
HAKUKONEOPTIMOINTI – SEO
OSA 2.



Kalvot ja lisätietoa
www.ilkkakauppinen.com/novago

http://www.ilkkakauppinen.com/novago




OHJELMA TÄNÄÄN

1. Kotitehtävien tarkastus 

2. Ihanimmat tehtävät muista hakukoneoptimoinnin 
tehtävistä 

3. Tehdään yhdessä net pois 



HAKUKONEOPTIMOINTI -
PERUSTEET
1. Linkit

2. Sisältö

3. Liikenne

4. Some

5. Muut

Lue lisää www.bluecorona.com/blog/google-ranking-
factors-2018/ ja https://backlinko.com/google-ranking-
factors

http://www.bluecorona.com/blog/google-ranking-factors-2018/
https://backlinko.com/google-ranking-factors


SUOJATTU SIVU – HYVÄ TE!

1. Sivujen osoitteen pitää olla 
https:// alkuinen, ei http://

2. Kaikilla 8.10 ilmoittujilla 
tilanne kunnossa!

3. Mikäli sinulla ongelma, niin 
ota yhteyttä palvelun 
tarjoajaasi!



GOOGLE ANALYTICS

1. Mittaa sivun laatua, jota tietoa hyödynnetään hakukoneissa

2. Ainoa tapa kehittyä

3. Gurut asenna sivuillesi myös Google Search Console ja yhdistä 
se Analyticsiin

4. www.google.fi/analytics ja https://search.google.com/search-
console/about

5. Ohjeet: www.digimarkkinointi.fi/blogi/google-analyticsin-
asentaminen

http://www.google.fi/analytics
https://search.google.com/search-console/about
https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/google-analyticsin-asentaminen


MOBIILIYSTÄVÄLLISYYS

Käy katsomassa omien sivujesi tulokset Google Analyticsistä!



MOBIILIYSTÄVÄLLISYYS

1. Usein lähellä ostoa

2. Paras tapa on, että sivut skaalautuvat

3. Mikäli sivusi eivät ole mobiiliystävälliset eivät hakukoneet niitä 
näytä mobiilihaussa

4. Testaa sivusi nyt, joko kännykällä tai esimerkin mukaisella 
tavalla ->https://hsfmarine.fi/

5. Mikäli sivusi eivät skaalaudu, suosittelen uusimaan ne kokonaan!



SOME JA MUU NÄKYVYYS NETISSÄ

Mitä enemmän teistä puhutaan netissä, sitä parempi!

Google pitää:
Yritys omistaa monta aktiivista sometiliä eri palveluissa
Yrityksen sivuja jaetaan ja tykätään somessa
Yritykset tuotteista ja palveluista puhutaan
Yritys saa positiivisia arvostelua eri kanavissa

-> Ole aktiivinen somessa!



PÄIVITYKSET



PÄIVITYKSET

Hakukoneet pitävät sivuista, joita ylläpidetään!

Kävijät eivät pidä sivuista, joista ei päivitetä!

-> Päivitä sivujasi!



Katsotaan kotitehtäviä!



Tässä minun: 
www.arcticwarriors.fi/raaka-
aineet/mustikka/

http://www.arcticwarriors.fi/raaka-aineet/mustikka/


VERKKOSIVUN NOPEUS

Kuvien koko
Palvelimen 

nopeus
Rakenteen 

monimutkaisuus

Raskas rakenne Muut Testaa!



VERKKOSIVUN NOPEUS

1. Testaa: www.uptrends.com/tools/website-speed-test

2. Vihreä: ole tyytyväinen

3. Keltainen: mieti

4. Punainen: ole yhteydessä verkkosivujesi tekijään

http://www.uptrends.com/tools/website-speed-test


GOOGLE MY BUSINESS



GOOGLE MY BUSINESS

1. Ota yrityksesi haltuun

2. Täytä kaikki tiedot

3. Kirjoita houkutteleva ja mahdollisimman pitkä 
kuvaus

4. Hanki suositteluja

 Lue lisää Google My Business 
www.google.com/intl/fi_fi/business/

 Ohjeet: www.zoner.fi/google-my-business/

http://www.google.com/intl/fi_fi/business/
http://www.zoner.fi/google-my-business/


