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Tämän diplomityön tarkoituksena on tarkastella miten WordPress-julkaisujärjestelmä ja sen 

liitännäiset mahdollistavat hyvän ja tehokkaan hakukoneoptimoinnin (Search Engine 

Optimization, SEO). Hakukoneoptimointi tarkoittaa toimia, joilla yksittäisen nettisivun 

sijoitusta hakukoneissa pyritään parantamaan teknisillä ja sisällöllisillä toimilla.  

 

Työssäni esittelen useita hyväksi havaittuja liitännäisiä, teknisiä toimia, sekä jopa filosofisia 

vaatimuksia sisällön ja sen rakenteen suhteen. Aion pilkkoa hakukoneoptimoinnin selkeisiin 

osakokonaisuuksiin, joita on helppo toteuttaa oman sivuston tarpeen ja tavoitteen mukaan. 

Esittelen myös sisällön suhteen muutamia erikoistapauksia, joilla hakukoneiden sijoitusta 

voidaan pyrkiä parantamaan entisestään.  

 

Tämän lisäksi esittelen hakukoneoptimoinnin tulosten mittaamiseen liittyviä keskeisiä 

toimia ja työkaluja. Pyrin selventämään mitä data kertoo ja tarkoittaa, sekä miten sitä 

voidaan hyödyntää tulevaisuudessa hakukoneoptimoinnin ja nettisivuston 
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jatkokehittämisessä.  

 

Lopuksi esittelen ja analysoin case-esimerkin, joka perustuu oman yritykseni 

Mainostoimisto Groteski Oy:n syksyllä 2018 aloitettuun brändi- ja nettisivu-uudistukseen. 

Uudistuksen aikana Groteski teki itselleen täysin uudet verkkosivut. Rakentamisvaihetta 

edelsi hakukoneoptimoinnin tarkka määrittely ja sisällön suunnittelu. Esimerkin aikana 

esittelen myös hakukoneoptimoinnin tuloksia nettisivuilta saadun vuoden aikana kerätyn 

seurantadatan muodossa.  
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The purpose of this thesis is to give insight on how Search Engine Optimization (SEO) works 

and how it’s implemented with WordPress CMS (Content Management System). Search 

engine optimization refers to the actions taken to improve the ranking of an individual 

website in search engines by technical actions and content writing. 

 

I will present a number of various proven, technical, and even philosophical requirements 

for content and its structure. I am going to break down the SEO into clear to-do’s that are 

easy to implement according to your websites needs and purpose. I will also present some 

special cases regarding content that can be used to further improve search engine rankings. 

 

In addition, I present the key actions and tools related to measuring the results of search 

engine optimization. I am trying to clarify what some of the data might mean and how it can 

be used in developing SEO. 
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Finally, I intend to present and analyse one case example, which is based on the brand and 

website reform of Mainostoimisto Groteski Oy. During the renewal, Groteski built a 

completely new website for themselves. The construction phase was preceded by strict 

planning of search engine optimization and content design. During the case example, I will 

also present the data and its results gathered from the site during it’s one year lifespan.  
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ALKUSANAT 
 

En uskonut tämän työn valmistuvan koskaan, enkä oikeastaan usko edelleenkään. Jos 

kuitenkin käy niin, että luet tätä tekstiä niin tästä voitaneen päätellä, että tämä kyseinen työ 

on valmistunut. Toivottavasti myös minä itse olen valmistunut ja saanut vihdoin tekniikan 

maisterin paperit haltuuni yhdeksän ja puolen vuoden rutistuksen jälkeen. Kiitokset kaikille 

prosessissa mukana olleille ja minua tätä työtä kirjoittamaan patistaneille. Erityiskiitokset 

kaikille Näädille ja Sami Tarkiaiselle, ilman teitä tämä työ ei olisi todennäköisesti koskaan 

nähnyt päivänvaloa.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta ja tavoite 

Tämän diplomityön aiheena on WordPress-julkaisujärjestelmän hakukoneoptimointi 

(Search Engine Optimization, SEO). Työn tarkoituksena on selventää mitä 

hakukoneoptimointi on ja mitä sen tekemiseen kuuluu. Esittelen myös mitä erityispiirteitä 

WordPress julkaisujärjestelmä (CMS, Content Management System) asettaa 

hakukoneoptimoinnille. Olen Mainostoimisto Groteski Oy:n yhtenä yrittäjänä huomannut 

asiakkaiden ymmärtävän melko huonosti hakukoneoptimointia ja sen teknisiä 

erityispiirteitä. Asiakkaat tuntuvat kuitenkin ymmärtävän melko hyvin sisältöön liittyviä 

vaatimuksia. Valitettavan usein nämä kuitenkin jäävät heiltä hetken päästä unohduksiin tai 

näitä ei vain oteta osaksi normaalia verkkosivujen ylläpitoa. Monet Groteskin asiakkaista 

pyrkivät saamaan nopeita tuloksia ja ovat usein pettyneitä, kun viikon tai kuukauden päästä 

sivuston julkaisusta heidän sivustonsa ei ole hakukoneissa hakutuloslistan kärjessä tai 

yrityksen liikevaihdossa ei ole huomattavissa selkeää muutosta. 

 

Hakukoneoptimoinnista kirjoitetaan ja puhutaan paljon, mutta usein blogikirjoituksissa ja 

oppaissa on selkeästi nähtävissä ristiriitaisuutta keskenään. Monessa lähteessä 

hakukoneoptimointi paketoidaan filosofiseen kysymykseen siitä mitä sisältö on ja tekniset 

vaatimukset jätetään täysin huomiotta tai vain vähälle huomiolle. Toisaalta usein saatetaan 

keskittyä liikaa hakukoneoptimoinnin teknisiin vaatimuksiin, jolloin kirjoituksen tai oppaan 

sisältö saattaa jäädä laihaksi asiaan vihkiytymättömälle lukijalle. Tässä työssä pyrin 

selkeyttämään tätä kahtia jakautunutta katsontakantaa yhdistämällä hakukoneoptimoinnin 

eri puolet yhdeksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joka toivottavasti aukeaa myös muille kuin 

aiheen asiantuntijoille. 

 

Esittelen myös tässä työssä Groteskin brändiuudistuksen yhteydessä tehdyn nettisivu-

uudistuksen ja siihen liittyvän hakukoneoptimoinnin case-esimerkin muodossa. Käsittelen 

Groteskin kannalta tärkeimpiä vaiheita ja toimia hakukoneoptimoinnin näkökulmasta. 

Tarkastelen myös hakukoneoptimoinnin onnistumista nettisivudatasta saatavien lukujen 

valossa ja näiden vaikuttavuutta liiketoimintaan. 
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1.2 Mitä hakukoneoptimointi on?   

Hakukoneoptimointi eli tuttavallisemmin SEO (Search Engine Optimization) tarkoittaa 

keinoja, joilla nettisivun sijoitusta hakukoneissa pyritään parantamaan tiettyjä hakusanoja 

käytettäessä. Suurin osa hakukonehaun tehneistä käyttäjistä valitsee hakutulosten alkupäässä 

sijaitsevan linkin, usein ensimmäisten viiden joukosta kuten myös Abrar Sohail työssään 

toteaa. [1] Tästä syystä on erittäin tärkeää pyrkiä saamaan oma nettisivusto esille tämän 

listan kärkeen. Tarkoitus on pyrkiä vaikuttamaan oman sivuston sijoituksiin 

hakukonehauissa ja saada kävijäliikenne ohjattua haluttuun sivustoon. [2] [3]  

 

Hakukoneoptimoinnilla on useita ilmenemismuotoja ja tapoja, lähes yhtä monta kuin 

optimoinnin tekijöitäkin on. Optimointiin liittyy kuitenkin säännönmukaisuutta ja mm. 

Google on asettanut omat selkeät raamit mikä on hakukoneoptimoinnissa sallittua ja mikä 

ei. Google hallitsee hakukonemarkkinoita n. 92% markkinaosuudella, joten tulen tässä 

työssä keskittymään lähinnä Googlen ohjeistuksiin ja niihin liittyviin tekniikoihin ja 

suosituksiin. [4] 

 

Maailmassa on yli 1.7 miljardia nettisivua. [5] Netissä surffailevat ihmiset eivät millään voi 

tuntea kaikkia sivustoja, joilla on mahdollisesti heitä kiinnostavaa sisältöä. Hakukoneet on 

kehitetty auttamaan ihmisiä löytämään netistä sivuja hakutulosten perusteella, joiden 

hakukone uskoo kiinnostavan kyseistä kävijää. Suomalaiset tekevät päivittäin miljoonia 

hakuja ja kaikista internetin käyttäjistä yli puolet tekevät jonkin haun hakukoneissa 

jokaisella internetin käyttökerralla kertoo Juha Paananen työssään. [6] Tämän takia on 

tärkeää varmistaa, että sivusto löytyy relevanttien hakujen hakutulosten kärkipäästä. Olisi 

hölmöä menettää Googlen tarjoama kävijävirta sivustolle vain sen takia että 

hakukoneoptimointia ei ole vaivauduttu tekemään tai se on tehty huonosti.  Useat 

kuvittelevat Googlen Ads-mainostyökalun riittävän hakukoneoptimoinniksi tai jopa 

korvaavan sen, mutta näin ei kuitenkaan ole. Google Ads on työkalu, jonka avulla voidaan 

luoda mainoksia näytettäväksi Googlen hakutuloksissa. Alla olevassa kuvassa ensimmäinen 

linkki on vihreällä AD-merkinnällä merkitty, joka ilmaiseen kyseisen linkin olevan 

mainos.  Jälkimmäinen linkki on tavallinen Googlen hakutulos listaus.  Ads:llä pystyy 

luomaan erittäin helposti maksullisia kampanjoita, joilla sivuston saa näennäisesti 

hakutulosten kärkeen, maksetulle mainospaikalle. Google Ads mainokset ovat kuitenkin 
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erinomainen työkalu hakukoneoptimoinnin tueksi ja lisäävät hakukoneissa löytyvien 

relevanttien hakutulosten määrää kuten Berman ja Katona työssään toteavat. [7] Mainoksien 

käyttäminen hakukoneoptimoinnin sijaan ja niillä hakutuloksen ostaminen tarkoittaisi 

pitkässä juoksussa merkittävää rahallista menetystä, kun taas kunnollisella 

hakukoneoptimoinnilla sama kävijävirta saadaan aikaan ilmaiseksi. Hakukoneoptimoinnin 

ainoat kulut ovat itse tekeminen, joka itse tehdessä on vain aikaa ja ulkopuoliselta 

ostettaessakin erittäin kohtuuhintaista kustannukset sivuston elinkaaren ajalle laskettuna. 

Hakukonemainokset ovat hyvä lisä sivuston markkinointiin, mutta ne eivät mitenkään 

korvaa oikeaa hakukoneoptimointia. 

 

Kuva 1. Hakukonemainos ja tavallinen hakutulos Googlessa 
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2 WORDPRESS-JULKAISUJÄRJESTELMÄ 

WordPress (WP) on maailman käytetyin nettisivujen julkaisujärjestelmä eli CMS. 

WordPress on alkujaan kehitetty blogien luomisen ja julkaisun alustaksi. WordPressiä 

seurasi pitkään luulot sen toimimattomuudesta keskisuurten ja suurten sivustojen 

julkaisujärjestelmänä. Nykyään WordPress soveltuu käytännössä minkä tahansa sivuston 

julkaisujärjestelmäksi. Se perustuu täysin avoimen lähdekoodin ja sen kehittäjiä on ympäri 

maailman. Suomesta löytyy jo paljon täysin WordPressiin erikoistuneita digi- ja 

mainostoimistoja, jollaiseksi myös oma yritykseni lukeutuu. Tämän ansiosta WordPress-

sivujen kanssa ei joudu toimittajaloukkuun, kuten vaikkapa Suomalaisen Bonsait:n tai 

Yhdysvaltalaisen SquareSpacen kanssa. Nämä kaksi ovat täysin suljettuja alustoja ja niiden 

kehitys perustuu vain ja ainoastaan alkuperäisen kehittäjän halukkuuteen tehdä alustaan 

muutoksia. Näin ollen kyseisten alustojen käyttäjät ovat täysin sidoksissa alustan kehittäjän 

itsensä määrittelemään hinnoitteluun ja muutosten julkaisuaikatauluun. 

