖKSESTÄ ON TEHTY ENNEN 
YHTEYDENOTTOA MYYJÄÄN

DemandBase 2017 B2B buyer’s survey report

Lähde: http://e61c88871f1fbaa6388d-
c1e3bb10b0333d7ff7aa972d61f8c669.r29.cf1.rackcdn.com/DG

R_DG061_SURV_B2BBuyers_Jun_2017_Final.pdf
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B2B vs. B2C ostopolku

Lähde: http://www.resonancecontent.com/wp-
content/uploads/2015/01/B2B-B2C-sales-cycles.jpg
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B2B ostopäätöksen tekijät

Lähde: https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-
insights/the-changing-face-b2b-marketing/
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Hakukoneoptimointi mukana
asiakkaan ostopolussa

Näkyvyys

Harkinta

Hankinta

Uudelleenmarkkinointi

€

Tavoite: Tietoisuuden lisääminen ja muistijälki
Keinot: SEO/SEM, laskeutumissivut, displaymainonta, some,
lehdistötiedotteet

Tavoite: Vakuuttaminen laadukkailla sisällöillä
Keinot: SEO/SEM, verkkosivut, uutiskirjeet, remarketing,
referenssitarinat, some, markkinointiautomaatio

Tavoite: Ostopäätökseen ohjaaminen
Keinot: Verkkosivut, SEO/SEM, markkinointiautomaatio,
remarketing

Tavoite: Uskolliset asiakkaat ja suosittelijat
Keinot: Uutiskirjeet, remarketing, asiakkuusohjelmat
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Hakukoneiden toimintaperiaate
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HAKUKONEMARKKINOINTI= 
HAKUSANAMAINONTA & HAKUKONEOPTIMOINTI
• Hakukonemarkkinointi on internetin hakukoneissa tapahtuvaa, 

avainsanoilla kohdistettavaa markkinointia. Hakukonemarkkinointi on 
jaettavissa hakusanamainontaan ja hakukoneoptimointiin.

• Hakusanamainonta (SEM) on internet-hakukoneiden kuten Googlen, 
Yahoo!:n ja Bingin tarjoama maksullinen teksti- ja kuvamainontapalvelu.

• Hakukoneoptimoinnilla (SEO) pyritään parantamaan verkkopalvelun 
sivujen sijoitusta hakukoneiden maksuttomissa (orgaanisissa) listauksissa. 



29.1.2019

Google 
hakusanamainonta

Google My Business / Google 
Maps

Hakukoneoptimointi
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Hakukoneiden toiminta

Hakukoneiden hakurobotitHakukoneiden hakurobotit

Käyvät läpi sivustojen sisällön Käyvät läpi sivustojen sisällön 
Indeksoivat sivut

tietokantaan
Indeksoivat sivut

tietokantaan

Algoritmi valitsee 
indeksoiduista sivuista 
parhaan mahdollisen 

tuloksen

Algoritmi valitsee 
indeksoiduista sivuista 
parhaan mahdollisen 

tuloksen
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KAIKKI ALKAA AVAINSANA-ANALYYSISTÄ
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Avainsana-analyysi on kaiken 
SEO-tekemisen pohja

• Avainsana-analyysin perusteella 
teet päätöksen siitä, millä 
avainsanoilla haluat palvelusi 
löytyvän

• Avainsana voi olla yksittäinen sana 
tai yhdistelmä sanoja

• Avainsana-analyysin tavoitteena 
on löytää verkkosivullesi tärkeät 
pääavainsanat ja niitä tukevat 
pitkän hännän avainsanat
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Muista pitkän hännän hakutermit

• Pääavainsanat ovat usein todella 
kilpailtuja ja korkea ranking on 
vaikeampi saavuttaa

• Hyödynnä pitkän hännän 
hakutermejä – suuri osa hauista 
tehdään niillä

• Pitkän hännän hakujen tekijät 
ovat pidemmällä 
ostoprosessissa

• Vertaa esimerkiksi hakuja 
”tennarit” vs. ”punaiset tennarit 
koko 42”
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Mistä lähteä liikkeelle? 

• Avainsana-analyysin tekemiseen ei ole 
yhtä oikeaa tapaa

1. Muista verkkosivun tavoite
• Miksi haluat, että sinut löydetään?

2. Listaa ensin sanojen pääkategoriat
• Hio listaa etsimällä myös tarkemmat, 

ostoprosessin loppupäässä olevat 
avainsanat ja hakutermit

3. Selvitä sanojen kilpailutilanne ja hakujen 
määrä

4. Priorisoi 

5. Käytä sanoja viisaasti

6. Uusi avainsana-analyysi säännöllisesti
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Käytä apuna näitä 

• Millä sanoilla olisi hyvä löytyä hyvin Googlesta?
• Mitkä ovat teidän toiminnallenne tärkeimmät sanat:

• Mitä palveluja tai tuotteita tarjotaan
• Ketkä ovat kohderyhmä

• Millä alueella yms.
• Oman toiminnan ja sivun tavoitteen ymmärtäminen

• Ajattele asiakkaan näkökulmasta – maalaisjärki
• Kysy asiakkailtasi / myyjiltäsi
• Kilpailijan käyttämät sanat

• Google Search Console
• Google avainsanojen suunnittelija

• Google Analytics/Snoobi
• Google Trends

• Keyword.io
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Google Ads
avainsanojen suunnittelija
• Hanki lisää avainsanaideoita ja selvitä hakumäärät 
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Avainsanojen suunnittelijan käyttö

Avainsanaideat

Hakujen määrät
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Tehtävä: Avainsanaharjoitus

• Avaa / laadi lista verkkosivustollesi tärkeistä avainsanoista
• Hanki lisää avainsanaideoita Google Ads avainsanojen 

suunnittelijan tai Google Trendsin avulla

• Hae avainsanoillesi hakujen määrät Google Adsin tai Google 
Trendsin avulla
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Google Search Console

• Google Search Console on hyvä apu optimointiin ja avainsana-analyysin tekemiseen. Sen 
avulla näet, millä hakutermeillä jo olemassaoleva sivustosi nousee Googlen hakutuloksiin
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Google Search Consolen 
käyttöönotto
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Tehtävä: Tarkista sijoituksesi 
Google Search Consolesta
• JOS pääset Google Search Consolee, hae tiedot tämänhetkisistä 

hakutermeistä ja sijainnista Googlen hakutuloksissa
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HAKUKONEOPTIMOINNIN TOIMENPITEET
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Title, url ja meta description

Titleotsikko

URL

Meta description

Title: Max 50-60 merkkiä (mukaan luettuna välilyönnit)

Url: Lyhyt ja kuvaava sivun sisällöstä

Meta Description: Max 155 merkkiä (Mukaan luettuna välilyönnit)
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Hakukoneystävällinen nettiosoite
eli URL 
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Hakukoneystävällinen sivun title
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Hakukone- ja käyttäjäystävällinen
meta description
• Metakuvauksella on suuri markkinoinnillinen merkitys

• Hyvin hakuun täsmäävä ja sivun sisältöä kuvaava metakuvaus 
houkuttelee kävijää klikkaamaan hakutuloksista juuri sinun sivustollesi

• Jos et aseta metakuvausta, keksii Google sen itse
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YOAST SEO – WordPressin 
lisäosa hakukoneoptimointiin 
• YOAST:n avulla pääset muokkaamaan sivun titleä ja 

metakuvausta
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Tehtävä: URL, Title ja Metakuvaus

• Laadi yhdelle optimoitavalle sivulle hakukoneystävällinen 
• Titleotsikko
• Sivun URL 
• Metakuvaus
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Avainsanojen käyttö sivulla

• Kirjoita jokaiselle sivulle uniikki ja kuvaava sivun titleotsikko
• Huolehdi, että avainsana esiintyy vähintään kerran sivun titleotsikossa

• Huolehdi, että avainsana esiintyy sivun sisällön H1 –otsikossa

• Kirjoita riittävästi sisältöä, jotta saat avainsanan esiintymään 3 – 5% 
avainsanatiheydellä sivun leipätekstissä

• Lihavoi avainsana vähintään kerran 

• Muista käyttää avainsanoja myös kuvien tiedoissa
• Lisää kuville alt-tekstiksi avainsanoilla rikastetut tekstit

• Käytä avainsanoja sivun metakuvauksessa eli meta descriptionissa
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Kuvat ovat osa sisältöä – kerro se
myös hakukoneille
• Avainsanojen käyttö kuvien alt –tekstissä parantaa myös sivun löydettävyyttä

• Tiedostonimet ja kansiot kannattaa myös nimetä kuvaaviksi

• Muista käyttää kuvalinkkien lisäksi tekstilinkkiä

• Kiinnitä huomiota kuvakokoihin
• Suuret kuvakoot vaikuttavat haitallisesti sivun latausaikaan
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(Koti)tehtävä 

• Laadi optimoitavalle sivullesi hakukoneoptimoitu H1-otsikko ja 
sisältöä

• Mieti, miten nimeäisit sivulta löytyvät kuvat 
hakukoneoptimoidusti
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Sivuston sisäinen linkitys
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Ulkoinen linkitys – mistä sivustolle
pääsee
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Optimointiin vaikuttavat tekijät

1: Avainsanat
Omalle toiminnalleen tärkeät avainsanat

2: Domain ja URL
Avainsana domain-nimessä
Avainsana URL:ssa

3: Sivun sisäinen hakukoneoptimointi
Title- elementtit
Meta- description
Otsikot
Leipäteksti
Kuvien alt-attribuutit
Lihavointi – silmäilyn avuksi
Meta Keyword – Ei vaikuta nykyaikana

