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Suomessa tehdään yli 30 miljoonaa 
Google-hakua päivässä.



Yli 80 % kuluttajista aloittaa 
ostoprosessin Googlesta.



89 % B2B-ostajista käyttää 
internetiä osana tiedonhankintaa.



Mitä on hakukoneoptimointi?

• Verkkosivustolle lisää laadukkaita kävijöitä hakukoneista

• Paremmat sijoitukset hakutuloksissa oikeilla hakusanoilla 

>> enemmän laadukkaita kävijöitä 

>> enemmän myyntiä/tunnettuutta/yhteydenottoja 



Vain noin 9%
Googlen käyttäjistä 
jatkaa toiselle 
hakutulossivulle.
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Hakutulokset ilman 
mainoksia.



Erilaisia hakuja eri tiedonhaun vaiheissa

1. Kylvökoneet

2. Vinkit kylvökoneen ostamiseen

3. Paras kylvökonemerkki

4. Tume kylvökoneet

5. Tume kylvökoneet + malli

6. Tume kylvökoneet + malli + hinta



Googlen toiminnan periaatteet

• Hakukoneen botit liikkuvat verkossa sivulta toiselle keräten 
tietoa sivujen sisällöstä ja koodista
• Prosessia kutsutaan indeksoinniksi

• Botit lukevat vain tekstiä





Hakukoneoptimoinnin 1+3 osa-aluetta

Avainsanatutkimus

Sisällön optimointi  – Tekninen optimointi  – Linkkien rakentaminen



Avainsanatutkimus



Avainsanatutkimus

• Selvitetään sanat tai sanayhdistelmät, joilla potentiaalinen 
asiakas hakee yrityksen tuotteita tai palveluita

• Millä hakusanoilla yrityksemme tulisi olla esillä?

• Hyödynnetään mm. sisällöntuotannossa eli tekstien 
kirjoittamisessa verkkosivuille



Avainsanatutkimus

• Mitä sanoja kilpailijasi käyttävät?

• Miten itse etsisit yritystäsi/palveluasi/tuotettasi?

• Mitä Googlen arvaava hakukenttä sanoo, kun lähdet kirjoittamaan 
jotain esim. hankkeeseesi liittyvää sanaa?

• Minkälaisia hakuja tehdään tiedonhaun eri vaiheissa?

• Kysy kaverilta ☺



Sisällön hakukoneoptimointi



Sisällön hakukoneoptimointi

• Sivuston rakentamista ja sisällön muokkaamista/luomista 
siten, että se on sekä Google- että 
käyttäjäystävällinen

• Oikeita sanoja ja sanapareja oikeissa paikoissa



Vinkit sisällön hakukoneoptimointiin

• Käytä tärkeimpiä avainsanojasi sivujen otsikoissa

• Pyri kirjoittamaan vähintään 300 sanan sisältötekstejä
• Käytä valittuja avainsanoja teksteissä

• Käytä sivun tärkeintä avainsanaa mahdollisimman alussa tekstiä ja 
ylhäällä sivulla

• Nimeä kuvat jo koneellesi oikein
• Ei image123.jpg vaan esim. kylvokone.jpg tai tume-kylvokone.jpg

• Mikäli mahdollista, luo uutta sisältöä verkkosivullesi 
säännöllisesti – Google arvostaa päivittyviä sivuja





Tekninen hakukoneoptimointi



Tekninen hakukoneoptimointi

• Varmistetaan:
• Sivusto on Googlen löydettävissä

• Sivusto latautuu nopeasti

• Sivustolla ei ole teknisiä ongelmia

• Sivusto on mobiiliystävällinen



Vinkit tekniseen hakukoneoptimointiin
• Minimoi rikkinäisten linkkien määrä eli 404-sivut

• Pidä kuvien koko pienenä 
• Heikennä laatua ja pienennä kuvan kokoa – Alle 300kt

• Varmista sivustosi skaalautuminen eri päätelaitteille

• Https –suojaus (ei http) eli SSL-sertifikaatti on kunnossa

• Ota sivustosi ylläpitäjän kanssa puheeksi mahdollisuudet sivuston 
nopeuttamiseksi



Linkkien rakentaminen



Linkkien rakentaminen

• Sivuston sisäiset linkit

• Sivuston ulkoiset linkit



Sivuston sisäiset linkit



Sivuston sisäiset linkit

• Auttavat käyttäjää navigoimaan sivustolla sekä Googlea 
ymmärtämään sivuston eri osien yhteyttä toisiinsa

• Linkitä muualtakin kuin valikosta – hyödynnä 
leipäteksti

• Linkitä myös avainsanasta – vältä pelkkiä ”lue lisää” 
linkkejä



Sivuston ulkoiset linkit

• Sivustolle muualta ohjaavat linkit

• Merkitys noussut isoksi viime vuosina

• Kertoo Googlelle sivun suosiosta ja luotettavuudesta

• Lisäksi auttaa Googlen bottia siirtymään sivustolta toiselle



Muita vaikuttavia tekijöitä:

• Kävijämäärä

• Kävijän viihtyvyys sivustolla

• Domainin ikä eli kauan verkkosivusto on ollut olemassa

• Huomioi myös muu näkyvyys esim. Google maps
• Perusta Google My Business -tili



Kysy mitä vain 
hakukoneoptimoinnista.
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