 

Avoimen lähdekoodin takia WP on myös täysin ilmainen käyttää. Kunnollisen sivuston 

WordPress-kehitys on mahdollista myös ostaa ulkopuoliselta tai sivuston voi myös 

halutessaan rakentaa täysin itse. Saatavilla on paljon ilmaisia, sekä maksullisia liitännäisiä 

ja teemoja. Osa hakukoneoptimointiin suositelluista liitännäisistä on osin maksullisia, jos 

niiden kaikkia ominaisuuksia halutaan käyttää. Liitännäisten kustannukset ovat usein 

joidenkin kymmenien eurojen suuruisia, myös isojen sivustojen osalta, joten suuria 

muutoksia nettisivujen hankintabudjettiin ne eivät tule aiheuttamaan.  

 

WordPressillä on erittäin aktiivinen kehittäjäverkosto, joka ylläpitää WP:n 

toiminnallisuuksia jatkuvasti. Tämä takaa WP:n turvallisen käytön. Tietoturvapäivityksiä 

julkaistaan tasaiseen tahtiin, lähes joka viikko. Laaja käyttäjä- ja kehittäjäpohja myös 

varmistavat WordPressin ja sen kehityksen jatkuvuuden ilman pelkoa siitä, että alustan 

jatkokehitys hiipuu tai se loppuu kokonaan muutamien vuosien kuluessa sivuston 

julkaisusta.  
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2.1 WordPress-liitännäiset 

WordPressiin on saatavilla tämän diplomityön kirjoitushetkellä yhteensä 55089 ilmaista 

liitännäistä, jotka on ladattavissa suoraan WordPressin kehittäjä sivustolta. [8] Näiden 

lisäksi on tuhansia ilmaisi ja maksullisia liitännäisiä. Ensikertalaisen tai jopa vähän 

kokeneemman käyttäjän voi olla hankalaa löytää näiden kaikkien liitännäisen joukosta 

toimivia ja luotettavia liitännäisiä. Tässä työssä esittelen listan liitännäisistä, jotka soveltuvat 

joko suoraan tai epäsuorasti osaksi hyvää hakukoneoptimointia. Lista perustuu oman 

kokemuksen kautta hyväksi havaituista liitännäisistä, sekä muutamien tunnettujen 

WordPress-kehittäjien suosituksista. [9] [10] 

 

2.1.1 Yoast SEO ja Yoast SEO Premium 

Yoast SEO ja sen maksullinen versio Yoast SEO Premium on yksi eniten suositelluista SEO-

liitännäisistä WordPressiin. Yoast sisältää paljon hyviä ominaisuuksia, joita on kaiken 

lisäksi erittäin helppo käyttää. Yoast:n olisi hyvä olla asennettuna jokaisessa WordPress 

asennuksessa. Yoast auttaa sivuston ylläpitäjää hahmottamaan miltä kukin sivu näyttää 

Googlen hakutuloslistalla ja tarjoaa työkalun sivun metatietojen muokkaamiseen. Se myös 

analysoi sivujen luettavuutta, sekä hakusanojen osuvuutta. Yoastin kautta saa myös helposti 

liitettyä Googlen Search Consolen, sekä luotua sivuston sivukartan. Search Consolen avaan 

myöhemmin tässä työssä. [11] 

 

Yoast:sta löytyy kaksi versiota, ilmainen wordpress.org:n kautta ladattava, sekä maksullinen 

Premium-versio. Ilmainen versio on erittäin hyvä ja riittää monen sivuston perustarpeisiin, 

joten täysin välttämätöntä maksullisen version hankinta ei ole. Sivuston koon ja sisällön 

kasvaessa Premium-versio tarjoaa monia selkeitä parannuksia ja lisäominaisuuksia 

ilmaiseen versioon nähden. Ilmaisella versiolla tulee hyvin toimeen, erityisesti pienempien 

sivustojen kanssa, mutta vähänkään isomman sivuston kohdalla Premium-version hankinta 

on erittäin perusteltua. 

 

Premiumin suurin hyöty tulee useiden sisältösivujen hakusanojen merkitsemisessä. 

Ilmaisessa versiossa hakusanoja voi olla vain yksi kullakin sisältösivulla. Premium versio 

mahdollistaa useiden hakusanojen ja näiden synonyymien merkitsemisen. Synonyymit ja 

lisähakusanat auttavat erityisesti hakukoneita löytämään relevanttia sisältöä, mutta suurin 
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hyöty tulee Yoast:n tekemässä analyysissa sivuston hakukoneoptimoinnin onnistumisen 

suhteen. Useammalla hakusanalla Yoast pystyy paremmin simuloimaan hakukoneita ja 

kertomaan suoraan sivun sisältöä tehdessä, miten sivuston sisältö on optimoitu juuri näille 

kaikille hakusanoille. Synonyymien ja samankaltaisten hakusanojen merkitseminen on 

erityisen hyödyllistä suomenkielisillä sivuilla. Suomeksi monet sanat ovat todella hankalasti 

taivutettavissa kieliopin erikoisuuksien takia. Hakukoneet ja Yoast eivät välttämättä 

ymmärrä kaikkia variaatioita, jolloin niiden merkitseminen käsin auttaa paljon. 

Maksullisessa versiossa on myös työkaluja jäsennellyn datan ja Rich snippets -katkelmien 

asettamista varten. Versioiden tarkempi vertailu on nähtävillä kokonaisuudessaan Yoast:n 

verkkosivuilla. 

 

2.1.2 Broken Link Checker 

Broken Link Checker -lisäosalla on mahdollista tarkistaa kaikki sivuston sisältämät linkit 

mahdollisten rikkinäisten linkkien varalta. Rikkinäisellä linkillä tässä tapauksessa 

tarkoitetaan linkkiä, joka ei johda mihinkään tai johtaa sivustolle, joka tuottaa 404-virheen. 

404-virhe tarkoittaa sitä, että sivua ei löytynyt tai sitä ei ole olemassa. Hakukoneoptimoinnin 

näkökulmasta rikkinäisten linkkien poistaminen on hyvä asia, sillä hakukoneet tutkivat 

sivustolta pois johtavia linkkejä ja niiden laatua. Rikkinäiset linkit eivät ole myöskään 

kävijöiden kannalta hyvä asia. Rikkinäisiä linkkejä kannattaa etsiä aika ajoin, erityisesti kun 

sivuston alkuperäisestä julkaisusta on kulunut jo tovi. Jos rikkinäisiä linkkejä löytyy, tulee 

ne korjata toimivilla vastaavilla tai yksinkertaisesti poistaa sisällöstä.  

 

2.1.3 Check and Enable GZIP compression 

Check and Enable GZIP -liitännäinen auttaa nopeuttamaan WordPress sivustoja 

pakkaamalla sivuston sisältämät tiedostot pienemmäksi. Pakattu muoto on nopeampi ladata 

palvelimelta selaimeen, jolloin sivuston latausaika pienenee ja käyttäjien viihtyvyys 

sivustolla paranee. Kyseinen liitännäinen on erittäin helppo ottaa käyttöön, se vain 

asennetaan ja aktivoidaan. Muita toimia ei tarvita. Sivuston pakkaaminen GZIP muotoon on 

erittäin suositeltua, jos palvelin tätä tukee.  
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2.1.4 Google Analytics Dashboard for WP by ExactMetrics 

Google Analytics Dashboard for WP by ExactMetrics mahdollistaa helpon Google 

Analytics seurantakoodin asentamisen WordPress nettisivulle. Liitännäistä seurantakoodia 

ei ole pakko asettaa sivuston lähdekoodiin, jolloin varsinaista HTML (HyperText Markup 

Language) osaamista ei tarvita tai sivuston kehittäjää ei tarvitse pyytää apuun Liitännäisen 

avulla seurantakoodi on myös tarvittaessa helposti vaihdettavissa toiseen. Google Analytics 

Dashboard tuo myös WordPressin ohjauspaneeliin yksinkertaisen kävijädataa näyttävän 

vimpaimen. Näin perustietoja tarkastellakseen ei aina tarvitse kirjautua Google Analytics 

palveluun. 

 

2.1.5 Lazy Load by WP Rocket 

Lazy Load by WP Rocket -liitännäinen mahdollistaa sivuston kuvien laiskan (lazy load) 

lataamisen. Lazy Load tarkoittaa sitä, että sivusto ladatessa selaimeen ladataan vain ne 

kuvat, jotka on aivan välttämättömät juuri sillä hetkellä näytettäväksi. Tämä korreloi suoraan 

sivuston latausnopeuden kanssa pienentäen sitä. Kun sivun selaaminen aloitetaan ja käyttäjä 

rullaa sivua alaspäin ladataan tarvittavat kuvat juuri hetkeä ennen kuin sen on tarkoitus 

saapua kävijän näytölle. Sivustot, joilla on paljon kuvamateriaalia hyötyvät kuvien laiskasta 

lataamisesta suuresti nopeamman sivulatauksen muodossa. Tämän liitännäisen käyttäminen 

on erittäin suositeltavaa. 

 

2.1.6 Robin image optimizer 

Robin image optimizer -liitännäinen auttaa pienentämään sivuston latausaikaa 

pienentämällä näytettävien kuvien kokoa. Usein sivustolle ladatut kuvat ovat aivan liian 

isoja resoluutioltaan ja tiedostokooltaan. Kuvien kokoa voi hyvin pienentää ja laatua 

heikentää ilman näkyviä muutoksia sivustolla näytettävien kuvien laadussa. Kuvien laadun 

menetys on mahdollista valita kyseisessä liitännäisessä. Useimmissa tapauksissa 

oletusasetukset riittävät täysin sivuston tarpeisiin. Asetuksista kannattaa kuitenkin käydä 

laittamassa päälle uusien kuvien käsittely. Tällöin mediakirjastoon ladatut kuvat tulevat 

optimoiduksi heti latauksen aikana. Tämä asetus ei ole oletuksena päällä. Jos sivustolla ei 

ole yhtäkään kuvaa, niin Robin ei ole pakollinen. Käytännössä kaikilla nettisivuilla on 

joitakin kuvia, jolloin Robinista on heti käytännön hyötyä sivuston latausajan pienentyessä.  
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2.1.7 Really Simple SSL 

Really Simple SSL -liitännäinen mahdollistaa WordPress sivuston asettamisen SSL-

sertifikaatin taakse. Liitännäinen ei tarjoa SSL-sertifikaattia, joka tulee asentaa web-hotelliin 

tai palvelimelle. Tämän hankinnassa kannattaa kääntyä palveluntarjoajan puoleen. 

Liitännäinen tekee salaamattoman (http) WordPress-asennuksen salaamisesta (https) erittäin 

nopeaa ja helppoa. Sivuston salaaminen kunnollisella SSL-sertifikaatilla on pakollista. 

Sertifikaatin löytyessä Really Simple SSL on hyvä apu sivuston liikenteen salaamiseen.  

 

2.1.8 SSL Insecure Content Fixer 

SSL Insecure Content Fixer liitännäinen auttaa löytämään linkit, jotka johtavat 

suojaamattomaan osoitteeseen tai kuvat jotka ladataan suojaamattomasta osoitteesta. 

Salaamattomia lähteitä tulisi pyrkiä välttämään käyttäjien turvallisuuden takia, mutta myös 

hakukoneoptimoinnin. 

 

2.1.9 Fast Velocity Minify 

Fast Velocity Minify auttaa pienentämään nettisivuston latausaikaa pienentämällä ja 

yhdistämällä CSS (Cascadian Style Sheet)-, JavaScript- ja PHP (PHP Hypertext 

Preprocessor)-tiedostoja. Liitännäisen käyttöönotto on erittäin helppoa. Liitännäinen 

asennetaan ja otetaan vain käyttöön, muita asetuksia. Tällöin seuraavalla sivuston 

latauskerralla liitännäinen luo kaikista nettisivuston CSS, JavaScript ja PHP-tiedostoista 

automaattisesti yhdistetyt ja pienennetyt versiot.  