YOUTUBE

1. Videon nimi

2. Videon kuvaukset ja 
tagit

3. Videon suosituimmuus

4. Kanavan
suosituimmuus



DOMAIN JA URL (SIVUN OSOITE)

1. Mikäli osoitteessasi on avainsana, on se 
hyödyllistä->www.puutarhasundstrom.fi

2. Mikäli osoitteessa on sivun avainsana on se 
hyödyllistä -> www.lohjaspa.fi/kuntoutus

Tämän merkitys ei kuitenkaan ole enää niin iso. 
Kannattaa kuitenkin hyödyntää, jos mahdollista.

Eli ei https://www.virvehaahti.com/the-city-of-lohja/
vaan https://www.virvehaahti.com/lohja-city-walk

http://www.lohjaspa.fi/kuntoutus
https://www.virvehaahti.com/the-city-of-lohja/
https://www.virvehaahti.com/lohja-city-walk


VINKKEJÄ ISOILLE SIVUILLE

1. Lyhyt hakukoneystävällisen sisällön koulutus kaikille

2. Helppo navigointi

3. Google xml-sitemap

4. Schema –markupin käyttö 
www.bluecorona.com/blog/schema-markup/

5. Sivujen nopeus

6. Kuvien optimointi sisällön hallinnassa

7. Breadcump = keksipolku navigoinnissa



LINKIT



LINKIT OVAT JAETTAVISSA:

1. Sivustolle tulevat (huom. myös alasivuille!)

2. Sisäiset  linkitykset (ks. esim. https://tervalepikontorpat.fi/ )

3. Ulospäin osoittavat



SIVUSTOLLE TULEVAT

 Testaa https://ahrefs.com/backlink-checker

 Ns. avainsanalinkit ovat kaikkein parhaita eli esim. 
häät rauma

 Aina, kun linkin pystyy hankkimaan, hanki!

http://www.hovisales.fi/tilat-ja-palvelut/teidan-haat-meilla/


KEINOJA HANKKIA LINKKEJÄ

 Tee mielenkiintoista sisältöä

 Pyydä

 Vierailevat kirjoitukset tai podcastit

 Lehdistötiedotteet

 Hyväntekeväisyys

 Anna jotain ”ilmaiseksi”

 Linkkien vaihtaminen

 Muita?



TEHTÄVÄ

 Listaa 5 keinoa, jolla voisit hankkia linkkejä sivuillesi!



SISÄISET

 Linkitä varsinkin etusivultasi muille sivuillesi suoraan 
tekstistä. 

 Ei siis näin: Lue lisää klikkaamalla tästä

 Vaan näin: Kaikkea tarpeellista aurinkoiseen 
rantaelämään.

https://www.tianveranta.fi/fi/tuoteryhma/1377162-vaatteet


ULOSPÄIN OSOITTAVAT

 Linkitä sivuiltasi ulospäin, kun se on lukijan kannalta 
hyödyllistä!

 Tällaisia ovat esim. mitä tehdä loman aikana, 
lisätietoa aiheesta, linkit tutkimuksiin jne.

 Hakukoneet eivät pidä ”sumpuista”

 Älä kuitenkaan linkitä ulospäin silloin, kun pitäisi 
ostaa!



KOTILÄKSYT

1) Laita Google My Business kuntoon!

2) Hanki sivullesi 5 uutta sisäänpäin tulevaa linkkiä

3) Tee sivuillesi sisäisiä avainsanalinkkejä



SEURAAVA KERTA – KONVERSIO-
OPTIMOINTI

Osa 1. 8.12 klo 9.30-13.00

Osa 2. 17.12 klo 9.30-13.00

Opit miten sivuistasi tehdään sellaiset, että saat niiden kautta 
kauppaa!



MENESTYSTÄ!

 www.ilkkakauppinen.com

 @ilkkakauppinen

http://www.ilkkakauppinen.com/