4: Serveri ja tietoliikenneyhteys
Sivun latausaika
Uptime eli toimintavarmuus
Palvelimen sijainti
SSL-Sertifikaatti

4: Serveri ja tietoliikenneyhteys
Sivun latausaika
Uptime eli toimintavarmuus
Palvelimen sijainti
SSL-Sertifikaatti

5: Linkit muilta sivustoilta
Sivulle osoittavien linkkien ankkuriteksti
Linkin lähellä oleva teksti
Linkittävän sivun linkkisuosio
Linkittävän sivun teema
Koko sivustoon kohdistuvat linkit
Luonnollinen linkkiprofiili
Brändimaininnat eli epäsuorat linkit

6: Kävijöitä aktivoiva hakukoneoptimointi
Sosiaalista mediaa varten optimointi
Sivustolla vietetty aika
Sivuston kävijämäärät
CTR eli hakutulosten napsautusten prosentti
Hakutulosten personointi

7: Sivuston ominaisuudet
Sivuston ikä
Sivuston aihepiiri
Sivuston käyttökokemus

7: Sivuston ominaisuudet
Sivuston ikä
Sivuston aihepiiri
Sivuston käyttökokemus
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Optimointiin negatiivisesti 
vaikuttavat tekijät

Negatiivisesti vaikuttavat tekijät
Sama title-teksti joka sivulla

Sama URL joka sivulla: kehykset, Flash ja AJAX
Flash- tai kuvilla esitetty teksti

Piiloteksti ja piilotetut linkit
Tuplasisältö

Liian samankaltaiset sivut
Epäolennaiset sivut hakukoneiden indekseissä

Huonoon ympäristöön linkittäminen
Sisällön jakaminen useille verkkotunnuksille ja alidomaineille

Muuttuvat ja vanhenevat URI:t
Monta URI:a samalle sivulle (canonicalization problems)

Liian paljon asioita samalla sivulla
Vääränlaiset uudelleenohjaukset

Liian suppea sivusto
Sivustoa on hankala käyttää mobiililaitteilla

Negatiivisesti vaikuttavat tekijät
Sama title-teksti joka sivulla

Sama URL joka sivulla: kehykset, Flash ja AJAX
Flash- tai kuvilla esitetty teksti

Piiloteksti ja piilotetut linkit
Tuplasisältö

Liian samankaltaiset sivut
Epäolennaiset sivut hakukoneiden indekseissä

Huonoon ympäristöön linkittäminen
Sisällön jakaminen useille verkkotunnuksille ja alidomaineille

Muuttuvat ja vanhenevat URI:t
Monta URI:a samalle sivulle (canonicalization problems)

Liian paljon asioita samalla sivulla
Vääränlaiset uudelleenohjaukset

Liian suppea sivusto
Sivustoa on hankala käyttää mobiililaitteilla
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Sivustokartta ja Robots.txt

• Sivustokartta (sitemap) on sivustosi verkkosivuista koottu luettelo, jonka avulla kerrot 

hakukoneille, miten sivustosi sisältö on järjestetty. Tiedoston avulla Googlebot ja muut 

indeksointirobotit voivat indeksoida sivustosi älykkäämmin.

• Robots.txt on sivustosi juuressa oleva tekstitiedosto, joka estää indeksointirobotteja 

indeksoimasta tiettyjä sivustosi osia. 
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Optimointia tukevia työkaluja

• Miten nopea sivustosi on? https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

• Miten mobiili-ystävällinen sivustosi on? 

https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/

• Maksullisia työkaluja:

• www.woorank.com – Optimoinnin korjausehdotukset

• www.semrush.com - Avainsanat ja ulkoinen linkitys

• www.deepcrawl.com – Nettisivun kunto
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HAKUKONEOPTIMOINNIN MITTAAMINEN
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Aseta verkkosivullesi tavoitteet

• Miksi verkkosivustosi on olemassa? 
• Millainen on sinulle arvokas kävijä? 

• Mikä on verkkosivustosi konversio?

Määrittelemällä tavoitteet ja asettamalla ne analytiikkaan voit 
arvottaa optimointitoimenpiteiden tehon ja nähdä analytiikasta 
saatko oikeanlaista, arvokasta liikennettä
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Google Analytics liikenteen 
lähteet
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Google Search Console löytyy 
myös Google Analyticsistä
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Yhteenveto

• Määritä avainsanat 
• Mieti asiakkaasi ostopolkua ja sen varrella tehtyjä Google-hakuja

• Käytä avainsanoja oikein sisällössä
• Luo lisää sisältöä ja sisältösivuja uusille optimoitaville kokonaisuuksille

• Mittaa optimoinnin tuloksia ja hakukoneiden kautta tullutta 
liikennettä

• Jos liikenne ei ole tuloksellista, tee muutoksia

• Muista mainonta
• Hakusanamainonta tukee hakukoneoptimointia – tarvitset sivustollesi 

liikennettä, jotta hakukoneet löytävät sinut
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