 

Liitännäisen ansiosta jokaisella sivuston latauskerralla ei tarvitse ladata jokaista erillistä 

tiedostoa vaan vain yksi tiedosto kutakin tyyppiä kohden, johon on koottu kaikkien saman 

tyyppisten tiedostojen sisältö, tämä ei tosin koske PHP-tiedostoja. Tämän koonnin lisäksi 

liitännäinen myös pienentää CSS-, Javascript- ja PHP-tiedostot siten, että se poistaa kaikki 

ylimääräiset rivinvaihdot. Näiden poistamisella sisältö on vain yhdellä pitkällä rivillä, jonka 

lataaminen on huomattavan paljon nopeampaa kuin monen erillisen rivin. Tiedostojen 

yhdistämisellä ja pienentämisellä ei ole vaikutusta sivuston ulkoasuun tai 

toiminnallisuutteen. Sivuston nopeuden tärkeydestä kerron myöhemmin tässä työssä. 
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2.1.10 Schema – All In One Schema Rich Snippets 

Schema - liitännäinen auttaa Rich Snippets-katkelmien lisäämisessä verkkosivuille. Schema 

tukee tämän työn kirjoitushetkellä ainakin seuraavia Rich Snippet -katkelmia: arvostelu, 

tapahtuma, henkilö, tuote, resepti, ohjelmisto, video ja artikkeli. Työn kirjoitushetkellä on 

tiedossa. että tuen piiriin lisätään ainakin: murupolku, paikallinen yritys ja kirjat.  
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3 HAKUKONEOPTIMOINNIN VAATIMUKSET 

Tässä kappaleessa käyn läpi hakukoneoptimoinnin asettamia erityisvaatimuksia 

WordPressin ja sen sisällön tai rakenteen suhteen. Kaikki vaatimukset eivät ole pakollisia 

vaan joidenkin kohdalla voidaan tehdä poikkeuksia riippuen sivuston laadusta ja 

tarkoituksesta. Jotkin vaatimukset ovat taas lähestulkoon pakollisia ja näiden asioiden tulisi 

olla tehtynä jokaisella nettisivulla. Vaatimuksia ei ole esitetty missään tietyssä järjestyksessä 

vaan lista on vapaasti sovellettavissa. Vaatimuksen merkityksellisyys ja tärkeys on kerrottu 

jokaisen vaatimuksen kohdalla erikseen. 

 

3.1 Hakusanojen liikakäyttö 

Hakusanojen liikakäyttö eli englanniksi Keyword Spamming tai Keyword Stuffing on keino, 

jolla sivustolle viljellään hakusanoja mahdollisimman paljon. [12] Tällä hakusanojen 

liikakäytöllä ympäri sivustoa pyritään keinotekoisesti parantamaan sivuston löydettävyyttä 

hakukoneiden hakulistauksissa kyseisiä hakusanoja käyttäen. Liikakäyttö ei ole 

suositeltavaa. Jokainen hakukone rankaisee hakusanojen viljelystä pudottamalla sivuston 

huonommalle sijoitukselle hakukoneiden tuloksissa. Tämä ei tarkoita, että hakusanoja ei 

saisi käyttää sisällössä. Näin juuri tulee toimia, mutta selkeästi hakusanojen liikakäyttö on 

ehdottomasti kielletty. Valitettavasti ei ole tarkasti tiedossa missä vaiheessa hakukoneet 

tulkitsevat hakusanojen käytön liialliseksi. Jos jokin hakusana tuntuu olevan liiaksi esillä, 

on se sitä myös todennäköisesti hakukoneiden mielestä. 

 

3.2 Sivuston otsikot 

Sivustolta tulee löytyä oikein määritellyt otsikkotyypit. Tärkein näistä on pääotsikko, eli H1-

tagi. H1-otsikoita tulee olla yksi ja vain yksi kappale per jokainen sisältö sivu. Esimerkkinä, 

jos sivusto koostuu etusivusta, palvelut- ja yhteystiedot sivuista tulee H1-otsikoita olla koko 

sivustolla yhteensä 3 kappaletta. H1 otsikon olemassaolon tärkeyttä en voi painottaa 

tarpeeksi, kyseinen otsikko tulee löytyä jokaiselta sisältö sivulta.  

 

H1 otsikon lisäksi on syytä käyttää myös alaotsikoita, joista yleisimmät ovat H2, H3 ja H4. 

Yleensä neljättä otsikkoa syvempää otsikkorakennetta ei tarvita. Näille alaotsikoille ei ole 
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asetettu mitään kappalemäärää joita pitää esiintyä kullakin sisältösivulla. Alaotsikoiden 

käyttöön liittyy kuitenkin yksi tärkeä sääntö: otsikoiden tulee esiintyä oikeassa 

järjestyksessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että H3-otsikko ei voi esiintyä ellei sen 

sisällössä ole käytetty H2-otsikkoa ensin. Alla olevassa kuvassa on esimerkki sivuston 

otsikoiden puurakenteesta. 

 

o H1 

 H2 

• H3 

• H3 

 H2 

Kuva 2. Esimerkki sivun otsikko rakenteesta 

 

Otsikoita ei tule myöskään käyttää leipätekstin fonttikoon muuttamiseen ulkonäkösyistä. 

Fonttien kokoa voi WordPressissä muuttaa suoraan sisällönmuokkaimella ilman, että 

tekstejä tarvitsee käydä asettamassa joksikin muuksi kuin leipätekstiksi. Otsikot tulee 

pyhittää vain otsikointia varten. Tämän lisäksi on tärkeää pitää otsikot oikeassa 

järjestyksessä ja käyttää kaikkia tarvittavia otsikkokokoja. 

 

3.3 Linkit 

Linkkejä on nettisivuston näkökulmasta neljää eri tyyppiä: sivustolle johtavia, sivustolta 

poistuvia, sivuston sisäisiä linkkejä, sekä linkkejä, joita hakukoneiden ei tarvitse seurata 

(Nofollow links). [13] Jokaisella on tärkeä rooli nettisivun toiminnassa, mutta myös 

hakukoneoptimoinnissa. Hakukoneet tarkastelevat näitä kaikkia linkkejä ja ne toimivat 

osana algoritmia, jolla ne arvottavat sivuston relevanttiutta hakutuloksia näyttäessä.  

 

Sivustolle johtavia linkkejä ovat esimerkiksi hakukoneiden hakutulokset ja sosiaalisessa 

mediassa jaetut linkitykset sivustoon. Näistä jälkimmäiset ovat ensiarvoisen tärkeä työkalu 

hakukoneoptimoinnissa. Sosiaalisessa mediassa nettisivuston omistajan tai ylläpitäjän on 

helppo itse jakaa oman sivustonsa linkkejä. Hän voi myös kannustaa muita jakamaan 

sivuston linkkejä omien sosiaalisen median kanavien kautta. Jos sivustolle johtaa paljon 
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linkkejä, kertoo se hakukoneelle sivuston olevan suosittu, koska sivustoa referoidaan muilla 

sivustoilla. [14] 

 

Sivustolta poistuvat linkit, eli linkit, jotka johtavat jollekin toiselle sivustolle kuin omalle 

eivät varsinaisesti vaikuta suoraan sivuston hakukoneoptimointiin. Ne kuitenkin vaikuttavat 

linkitettävän sivuston hakukoneoptimointiin. Käytännössä ulos johtavilla linkeillä autetaan 

naapuria saamaan parempi tulos hakukoneissa. Parhaimmassa tapauksessa tämä samainen 

naapuri tai joku muu linkittää sinun sivustoosi, jolloin linkittämisestä tulee itseään ruokkiva 

ilmiö, jossa kaikki sivustot ovat hyötyjän asemassa. Käytännössä tavoitteena on auttaa 

hakukoneita yhdistämään relevantteja sivustoja ja rakentamaan kuvaa eri nettisivujen 

välisistä suhteista.  

 

Sivuston sisäiset linkit johtavat aina sivustoon itseensä. Tällaisia voi olla esimerkiksi 

blogikirjoituksessa, jossa referoidaan vanhempaa kirjoitusta. Sisäisiä linkkejä tulisi käyttää 

erityisesti Googlen vuoksi, mutta myös käyttäjää varten. Googlella on Google Bot -niminen 

työkalu, jonka avulla Googlen algoritmit käyvät lävitse sivustojen rakennetta ja sisältöjen 

suhteita. [15] Linkittämällä omasta sisällöstä toiseen autetaan Google Bottia ymmärtämään 

paremmin sivuston rakennetta ja luomaan siitä koherentimpi kokonaiskuva. Ilman sisäisiä 

linkityksiä Google ei vain tiedä miten sivuston eri sivut korreloivat keskenään.  

 

Linkit, joita hakukoneiden ei tarvitse seurata ovat No-follow linkkejä. Käytännössä tällaisia 

sivuja voivat olla esimerkiksi sisäänkirjautumissivut tai sisäiseen käyttöön tarkoitetut intra- 

tai extranet-sivut. No-Follow-tagilla merkitään sivuja, joiden ei haluta näkyvät 

hakukoneiden hakutuloksissa.  

 

3.4 Kuvien Alt-tagit 

WordPressissä on sisäänrakennettuna mediakirjasto, jonka avulla sivustolle lisätään ja 

hallitaan kuvia. Tämän mediakirjaston kautta kuville on mahdollista lisätä Alt-tagi. Alt-

tagi (Alt-tag, Alternative attribute) on tekstipohjainen vaihtoehto kuvalle. Aiemmin Alt-

tageja näytettiin, jos kuvaa ei jostain syystä näytetä käyttäjälle, jolloin lataamattoman 

kuvan sijasta näytetään relevantti teksti. Tämä tapa on vielä käytössä, mutta sen lisäksi Alt-



 

 
 
 

16 

tagit ovat saaneet uuden roolin hakukoneoptimoinnin myötä. Hakukoneet kaivavat kuvien 

Alt-tagit ja lukevat ne etsien vihjeitä siitä millaisia kuvia sivustoille on syötetty.  

 

Alt-tageihin tulisi kirjoittaa lyhyesti mitä kuvassa on ja mikä sen tarkoitus on sivulla. Näihin 

teksteihin olisi myös suotavaa lisätä sivuston hakusanoja. Wordpressillä kuvien Alt-tageja 

pääsee muokkaamaan mediakirjaston kautta ja valitsemalla kuvan.  

 

3.5 Sivuston latausnopeus 

Sivuston latausnopeuden tulee olla niin pieni kuin vain on mahdollista. Pitkä latausnopeus 

häiritsee erityisesti käyttäjiä, mutta myös hakukoneita. Kävijät kaikkoavat sivustolta 

nopeammin, jos latausnopeus on hidas. Kävijöiden nopea poistuminen viestittää 

hakukoneille käyttäjien huonoa kiinnostusta sivustoa kohtaan, vaikka näin ei olisikaan. 

Käyttäjät eivät vain yksinkertaisesti sietäneet sivuston hidasta latautumista. Sivuston lataus 

nopeudesta ja sen kelpoisuudesta saa helposti tietoa käyttämällä Googlen PageSpeed Insight 

tai GT Metrix työkaluja. Molemmat työkalut mittaavat sivuston latautumista eri 

parametrein. Ne myös erottelevat latausnopeutta hidastavat asiat listaksi ja tekevät 

parannusehdotuksia havaittuihin ongelmakohtiin. Täydellisyyteen on todella hankala päästä, 

joten on täysin normaalia, että sivusto ei saa täysiä pisteitä. Kaikissa sivuissa on aina jotain 

parannettavaa. Joskus parannuksen tekeminen tuo vain marginaalisen tuloksen tai sen 

tekeminen on erittäin hankalaa tai kallista, jolloin kannattaa pohtia sen tarpeellisuutta. 

 

3.6 Sivukartta-tiedosto 

Sivukartta eli Sitemap on XML-tiedosto (Extensible Markup Language), jossa listataan 

jokainen sivu nettisivulta kokonaisuudessa. Sivukartasta käy myös ilmi sivujen keskinäinen 

hierarkia. Sivukarttatiedoston avulla hakukoneet tulkitsevat nettisivuston sivujen määrän 

paljon nopeammin. [14] Hakukoneet myös vertaavat aika-ajoin sivuston aiempaa sivukarttaa 

nykyiseen. Tämä edesauttaa nettisivuilla tapahtuvien sisältömuutosten nopeampaa 

päätymistä hakukoneiden tietoon ja sitä kautta hakutuloksiin. Sivukartan luontiin 

WordPressin puolella on olemassa monia tapoja, mutta yksi helpoimmista on käyttää 

tässäkin työssä mainittua Yoast SEO-lisäosaa.  Ensimmäisellä kerralla sivukartan voi käydä 



 

 
 
 

17 

itse antamassa Googlen tietoon heidän Search Console-palvelun avulla. Hakukoneet 

löytävät sivukartan myös itse ennemmin tai myöhemmin, mutta sen manuaalinen lähetys 

nopeuttaa sivuston löydettävyyttä. Itse sivukartan olemassaolo on pakollista, se auttaa 

hakukoneita indeksoimaan uutta sisältöä nopeammin ja varmemmin.  

 

3.7 Jäsennelty tieto (Structured Data) 

Jäsennelty tieto on sivuston sisäinen merkintä, joka edesauttaa hakukoneita ymmärtämään 

sivuston sisältöä paremmin ja näin ollen myös nostaa sitä hakutuloksissa. Jäsennelyllä 

tiedolla voidaan Rich Snippets katkelmien tapaan tuoda enemmän sisältöä hakukoneen 

tietoon, sekä sen näytettäväksi. Jäsennelty tieto voi olla esimerkiksi hakukoneiden 

hakutuloksien seassa näytettävä ruokaresepti tai muu vastaava lista työvaiheista. Jäsenneltyä 

tietoa voi myös olla esimerkiksi verkkokaupassa oleva tarjouksessa oleva tuote. Jäsenneltyä 

tietoa voi luoda muutamalla tavalla. WordPressin oma Gutenberg-sisältöeditori tarjoaa 

hyviä työkaluja jäsennellyn tiedon lisäämiseen. Erikseen asennettava Schema-lisäosa auttaa 

myös jäsennellyn tiedon tekemisessä.  

 

Hakukoneen näkökulmasta sivuston jäsenneltyä tietoa voi käydä tarkastelemassa Googlen 

Structured Data Testing Tool -työkalun avulla. 

 

3.8 Rich snippets –katkelmat 

Rich snippets -katkelmat kulkevat myös joissain tapauksissa nimellä Rich results, eli 

rikastetut hakutulokset. Rich snippets -katkelmat ovat täysin normaaleja hakutuloksia 

haukkoneiden listauksissa, mutta niiden sisältöä on rikastettu eli lisätty. Rich snippet -

katkelma voi olla esimerkiksi ravintolan keskimääräinen arvostelu tai lisätietoa 

kirjoittajasta. [16] 

 

Rich snippet -katkelman on tarkoitus parantaa hakukoneiden hakutulosten käytettävyyttä, 

mutta ne myös nostavat sijoitusta hakutuloksissa ja tuovat näin lisää kävijöitä sivustolle. 

Katkelmat eivät ole pakollisia, mutta erittäin suositeltavia, jos sivuston käyttötarkoitus ja 

sisältö sen vain sallivat. Rich snippets -katkelmia voi luoda WordPress-sivustolle Schema-
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lisäosan avulla. Schema-lisäosan verkkosivuilla on tarkempi listaus kaikista tuetuista 

katkelmatyypeistä. 

 

3.9 Mobiilioptimointi 

Mobiilioptimointi tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sivuston sulavan toiminnan 

varmistamista kaikilla mobiililaitteilla. Mobiilioptimoinnin tulee olla tehtynä jokaiselle 

julkaistulle nettisivulle. Nykyään yli 50% kaikesta verkkosivuliikenteestä tapahtuu 

mobiililaitteilla, joten mobiilioptimoinnin tekemättä jättäminen on käyttäjien kiusaamista. 

[17]  

 

Huonosti tehty mobiilioptimointi johtaa vääjäämättä kävijöiden katoon nettisivulta. Moni 

mobiililaitteilla selaava ei etenee syvemmälle sivulle, jos sivusto toimii huonosti 

mobiililaitteilla. Nettisivulta nopeasti poistuvien kävijöiden virta tulkitaan hakukoneiden 

puolesta sisällöksi, joka ei ole kiinnostavaa.  

 

Hakukoneet tarkastelevat itse nettisivun toimivuutta mobiililaitteilla. Huonosti toimiva 

sivusto vaikuttaa myös negatiivisesti hakutuloksissa listautumiseen. Kaikista muista tässä 

työssä mainituista tavoista hakukoneet eivät rankaise yhtä paljon kuin huonosta 

mobiilioptimoinnista. Verkkosivut tulee tehdä toimiviksi mobiililaitteilla. 

Mobiilioptimoinnin onnistumista voi hakukoneiden näkökulmasta tarkastella käyttämällä 

Googlen Page Speed Insights-työkalua. Sen lisäksi että työkalu antaa hyvää tietoa sivuston 

nopeudesta se myös pisteyttää sivuston toimivuuden mobiililaitteilla ja tietokoneilla. 

Työkalu myös kertoo parannusehdotuksia. Täyttä sataa pistettä ei kannata lähteä 

tavoittelemaan, sillä se on lähes mahdotonta, mutta lähelle kyllä voi päästä. Käytännössä jo 

yli 80 pisteen jälkeen ollaan hakukoneiden näkökulmasta erittäin hyvällä mallilla sivuston 

toimivuuden suhteen kyseisellä päätelaitteella. [18] 

 

3.10 Sivuston ikä 

Hakukoneet arvostavat vanhaa historiaa omaavia sivuja enemmän kuin täysin uusia. 

Vanhemmat sivustot pääsevätkin pääsääntöisesti paremmille sijoituksille hakutuloksissa. 
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Kaikissa tapauksissa tämä ei pidä paikkaansa, sillä vanha ei automaattisesti tarkoita 

parempaa. Sivuston ikään ja historiaan kannattaa kiinnittää huomiota uuden sivuston 

hankintaa miettiessä. Olisiko sittenkin parempi päivittää vanhaa vai rakentaa uusi? Monen 

kohdalla uuden rakentaminen on kuitenkin välttämättömyys huonosti hoidettujen 

päivitysten tai vanhan teknologian takia. Sivuston uusimisen pohdinta on erityisen tärkeää 

sivuston kohdalla, joka on päässyt hyville sijoituksille hakutuloksissa. Sivustouudistus voi 

romahduttaa hakutulossijoituksen. Tällöin hakukoneoptimointi aloitetaan täysin puhtaalta 

pöydältä.  

 

3.11 Sivuston käyttökokemus 

Sivuston käyttäjien kokemalla käyttäjäkokemuksella on vaikutus hakukoneoptimointiin ja 

erityisesti Google on huomioinut tämän erittäin vahvasti. Google julkaisi vuonna 2011 

Panda-päivityksen, jonka yhteydessä Google aloitti sivustojen käyttäjäkokemuksen ja 

laatuvaikutelman mittaamisen.  

 

Käyttökokemusta parannetaan muutamilla keinoilla. Sivustolla näytettävien mainosten 

määrä tulee pitää pienenä ja välttää selkeästi häiritseviä mainoksia. Mainokset, jotka 

pakottavat käyttäjän vierittämään sivua tulee välttää, jotta varsinainen sisältö tulee 

luettavaksi.  [19]  

 

Leipäteksti tulee muotoilla helposti luettavaksi. Julkaistavan sisällön on oltava yksilöllistä, 

esimerkiksi tavarantoimittajan valmista tekstiä ei kannata käyttää. Sisältöä ei saa myöskään 

lainata muilta. Vain muutamia lauseita sisältäviä sivuja tulee välttää. Oman sisällön 

julkaiseminen useammassa kuin yhdessä paikassa ei ole suositeltavaa. Google tunnistaa 

sivustoilla esiintyvän samankaltaisen sisällön ja rankaisee sen käytöstä. Sisältöä ei 

myöskään saa kohdistaa liian läpinäkyvästi vain tiettyihin hakusanoihin. Hakusanojen 

liikakäyttöä tulee myös välttää, Google tunnistaa tämän yrityksesi huijata algoritmia, jonka 

seurauksena hakukonesijoitus tippuu.  
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3.12 Sivuston liikenteen salaus 

Sivuston liikenteen salaus eli SSL sertifikaatin asentaminen ja käyttöönottaminen 

sivustolle. SSL-sertifikaatti tulee hankkia esimerkiksi oman sivuston palvelimen 

palveluntarjoajalta. Sertifikaatin saa helposti WordPress sivustolla käyttöön käyttämällä 

aiemmin mainittua Really Simple SSL -liitännäistä.  

 

Nykyaikaisen ja käyttäjiään arvostavan sivuston tulee olla salatun yhteyden takana. Salattu 

yhteys tarkoittaa selaimen osoitepalkissa näkyvää lukon kuvaa, tarkemmin https-protokollan 

takaa tulevaa nettisivuliikennettä. Salauksen käyttö ei tuo hakukoneoptimointiin mitään 

lisähyötyä. Salaamatta jättäminen on hakukoneoptimoinnin näkökulmasta huono asia, sillä 

suojaamaton nettisivu arvotetaan hakukoneiden hakutuloksissa automaattisesti 

huonommaksi kuin salattu sivu. Huonontamalla hakukonesijoitusta hakukoneet pyrkivät 

suojelemaan kävijöitä mahdolliselta tietojen urkinnalta ja muilta uhilta, joita mahdollisesti 

esiintyy salaamattomilla nettisivuilla. 

 

3.13 Hakusanat 

Hakusanat, eli avainsanat ovat sivuston sisällöstä ja tarjonnasta kertovia tärkeitä yksittäisiä 

sanoja, jotka esiintyvät sisällössä, otsikoissa ja url-osoitteissa esiintyviä yksittäisiä sanoja. 

Näiden kolmen paikan lisäksi avainsanat voivat esiintyä sivuston meta-tageissa, mutta toisin 

kuin luullaan näillä ei ole enään niin suurta painoarvoa kuin vielä joitakin vuosia sitten.  

 

Mistä avainsanoja sitten löytää? Avainsanojen keksimisen yhteydessä puhutaan usein 

avainsanatukimuksesta, eli systemaattisesta tavasta tutkia ja analysoida mitkä avainsanat 

ovat relevantteja sivuston löydettävyyden kannalta. [20] Avainsanatutkimuksen yhteydessä 

pyritään löytämään myös samankaltaiset ja synonyymit avainsanat, joskus jopa avainsanoja 

saatetaan poissulkea. Avainsanatutkimukseen löytyy runsaasti ilmaisia ja maksullisia 

työkaluja. Monet kolmannen osapuolen palveluntarjoajat tarjoavat avainsanatutkimusta 

yleensä suureen hintaa. Sen ostaminen ulkopuoliselta ei ole väärin, mutta avainsanatutkimus 

on helposti tehtävissä myös itse. Itse tekeminen on jopa suositeltavaa sillä näin sivuston 

omistajalle/ylläpitäjälle tulee parhaiten kuva siitä mitä hänen sivustonsa mahdollisesti 

tarjoaa ja miten hakukoneoptimoinnin kanssa kannattaa edetä.  
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Avainsanojen tutkimiseen voi käyttää Keyword Tool-työkalua (https://keywordtool.io/ ja 

Googlen tarjoamaa Trends palvelua (https://trends.google.com/trends/?geo=US). Näiden 

avulla pystyy etsimään yksittäiselle avainsanalle synonyymejä, sekä tarkastelemaan sen 

kiinnostavuutta Google-hakujen joukossa. Mahdollisia avainsanoja kannattaa myös 

tarkastella ristiin. Avainsanojen etsimiseen kelpaa myös hakukoneet itse, niillä voi tutkia 

mitä ne tarjoavat mahdollisilla relevanteilla avainsanoilla. Sen lisäksi on hyvä käydä läpi 

kilpailevia sivustoja, sekä heidän sisältöään.  

 

3.14 Longtail-hakutermi ja metatiedot 

Longtail-hakutermit ovat hakusanoja tai kansanomaisemmin hakulausekkeita, jotka 

koostuvat useamman sanan mittaisista lausekkeista. Lausekkeiden sisällön tulisi sivuta itse 

päähakusanaa ja sivun sisältöä. Longtail-hakutermit voivat olla esimerkiksi lausahduksia, 

esimerkiksi: “vaatteet netistä, nopea toimitus” jos tarkoituksena on markkinoida vaatteita 

myyvää verkkokauppa. Sivut sisältävät myös title- ja description-kentät, suomeksi otsikko- 

ja kuvauskentät. Näitä kenttiä kutsutaan metatiedoiksi.  

 

Longtail-hakutermejä voi käyttää itse leipätekstissä, mutta myös otsikoissa. Suosittu paikka 

longtail-hakutermillä on sivun otsikko- tai kuvauskentässä. Otsikko näkyy käyttäjille 

esimerkiksi selaimen välilehdellä tai hakukoneen hakutuloksissa sivuston otsikkona. 

Otsikon avulla hakukoneet ymmärtävät sivun sisällön. Kuvaus-kenttä mahdollista sivun 

aiheen kuvailun lyhyen tekstin muodossa. Otsikon tavoin hakukoneet tunnistavat myös 

kuvauskentät ja ne auttavat hakukoneita muodostamaan paremman kuvan sivun sisällöstä. 

Nämä molemmat kentät on mahdollista luoda WordPress-sivustolla helposti Yoast SEO-

lisäosan avulla. Alla olevasta kuvasta käy ilmi kyseiset kentät ovat, ja miltä ne näyttävät 

Googlen hakutuloksissa. Kuvassa näkyy myös Googlen automaattisesti tarjoamia sivuston 

sisäisiä linkkejä, esimerkiksi yhteystiedot-sivulle.  
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Kuva 3. Google hakutulos ja automaattiset sisältö suositukset 

 

 

3.15 Sivuston sisältö 

Yksi suurimmista kompastuskivistä hakukoneoptimoinnissa on vähäinen, epärelevantti tai 

yksipuoleinen sisältö. Sisältöä tulisi olla runsaasti, jokaisen tärkeän sisältösivun sanamäärän 

tulisi pyrkiä olemaan 1500 ja 2000 sanan välissä. [21] Tämä on todellisuudessa aika paljon 

ja todella harvalla sivustolla tämä toteutuu. Käytännössä toimivan sisällön pystyy 

rakentamaan jo 300 sanasta ylöspäin. [20] 2000 sanan sanamäärä kannattaa kuitenkin 

muistaa sisältöä kirjoittaessa.  

 

Toinen suuri kompastuskivi on sisällön relevanttius tai enemmänkin epärelevanttius. 

Harvinaisen usein nettisivuilla käydessä yksittäisen sisältösivun sisältö ei vastaa sivuston 

lupausta sisällöstä. Joskus sisältösivun otsikko ja sisältö eivät ole millään muotoa yhteydessä 

keskenään. Sivuston sisältö tulee kirjoittaa siten, että se vastaa sivuston tarkoitusta ja 

lupausta. Näiden lisäksi olisi vielä ihanteellista, jos sisältö olisi lukijalle aidosti kiinnostavaa 
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ja lisäarvoa tuovaa. Järkevä ja koherentti sisältö generoi sivustolle kävijöitä. Kasvava 

kävijöiden määrä tarkoittaa hakukoneiden mielestä relevanttia ja kiinnostavaa sisältöä, joten 

hakukoneet alkavat näyttämään sivustoa korkeammalla hakutuloksissa. Tämän lisäksi hyvä, 

relevantti ja kävijää kiinnostava sisältö lisää luottamusta ja uskottavuutta kävijöiden 

silmissä.  

 

Sisältöä tulee myös uusia ja lisätä. Staattiseksi jämähtänyt sisältö katsotaan Googlen 

puolesta ei-relevantiksi. Valitettavasti Google ei ole julkaissut mitään aikamäärettä, jossa 

tämä tapahtuu, aika saattaa olla kuukausia, ellei jopa vuosia. Blogin kirjoittaminen on 

erinomainen keino rikastuttaa sivuston sisältöä ja esitellä hakukoneiden kaipaamaa 

muutosta. Kaikista blogin kirjoittaminen ei tunnu luontevalta, jolloin sivuston muuta sisältöä 

kannattaakin muokata tasaisin väliajoin. Sisältöä ei tarvitse olla kirjoittamassa ja 

muokkaamassa viikottain, suosittelen tapauskohtaisesti esimerkiksi yhtä blogikirjoitusta 

yhden tai kaksi kuukaudessa, useamminkin kirjoituksia saa julkaista. Sisältöä muokatessa ja 

julkaistaessa pitää kuitenkin muistaa ennen kaikkea sisällön relevanttius ja kiinnostavuus, 

pelkästään julkaisemisen ja muokkaamisen vuoksi sitä ei kannata tehdä. [23] 

 

Vaikka sisältöä tulee olla runsaasti se ei tarkoita automaattisesti sitä, että enemmän on 

parempi. Sisältö tulee ensisijaisesti tehdä laadukkaasti ja harkitusti. [14]  
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4 HAKUKONEOPTIMOINNIN IDEOLOGIA 

Hakukoneoptimointi on aiemmin tässä työssä mainittujen teknisten vaatimusten ja 

liitännäisten lisäksi myös filosofiaa ja tottumusta esimerkiksi sisällön julkaisuun. 

Hakukoneoptimointia tarjotaan monen palveluntarjoajan toimesta lähinnä teknisenä 

toimena, jolloin toteutetaan osa tai kaikki tässä työssä mainituista suosituksista. Usein 

mainitsematta jää kuitenkin ohjeistus ja filosofia, jolla hakukoneoptimointiin liittyvää 

sivuston sisältöä pitäisi pyrkiä tekemään. Tekniset vaatimukset asettavat tälle vain 

edellytykset, mutta toimiva optimointi tarvitsee sisältöä ja huolenpitoa myös 

tulevaisuudessa. Myös valitettavan usein Mainostoimisto Groteski Oy:n asiakasyritysten 

keskuudessa tulee esiin ihmettelyä, kun he saavat tietää, että optimointiin pitää sitoutua 

pitkällä aikavälillä. Hakukoneoptimointi ja -näkyvyys pitää pyrkiä pitämään hengissä. 

Hakukoneoptimointia kuvaa hyvin lausahdus: “Hakukoneoptimointia ei voi vain laittaa 

päälle”. Lausahdus kuvaa optimoinnin tilannetta ja filosofiaa hyvin, teknisen päälle laiton 

jälkeen on pakko tehdä toimia hyvän hakukonenäkyvyyden ylläpitämiseksi. 

Hakukoneoptimointi on oppimista ja uusien asioiden kokeilua. Hakukoneoptimointia 

tehdessä on hyvä tutustua oman sivuston kohderyhmään ja heidän tarpeisiin, sekä pyrkiä 

heijastamaan tätä tietoa oman sivuston sisällössä.  

 

Hakukoneoptimoinnin vaatiman ajatusketjun sisäistäminen voi olla monille haastavaa. 

Usein nähdään vain itse sivuston sisältö ja datan esiin tuoma fakta siitä, että sivustolla ei 

vieraile riittävästi kävijöitä. Hakukoneoptimointi myös kuvitellaan juoksukilpailun 

maaliviivaksi, jonka yli astuttuaan sivustolle virtaa kävijöitä. Hakukoneoptimointi ei ole 

tämä maali. Hakukoneoptimointi on itse juoksu, kilpailijoina ovat muut sivustot. 

Juoksukilpailusta poiketen hakukoneoptimointi ei koskaan saavuta maalia, se ei ole koskaan 

valmis. Sitä tulisi käsitellä jatkuvasti muuttuvana ja kehittyvänä prosessina, jossa opitaan 

aiemmista virheistä ja suunnitellaan tulevaa. Samalla pitäisi pystyä katsomaan tilannetta 

kolmannen persoonan perspektiivistä ja asettua sellaisen kävijän asemaan, joka ei ole 

koskaan kuullutkaan optimoitavasta sivustosta.  

 

Hakukoneoptimointi on erittäin hidasta. Nykyaikaisessa nopeatempoisessa yhteiskunnassa 

kaivataan tuloksia ja muutosta heti. Valitettavasti hakukoneoptimointiin menee aikaa. 

Nettisivuilla pitää käydä tarpeeksi kävijöitä ja sieltä pitää saada tarpeeksi dataa, jotta heitä 



 

 
 
 

25 

voidaan ruveta ohjaamaan oikeaan suuntaan. Päivän tai viikon datankeruujakso ei 

välttämättä ole riittävä tähän. Case-esimerkissä nähdään kuinka vuoden ajanjakso ei tunnu 

täysin riittävältä ja datasta saatava tieto jää laihaksi. Joissakin tapauksissa nopealla 

aikavälillä saadaan riittävästi tietoa mihin suuntaan optimointia pitää ohjata tai haetaan 

hyvin pieniä muutoksia. Suosittelen lähes poikkeuksetta jokaiselle yritykseni asiakkaalle 

vähintään kolmen kuukauden seurantajaksoa isojen muutosten välillä. Sisältöä tulee 

kuitenkin julkaista ja kehittää myös tänä aikana. Isoilla muutoksilla tässä tapauksessa 

tarkoitetaan sivuston tekniikkaan tai rakenteeseen kohdistuvia muutoksia, sekä isoja 

sisällöllisiä muutoksia.  

 

Sisältöön ja sen laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Laatu on subjektiivinen asia, 

joten kyseisen sanan ymmärtämiseen tulee suhtautua omasta ja sivuston kävijän 

näkökulmasta. Näistä tärkeämpi on jälkimmäinen näkökulma. Mikä tekee sivuston sisällöstä 

laadukasta kävijän kannalta? Joissakin tapauksissa esimerkiksi pelkkä kivijalkaliikkeen 

osoite saattaa olla laadukasta sisältöä kävijän mielestä, jolloin hän myös kokee sen 

relevantiksi ja kiinnostavaksi. Monesti näin ei kuitenkaan ole. Siksi sisällön suunnitteluun 

tulee käyttää aikaa. Tulee myös miettiä miksi sisältö olisi kiinnostavaa sivuston 

kohderyhmän mielestä.   

 

Sisältö tulee aina kirjoittaa lähtökohtaisesti sivustolla kävijöitä eikä hakukoneita varten. 

Hakukoneita varten luotu sisältö jää usein valjuksi kävijän kannalta tai on jopa käytännössä 

lukukelvotonta ja arvotonta. Aidosti kävijää kiinnostava sisältö kiinnostaa myös 

hakukoneita. Sama ei päde toisinpäin. 
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5 HAKUKONEOPTIMOINNIN TULOSTEN MITTAAMINEN 

Tässä kappaleessa tulen esittelemään miten hakukoneoptimoinnin onnistumista ja tuloksia 

mitataan ja miten tätä tuotettua dataa luetaan tehokkaasti. Yleinen ongelma nettisivulta 

saatavan seurantadatan kanssa on sen näennäisen hankala ymmärrettävyys. Usein 

pysähdytään siihen faktaan, että data on numeroita ja sitä ei osata ymmärtää numeerista 

arvoa pidemmälle. Tämän kappaleen tarkoituksena on valaista mitä nämä numerot oikeasti 

tarkoittavat ja auttaa kävijää ymmärtämään dataa kokonaisvaltaisemmin. Esittelen myös 

hakukoneoptimoinnin kannalta keskeisimmät datan lähteet ja työkalut.  

 

5.1 Google Analytics 

Google Analytics on nettisivuanalytiikan ja kävijädatan keräämisen perustyökaluja. Se on 

täysin ilmainen ja sen tuottama seurantakoodi on helposti asennettavissa WordPress-

nettisivulle. Seurantakoodin voi asentaa joko käyttäen liitännäistä tai sitten suoraan 

lähdekoodiin.  

 

Google Analytics tarjoaa hakukoneoptimoinnin näkökulmasta erittäin hyödyllistä ja tärkeää 

tietoa sivuston kävijämääristä ja mistä lähteistä kävijät ovat sivustolle saapuneet. Sen kautta 

on myös saatavissa dataa kävijöiden käyttäytymisestä sivustolla. Mitä he tekevät ja kauanko 

he viihtyvät kullakin sivulla. Kävijöiden lähdettä analysoidessa on hakukoneoptimoinnin 

silmin tärkeää tarkastella hakukoneiden kautta sivustolle päättyviä kävijöitä ja erityisesti, 

miten kävijämäärät kehittyvät. Jos kävijöiden määrä hakukoneiden kautta ei kasva tai jopa 

pienenee, niin se viestii selkeästi toimimatonta hakukoneoptimointia. Tarkempaa tietoa siitä 

missä vika piilee ei ole Analyticsin kautta saatavissa. Vihjeitä voi etsiä kävijöiden 

käyttäytymisestä ja sivuista, joilla he viihtyvät. Jos datasta nähdään, että joltakin yksittäiseltä 

sisältösivulta kävijät poistuvat nopeasti tai eivät käy siellä ollenkaan voidaan tästä vetää 

johtopäätös käyttäjien mielestä epäkiinnostavasta sisällöstä. Sivun sisältö voi olla myös 

hankalasti ymmärrettävää tai vaikkapa harhaanjohtavaa, mikä johtaa helposti kävijöiden 

nopeaan poistumiseen koko sivustolta.  



 

 
 
 

27 

5.2 Google Search Console 

Google Search Console on Google Analyticsin tapaan ilmainen palvelu, joka on suunniteltu 

tarkkailemaan ja ylläpitämään sivustojen näkyvyyttä Googlen hakutuloksissa. Googlen 

hakutuloksissa esiintyminen ei vaadi Search Consolen käyttöä. Sen hyödyntämisellä on 

kuitenkin merkittäviä hyötyjä hakutulosten ja hakusanojen ymmärtämisessä. Search Console 

myös auttaa ymmärtämään millaisena Google näkee nettisivuston. Search Consolen käytöllä 

on merkittäviä hyötyjä hakukoneoptimoinnin näkökulmasta ajan kuluessa.  

 

Search Consolen tärkeimpään dataan kuuluu tieto nettisivulle johtavien yksittäisten 

hakusanojen sijoittumisesta hakukoneissa. Tällä lukemalla kerrotaan suoraan sivun sijoitus 

muihin samalla hakusanalla esiintyviin sijoituksiin. Lukema on keskiarvo, esimerkiksi arvo 

2 tarkoittaa sitä että sivusto voi hyvin ajasta ja tilanteesta riippuen olla joskus Googlen 

hakutuloksissa ensimmäisellä sijalla ja joskus sijalla 4. Kaikki yli 8:n arvolla olevat 

hakutulokset näytetään aina Googlen halutulla ensimmäisellä sivulla. Lukua ei kuitenkaan 

tule seurata sokeasti, joskus myös isompi lukema ajaa täysin asiansa, esimerkiksi toimialasta 

ja toiminnan koosta riippuen. 

 

5.3 Hotjar 

Hotjar on Google Analyticsin rinnalla nettisivuanalytiikan ja kävijädatan seurantaan 

kehitetty työkalu. Hotjar ei varsinaisesti tarjoa suoraan hakukoneoptimointiin liittyviä apuja, 

mutta siitä on erityistä hyötyä kävijöiden käytöksen analysoinnissa. Hotjar tarjoaa kaksi 

erittäin hyödyllistä toimintoa. Sivuston lämpökartat (eng. heatmap) ja tallenteen kävijöiden 

istunnoista. Lämpökartoista näkee miten kävijöiden hiiri on liikkunut sivustolla, mitä kävijät 

ovat painaneet tai miten he ovat vierittäneet sivua eteenpäin. Tallenteista nähdään yksittäisen 

käyttäjän koko istunto, mitä sivuja hän on katsonut, miten hiiri on liikkunut ja mitä 

painikkeita tai linkkejä kävijä painoi. Nämä heijastuvat hakukoneoptimointiin siten, että 

kävijän käytöstä ja tapaa on helpompi ymmärtää. Hotjarin avulla voidaan havaita onko, 

jossakin jokin ongelmakohta, jonka takia kävijä esimerkiksi poistuu sivustolta tai ei päädy 

jollekin tietylle alasivulle. Korjaamalla näitä ongelmia parantuu sivuston käytettävyys ja 

käyttökokemus, joka heijastuu suoraan kävijöiden käytökseen ja sen myötä hakukoneiden 

hakutuloksiin.  
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5.4 Hakukoneoptimoinnin onnistumista mittaavat työkalut 

Netissä on lukuisia hakukoneoptimoinnin onnistumista mittaavia työkaluja. Näihin 

kannattaa suhtautua varauksella. Niiden antamat analyysit ovat usein hyviä 

suunnannäyttäjiä. Hyväksi havaitsemiani työkaluja tähän ovat ainakin seuraavat: 

https://neilpatel.com/seo-analyzer/ ja https://www.seoptimer.com/  
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6 HAKUKONEOPTIMOINNIN AUDITOINTI 

Auditointi eli katselmus on keino tarkastella sivuston hakukoneoptimoinnin onnistumista 

kokonaisuutena. Sivuston auditoinnilla pyritään paljastamaan myös sivustolla piileviä 

ongelmakohtia, jotka liittyvät itse sivustoon tai sen hakukoneoptimointiin. Sivustolla 

ilmenevät ongelmat esimerkiksi luettavuudessa tai käytettävyydessä saattavat heijastua 

vahvasti hakukoneoptimointiin. Auditointi tulisi pyrkiä suorittamaan kolmannen osapuolen 

näkökulmasta ja mahdollisesti useamman kerran. Auditoinnin ostaminen ulkopuoliselta on 

myös mahdollista, mutta ei välttämätöntä. Ulkopuolisen auditoijan kanssa toimiessa tulee 

muistaa määritellä auditoinnin tarkoitus ja tavoitteet tarkasti ennen sen suorittamista. 

Auditoijalle tulee myös tarjota kaikki mahdollinen data, joka on saatavilla verkkosivuista, 

näin hän pystyy muodostamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan 

hakukoneoptimoinnin tilanteesta.  [24] 

 

Nettisivustoa kannattaa auditoida säännöllisesti. Auditointikertojen väliin kannattaa 

kuitenkin jättää tarpeeksi aikaa, jotta mahdolliset muutokset tulevat kunnolla ilmi. 

Yksittäiset auditointikerrat tulisi myös suorittaa samoja menetelmiä hyödyntäen, jolloin 

niistä saatava data on vertailukelpoista keskenään.  

 

Auditointitapoja on niin monta kuin on tekijöitäkin. Esittelen yhden mahdollisen 

työjärjestyksen. Työvaiheet ovat saaneet myös vaikutteita muutamilta tunnetuilta 

WordPress-kehittäjiltä ja hakukoneoptimoinnista yleisesti kirjoittavista sivustoilta. [25] [26] 

Työjärjestys on lukuisten kokeilujen ja useiden eri hakukoneoptimoinnista kertovien 

oppaiden ja blogien tarjoaman tiedon yhdistämisen tulos. 

 

6.1 Sivuston versiot 

Ensimmäisenä tulisi varmistaa, että sivustosta näytetään vain yksi versio. Joskus “saman 

osoitteen” takaa löytyy kaksi eri sivustoa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sivustolla 

on yksi pääverkkotunnus, esimerkiksi. https://domain.fi ja kaikki muut versiot eli 

https://www.domain.fi, http://domain.fi ja http://www.domain.fi ohjataan 301 ohjauksella 

osoittamaan pääverkkotunnukseen. Näin vältetään tilanne jossa vanha sivusto on jäänyt 
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kummittelemaan www-alkuisen osoitteen taakse kun uusi on julkaistu ilman www-

etuliitettä. 

 

6.2 Tarvittavat työkalut käyttöön 

On hyvä varmistaa, että sivustolle on liitetty kaikki tarvittavat datan keräämiseen tarkoitetut 

työkalut. Hakukoneoptimointia on hankala parantaa, jos dataa sivuston toiminnasta ja 

kävijöiden käyttäytymisestä ei ole saatavilla. Kävijädatan analysointi on elintärkeää sivuston 

hakukoneoptimoinnin jatkokehittämisen kannalta. 

 

6.3 Hakukoneoptimoinnin tekniset vaatimukset 

Sivuston tulee noudattaa kappaleessa “Hakukoneoptimoinnin tekniset vaatimukset” 

esitettyjä rajoituksia ja vaatimuksia. On hyvä varmistaa, että näitä perusperiaatteita on 

noudatettu.  

 

6.4 WordPressin ja liitännäisten asetukset 

Nettisivujen teon yhteydessä on mahdollista, että jokin asetus jää tekemättä. 

Hakukoneoptimoinnin näkökulmasta olisi hyvä tarkistaa muutamia asioita. Sivuston 

näkyminen hakukoneissa voidaan asettaa WordPressin asetuksista. WP:n kehitystä tehdessä 

rakenteille oleva sivusto asetetaan usein tilaan, jossa se ei yksinkertaisesti näy hakukoneille. 

Tämä asetus jää helposti päälle sivustoa julkaistaessa, joten tämä on hyvä käydä 

tarkistamassa. Liitännäiset, joilla on suoraan vaikutusta hakukoneoptimointiin, tulee 

tarkistaa auditoinnin yhteydessä. Erityistä huomiota tulee kiinnittä Yoast SEO liitännäiseen 

ja kaikkiin liitännäisiin sekä keinoihin, joilla sivuston toimintaa pyritään nopeuttamaan. 

Näistä liitännäisistä tulee tarkistaa niiden haluttu toimivuus. Vaikka liitännäinen olisi 

asennettuna ja käytössä, ei se välttämättä toimi oikein, jos asetuksista puuttuu tarvittavia 

määrityksiä.   
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6.5 Rikkinäiset linkit 

Sivusto tulee skannata mahdollisten rikkinäisten linkkien varalta. Löytyneet rikkinäiset 

linkit tulee joko korjata tai poistaa kokonaan. Kuten kirjoitin aiemmin kappaleessa “Broken 

Link Checker” rikkinäiset linkit ovat linkkejä, jotka eivät johda toimivalle sisältösivulle. Eli 

linkki päätyy yleensä 404-sivulle, joskus linkki voi myös johtaa jollekin muulle virhesivulle, 

mutta se on myös näissä tapauksissa yhtä lailla rikki. 

 

6.6 Sivuston kokeilu eri laitteilla 

Mobiilioptimointi on iso tekijä onnistuneessa hakukoneoptimoinnissa, joten sivustoa on 

hyvä testata eri laitteilla mahdollisimman laajasti. Hyvä muistisääntö on kokeilla sivuston 

toiminta ainakin seuraavilla laitetyypeillä: tietokone, tabletti ja älypuhelin. Näiden lisäksi 

sivustoa olisi hyvä kokeilla tietokoneella erikokoisilla näytöillä ja selaimilla. Selainten 

suhteen kannattaa käyttää uusimpia ja käytetyimpiä selaimia versioita, joita ovat esimerkiksi 

Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge ja Safari. Älypuhelinten ja tablettien tapauksessa 

testejä tulisi myös suorittaa erikseen Android ja iOS laitteilla. Usein Android ja iOs laitteiden 

välillä on jonkin verran toimivuuseroja, joita ei havaita ilman testiä kyseisillä laitteilla.  

 

Alla olevaan taulukkoon on koottu laitteet ja näyttökoot, joilla sivusto olisi hyvä testata. 

Taulukon tiedot on johdettu kokemuksesta ja maailmalla yleisesti käytössä olevien laitteiden 

näyttöjen koista, sekä niiden yleisyydestä. [27] [28] Taulukossa olevia kokoja kannattaa 

soveltaa tarpeen mukaan ja erityistä huomiota tulee kiinnittää mobiililaitteiden näyttöjen 

suuntiin. Mobiililaitteilla nettisivuja saatetaan näyttää vaaka- ja pystynäytöillä. Sama saattaa 

toistua myös tietokoneilla, mutta niillä tästä johtuvia ongelmia ei yleensä esiinny. 

Taulukossa esitetyt pikselit eivät välttämättä vastaa näyttöjen natiiviresoluutiota. Laitteissa 

käytetään nykyään kertoimia, joilla näytettävää pikselimäärää pienennetään. Esimerkiksi 

iPhone XS-puhelimen näytön natiiviresoluutio on 1125 x 2436, mutta näytölle piirrettävän 

ikkunan (viewport) koko on vain 375 x 812.  
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Taulukko 1: Testaukseen suositellut näyttö koot ja käyttöjärjestelmät 

Laite Näytön leveys pikseleissä Käyttöjärjestelmä 

Älypuhelin enintään 320px Android ja iOS 

Älypuhelin enintään 375px Android ja iOS 

Älypuhelin enintään 425px Android ja iOS 

Tabletti enintään 579px Android ja iOS 

Tabletti enintään 768px Android ja iOS 

Tabletti enintään 1024px Android ja iOS 

Tietokone vähintään 960px Windows ja macOS 

Tietokone vähintään 1024px Windows ja macOS 

Tietokone vähintään 1200px Windows ja macOS 
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7 HAKUKONEOPTIMOINNIN TULEVAISUUS 

Hakukoneoptiointi muuttuu jatkuvasti hakukoneiden muuttaessa hakuparametrejaan ja 

algoritmejaan. Hakukoneet julkaisevat tasaiseen tahtiin uusia ohjeistuksia ja vaatimuksia, 

miten ne haluavat optimoinnin tehtävän. Tässä kappaleessa spekuloin mahdollisia 

vaatimuksia, joita hakukoneet mahdollisesti tulevat asettamaan sivustoille, jotka pyritään 

saamaan hakutulosten kärkipäähän. En kuitenkaan usko, että aiemmin esittämäni keinot ja 

tavat tulevat poistumaan. Mukaan esitellään uusia asioita ja vanhoja tarkennetaan.  

 

7.1 Saavutettavuus 

Euroopan Unionin (EU) asettama julkisten tahojen saavutettavuusdirektiivi on astunut 

voimaan 2016. Direktiivi asettaa tietyt standardoidut vaatimustasot nettisivujen 

saavutettavuudelle. Näitä tasoja ovat WCAG 2.0 ohjeistuksessa A, AA ja AAA.  

 

Saavutettavuudella pyritään tarjoamaan kaikille verkon käyttäjille yhtäläiset mahdollisuudet 

käyttää verkkoa ja nettisivuja. Saavutettavuudella pyritään ensisijaisesti muuttamaan 

vammaisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden kykyä ja oikeutta käyttää verkkoa. Tästä 

huolimatta se vaikuttaa kaikkiin verkon käyttäjiin parempien ja käytettävämpien nettisivujen 

muodossa. Erityisesti ikääntyvä väestö hyötyy paljon saavutettavuudesta, vaikka he eivät 

kuulukaan saavutettavuuden kohderyhmänä olevien henkilöiden piiriin.  

 

Saavutettavuus on paljon muuta kuin direktiivi. Se on erityisesti tapa tehdä nettisivuja siten 

että ne ovat mahdollisimman helposti kaikkien saatavilla ja saavutettavissa. Väitän, että 

saavutettavuudesta tulee yksi isoista vaatimuksista hakukoneoptimoinnin suhteen. Aiemmin 

iso tekninen hyppäys hakukoneoptimoinnin vaatimuksissa tapahtui mobiilioptimoinnin 

myötä, jolloin hakukoneet alkoivat nostamaan kunnolla optimoituja sivuja paremmille 

hakutuloksille. Sama tulee mitä todennäköisimmin tapahtumaan myös saavutettavuudelle.  

 

7.2 Brändi 

Google ja todennäköisesti muut hakukoneet tulevat tulevaisuudessa antamaan painoarvoa 

sivuston sisällön ja teknisen laadun lisäksi myös brändille, jota sivusto edustaa. Brändin 
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rakentaminen ei ole varattu pelkästään isoille ja vanhoille tekijöille vaan kuka tahansa voi 

ruveta brändäämään joko itseään henkilöbrändin muodossa tai rakentamaan yritykselle 

omaa identiteettiä. Brändäys luo liikehdintää ja kiinnostusta henkilöä, yritystä tai tuotetta 

kohtaan, puhutaan pöhinästä jonka keskiössä sijaitsee brändin luoja. Hakukoneet tulevat 

jossain vaiheessa tunnistamaan, elleivät jo tunnista tämän pöhinän joka sijaitsee muissa 

medioissa kuin itse hakukoneissa. Tämä pöhinä tai liikehdintä saattaa olla julkaisuja ja 

jakoja sosiaalisen median puolella tai vaikkapa artikkeleita mediassa. Tulevaisuudessa tämä 

brändin rakentaminen ja brändäyksen luoma liikehdintä tulee melko varmasti heijastumaan 

myös hakukoneissa, ja tavassa jolla hakukoneet arvottavat sivustoja toistensa edelle. 

[29][30] 

 

7.3 Sivustojen käytettävyys 

Mobiilioptimoinnin tavoin käytettävyys ja käyttäjäkokemus (UX) on yksi suurimmista 

tekijöistä, jonka käyttäjät kokevat nettisivua selatessaan. Kunnollisesta mobiilioptimoinnista 

on tullut yksi suurimmista tekijöistä, joita hakukoneet seuraavat. Tästä selkeä seuraava askel 

on mielestäni käytettävyyden arvottaminen entistä enemmän. Käytettävyys on tapa, jolla 

tehdään käyttäjä mahdollisimman tyytyväiseksi ja saadaan hänet pysymään sivustolla 

pidempään. Hakukoneet seuraavat jo nyt kävijöiden käyttäytymistä ja viihtymistä sivustolla. 

Hakukoneita on erittäin vaikea huijata käytettävyyden suhteen. Kävijöiden käytös kertoo sen 

suoraan hakukoneille.  Väitän, että käytettävyydestä tulee saavutettavuuden ohella yksi 

isoimmista uusista isoista tekijöistä, jonka hakukoneet ottavat osaksi algoritmejaan, joilla ne 

järjestelevät sivustoja hakutuloslistauksiinsa. [30][31] 
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8 CASE: MAINOSTOMISTO GROTESKI OY 

Tässä case-esimerkissä esittelen oman yritykseni Mainostoimisto Groteski Oy:n 

brändiuudistuksen yhteydessä tehtyä laajamittaista nettisivujen uusimista. Sivusto julkaistiin 

28.9.2018, joten työn kirjoitushetkellä sivusto on ollut vuoden yleisön löydettävissä. 

Sivuston uusimisen lähtökohtana oli tehdä kaikki aivan alusta. Käyn lävitse mitä sivustolle 

tehtiin ja mitä päätöksiä sivuston ja sen tavoitteiden suhteen on tehty. Erityistä huomiota 

kiinnitetään ennen julkaisua tapahtuneelle suunnittelulle.  

 

Esittelen myös, miten nämä suunnitelmat ja uusi sivusto vaikuttavat yritykseni 

löydettävyyteen hakukoneissa. Vuodessa on kertynyt jonkin verran dataa sivuston 

toiminnasta, sen näkymisestä hakukoneissa ja kävijöiden käyttäytymisestä. Puran sivuston 

osalta olennaisimpia hakukoneoptimointiin ja sen onnistumiseen tai epäonnistumiseen 

liittyviä lukuja tarkemmin. Pyrin myös analysoimaan mikä johti kyseiseen lopputulokseen. 

Peilaan uuden sivuston lukuja tarvittaessa myös Groteskin vanhaan sivustoon, jonka 

hakukoneoptimointi oli huono. Vanhan sivuston toimivuudessa oli myös parantamisen 

varaa, mutta se toimii hyvänä referenssipisteenä.  

 

Mainostoimisto Groteski Oy on mikkeliläinen mainostoimisto, jolla on erittäin 

korkealaatuinen erikoisosaaminen nettisivujen ja kauppojen kehittämiseen. Tämän työn 

kirjoitushetkellä Groteski työllistää 3 yrittäjän lisäksi, 3 graafista suunnittelijaa. Groteskilla 

on näin ollen yhteensä 6 henkeä kokopäiväisesti töissä.  

 

8.1 Sivuston suunnittelu 

Ennen kuin varsinaista uutta sivustoa lähdettiin edes suunnittelemaan, oli tarpeellista 

analysoida tarkemmin mikä Mainostoimisto Groteski Oy on yrityksenä ja mitä se tarjoaa. 

Tarkoituksena tällä oli löytää tärkeimmät yksittäiset asiat, joita halutaan tuoda julki ihan 

kaikissa medioissa, mutta erityisesti uudistuvalla nettisivulla. Tämän työn ja 

hakukoneoptimoinnin kannalta tarpeellisia havaintoja oli sivuston hakusanat, sekä näiden 

tarkoitus. Ennakko-odotusten perusteella avainsana listaksi olivat muotoutunut: 

mainostoimisto, groteski, graafinen suunnittelu ja verkkosivut. Näiden avulla rakentui 

tarkempi analyysi siitä mitä muita avainsanoja näiden ympärille löytyi ja ovatko kyseiset 
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edes relevantteja itsessään. Alla olevasta taulukosta nähdään lopulliset hakusanat, joita 

Groteskin uudella nettisivulla päädyttiin käyttämään. Taulukosta huomataan, että 

ennakkoon valitut avainsanat olivat pääsääntöisesti hyviä, mutta verkkosivut hakusana koki 

muutoksen. Verkkosivujen sijaan on keskitytty tuomaan esille termiä nettisivut. Taulukon 

jälkeen on graafi, jossa nähdään Google Trends työkalun dataa näiden kahden eri termin 

hakumääristä. Alla olevasta graafissa on esitetty sinisellä hakumäärät termille: verkkosivut 

viimeiseltä 12 kuukaudelta. Samassa graafissa on punaisella hakumäärät termille: nettisivut.  

Graafista huomataan, että nettisivut on paljon haetumpi termi kuin verkkosivut. Tämän 

lisäksi Groteskin kilpailijoiden nettisivujen tarkempi tutkiminen paljasti, että juuri kukaan 

heistä ei käytä nettisivut termiä sisällöissään. Tämän johtopäätöksenä voidaan sanoa, että 

kyseisen hakusanan käyttäminen voisi olla kannattavaa. Yleisö näyttää etsivän termillä 

nettisivut, mutta kukaan Groteskin kilpailijoista ei tarjoa relevantteja hakutuloksia kyseiselle 

termille.  

 

Taulukko 2: Hakusanataulukko ja synonyymit 

Oletettu hakusana Päähakusana Synonyymit ja liittyvät hakusanat 

mainostoimisto mainostoimisto mainostoimisto mikkeli, mainostoimisto 

etelä-savo, markkinointi ja mainonta 

graafinen suunnittelu graafinen suunnittelu markkinointi ja mainonta, mainos, logon 

suunnittelu, logon suunnittelu hinta 

verkkosivut nettisivut WordPress, WordPress teemat, 
hakukoneoptimointi, kotisivun teko, 

nettisivut hinta, web suunnittelu, 

verkkosivut, kotisivut, nettisivut 

yritykselle,  

verkkokaupat verkkokaupat Woocommerce, ostokokemus, myynti 
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Kuva 4. Hakutermien nettisivut ja verkkosivut esiintyvyys Google Trends palvelussa 

 

Avainsana-analyysin jälkeen alkoi sivuston varsinainen suunnittelu sisältö edellä. Sisältö 

edellä lähtöinen ajattelu tarkoitti sitä, että varsinaisen sisällön tuli olla valmis ennen sivuston 

graafista ulkoasun suunnittelua ja että sisältö on keskeisessä roolissa jokaisella sivulla. 

Jokaisella sivulla tulee olla tarkoitus. Tämä myös auttaa sivuston ulkoasua suunnitellessa 

kuinka paljon tilaa tekstille ja kuville vaaditaan itse graafisessa ilmeessä, tulee varata ja 

miten asiat olisi hyvä esittää. Sisällön suunnittelemisessa ja toteutuksessa oli tärkeää 

tiedostaa koko ajan edellä tehty avainsana-analyysi ja sen tulokset. Jokaista avainsanaa tuli 

käyttää tarpeen mukaan sisällössä riittävästi.  

 

Ulkoasu on yksi tärkeimmistä tekijöistä nettisivua uudistettaessa. Ulkoasuun liittyy myös 

keskeisesti käyttäjäkokemus eli UX (User Experience). Groteskin sivuston kohdalla 

varsinainen suunnittelu alkoi rautalankamallin laatimisella. Rautalankamallin avulla 

käyttäjäkokemuksen hiominen ja asioiden keskinäisten suhteiden selvittäminen oli 

helpompaa kuin varsinaisella graafisella ulkoasulla. Useista rautalankamalleista saatujen 

havaintojen perusteella sivuston suunnittelun aikana havaittiin, että jokaisessa mallissa oli 

erikseen erittäin hyviä ja toimivia elementtejä. Tämän seurauksena sivuston lopullinen 

suunnitelma oli modulaarinen, eli helposti muokattavissa oleva. Jokainen sisältöelementti 

oli suunniteltu ja tarkoitettu käytettäväksi sellaisenaan ilman muita ympäröiviä 

sisältöelementtejä. Tämä mahdollistaa helpon sivuston muunneltavuuden sivustolle 

mahdollisesti asetettavien tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Varsinainen graafinen ulkoasu 

perustuu näiden suunniteltujen elementtien ympärille. Lopputulos on Groteskin mielestä 

tyylikäs, värikäs ja heidän näköisensä. Ulkoasusta tuli myös sellainen, että se ei koskaan 

häiritse sivuston käytettävyyttä. Modulaarisuus auttaa myös käytettävyyden kehittämisessä, 
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sillä kaikkea ei tarvitse tehdä uudestaan, jos huomataan sivuston elinkaaren aikana jonkin 

elementin olevan huonosti käytettävä tai ei toimiva. 

 

8.2 Sivuston julkaisu 

Sivuston julkaisun yhteydessä sivustolle on tehty paljon säätöjä, joilla on pyritty 

parantamaan mahdollista sijoitusta hakukoneissa. Varmaksi näistä ei pysty sanomaan 

oikeastaan yhtään ja vaikutusta on voitu vain arvailla. Suurimpana julkaisun yhteydessä 

tehtynä vaiheena on ollut sivuston läpikäynti Yoast Seo liitännäisellä. Tällöin on varmistettu, 

että liitännäiseen on syötetty tarpeelliset avainsanat ja että jokaiselle sivulle on tehty erikseen 

määritykset miltä ne näyttävät hakutuloksissa. Julkaisun yhteydessä pyrkimyksenä oli 

kokeilla kerralla mahdollisimman montaa asiaa. Toki tämä johti siihen, että yksittäisten 

toimien vaikutusta hakukoneoptimoinnin kannalta on hankalaa eritellä. Tällä taktiikalla oli 

tarkoituksena varmistaa mahdollisimman hyvä näkyvyys hakukoneissa heti julkaisusta 

lähtien. Mitä enemmän Groteskin sivustolla tulee käymään kävijöitä, sen tarkempaa dataa 

on käytössä sivuston toiminnasta. Julkaisun yhteydessä tehty päätös sivuston jatkuvasta 

kehittämisestä on myös edesauttanut hakukonenäkyvyyttä ja erityisesti sen pysyvyyttä. 

Sivustolle tulee tuottaa uutta sisältöä ja tarvittaessa tehdä muutoksia.   

 

Groteskin sivusto sijoitettiin tarkoin valitulle web-hotellille, jolloin kävijöille voitiin tarjota 

mahdollisimman nopea latausaika. Nopeus on yksi merkittävistä tekijöistä, joita hakukoneet 

seuraavat ja sillä on suora vaikutus hakukoneoptimointiin. Groteski päätyi suomalaisen 

Zoner Oy:n tarjoaman WP-Cloud ratkaisun. WP-Cloud-palvelu tarjoaa hintaan kuuluvan 

Cloudflare-palvelun, jonka avulla sivustoa jaetaan välipalvelimille ympäri maailman. Näin 

varmistettiin sivuston nopea latautuminen aina, vaikka varsinaisella palvelimella olisi jokin 

katkos tai sen vasteaika olisi korkeampi kuin normaalisti. Sivusto saa tämän myötä Google 

Insights-työkalusta 84/100 pistettä pöytäkone käytössä. Parannettavaa on, mutta samainen 

sivusto sai Groteskin demopalvelimella, joka vastaa normaalia perinteistä web-hotellia, vain 

62 pistettä. Suurimmat ongelmat johtuivat palvelimen hitaasta vastausajasta. WP-cloud 

palvelussa sivuston Google Insights palvelun nopeusindeksi on 1.6 sekuntia. Indeksi kertoo 

kuinka nopeasti sivun sisältö näytetään käyttäjälle. Perinteisessä web-hotellissa vastaava 

lukema samalle sivustolle on 4.7 sekuntia. WP-Cloud on osoittautunut työn kirjoitushetkellä 
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oikeaksi ratkaisuksi niin sivuston nopeuden kuin myös yleisen toimivuuden ja 

hakukoneoptimoinnin suhteen.  

 

8.3 Vuosi julkaisusta 

Groteskin sivuston kohdalla voidaan sanoa, että hakukoneoptimointi on jokseenkin 

onnistunut. Sivuston elinkaaren aikana siihen on tehty pieniä muutoksia dataa seuraten. Alla 

olevasta graafista nähdään sivuston kokonaiskävijämäärä, joka on selkeästi nousujohteinen. 

Kesällä 2019 kävijöiden määrässä nähdään kuitenkin selkeä notkahdus. Kesän notkahdus on 

tyypillinen piirre, joka on esiintynyt jokaisella Groteskin aiemmalla sivustolla. 

Notkahduksen syitä voidaan vain arvioida, mutta parhaana arvauksena tämän aiheuttajaksi 

on kesälomat ja niiden vaikutus yrityksen palveluiden kiinnostavuuteen. Verrokkina alta 

löytyy myös Groteskin edellisten sivujen kävijämäärä viimeisen vuoden osalta. Vanhoilla 

sivuilla vieraili yhteensä 12 kuukauden aikana 4143 uniikkia kävijää. Uusilla sivuilla vieraili 

vastaavasti 6692 uniikkia kävijää. Selkeää parannusta on siis tapahtunut kävijöiden 

kokonaismäärässä.  

 

Kuva 5. Uusien nettisivujen kävijät 12 kuukauden ajalta 

 

Kuva 6. Vanhojen nettisivujen kävijät 12 kuukauden ajalta 
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Groteskin liiketoiminnasta johtuen on hankala sanoa suoraan, kuinka moni heidän uusista 

asiakkaistansa on päätynyt asiakkaaksi juuri onnistuneen hakukoneoptimoinnin seurauksena 

tai välillisesti sen ansiosta. Datasta pystytään kuitenkin kertomaan millä hakusanoilla 

sivustolle on päädytty ja kuinka paljon liikennettä kyseiset sanat ovat tuottaneet. Alla 

olevassa taulukossa on esitettynä kävijät, jotka ovat tulleet hakukoneiden kautta. 

Kokonaiskävijämäärän tavoin kyseinen käyrä on vienosti nouseva. Oletuksena uudistuksen 

yhteydessä olikin, että kävijöiden määrä ei todennäköisesti nouse nopeasti, 

hakukoneoptimointi on kuitenkin pitkä ja hidas prosessi. Huomionarvoista on se, että 

hakukoneen kautta tulleiden kävijöiden määrä ei ole merkittävästi notkahtanut millään 

aikavälillä, vaikka kävijöiden kokonaismäärässä tapahtui selkeä notkahdus kesällä. 

Nousevasta käyrästä voidaan päätellä, että Groteskin löydettävyys hakukoneissa on 

parantunut selkeästi. 

 

Kuva 7. Hakukoneiden kautta sivustolle päätyneet kävijät 12 kuukauden ajalta 

 

Yksi yksittäisistä hakusanoista, joita Groteskissa on viimeisen vuoden aikana seurattu on 

nettisivut hakusana. Kyseiseen hakusanaan liittyi paljon odotusta ja toivoa selkeästi 

paremmasta onnistumisesta kuin vanhojen sivujen kanssa. Valitettavasti Search Console 

dataa Groteskin edellisiltä sivuilta ei ole saatavilla. Uusien sivujen tilannetta on kuitenkin 

seurattu alusta asti Search Consolella. Alla olevassa graafissa on sivuston sijainti Googlen 

hakutuloksissa, kun hakija on käyttänyt hakutermiä nettisivut. Käyrässä on havaittavissa 

samankaltaista nousua kuin edellisissä käyrissä. 12 kuukauden keskiarvo sijainti 

hakutuloksissa on 37.5 nettisivu hakua käytettäessä. 3 viimeisen kuukauden keskiarvo on 

30. Selkää, mutta valitettavan hidasta parannusta sijoittumisessa on havaittavissa.  
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Kuva 8. Sijoitus nettisivut hakusanalla Googlessa 

 

Groteskin kannalta erittäin merkittävä hakutermi on mainostoimisto. Mainostoimistoja on 

suomessa erittäin paljon ja kilpailu hakukonesijoituksista on kovaa. Vaikka vanhalla 

sivustolla ei ollut Search Consolea asennettuna, Groteski tiesi heidän sijoituksensa olevan 

todella huono. Groteski ei omien tehtyjen hakujensa avulla koskaan löytänyt itseään 

Googlesta hakusanalla mainostoimisto. Voidaan siis kohtuullisella varmuudella sanoa, että 

aiempi näkyvyystermillä mainostoimisto oli lähes olematon. Toiveena oli uuden sivuston 

myötä saada edes johonkin relevanttiin sijoitukseen. Tässä vaiheessa olisi hienoa sanoa, että 

Groteski on päässyt Googlen hakutulosten ensimmäiselle sivulle, mutta näin ei valitettavasti 

ole. Alla olevasta taulukosta näkyy mainostoimisto termin sijoittuminen hakutuloksissa 

viimeisen 12 kuukauden ajalta. Taulukosta nähdään, että sijoittuminen on ollut kohtuullisen 

tasaista. Muutama ylä- ja alamäki on mahtunut joukkoon keskiarvosijoituksen ollessa 47.7. 

Tämä tarkoittaa Googlen sivuissa mitattuna 4 tai 5 sivua, riippuen laitteesta millä haku on 

tehty.  Parhaimmillaan sijoitus on ollut 24.3 ja huonoimmillaan 65.5. Groteskin edellä olevia 

sivustoja tarkastellessa käy kuitenkin nopeasti ilmi, että heillä ei käytännössä ole realistista 

mahdollisuutta kilpailla niin suurten yritysten kanssa, jotka ovat Groteskin edellä 

hakutuloksissa. 
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Kuva 9. Sijoitus mainostoimisto hakusanalla Googlessa 

 

 

8.4 Hakukoneoptimoinnin vaikutukset yrityksen liikevaihtoon 

Kysymykseen siitä onko hakukoneoptimointi vaikuttanut Groteskin liikevaihtoon ei ole 

yksiselitteistä vastausta ja Groteski on tehnyt omia arvioitaan hakukoneoptimoinnin 

vaikutuksesta liikevaihtoon. Nettisivujen uusimisen yhteydessä uusiutui koko yrityksen 

brändi. Yritys rekrytoi myös seuraavana talvena lisää henkilökuntaa, joten 

hakukoneoptimoinnin vaikutusten arviointi liittyen yrityksen lukuihin on vaikeaa. Groteskin 

mielestä kunnollisella optimoinnilla on ollut merkitystä liikevaihtoon ja asiakasvirtaan. 

Groteski on onnistunut kiinnittämään arviolta 2-3 asiakasta sellaisilta alueilta, joissa heidän 

tunnettuutensa on huono tai olematon. On toki myös mahdollista, että kyseiset asiakkaat ovat 

päätyneet sattuman kautta tai suosittelun seurauksena. Yleensä Groteskin asiakkaat 

kuitenkin mainitsevat suosittelijan ja näissä tapauksissa näin ei ole käynyt. Asiakkaiden 

sijainnit ovat myös hyvin erilaiset yrityksen normaaliin asiakasprofiilin nähden. Sen vuoksi 

voidaan väittää, että hakukoneoptimointi on tuottanut konkreettisia rahassa mitattavia 

tuloksia.  
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8.5 Miksi näin kävi? 

Vaikka varsinaista suurta kävijäryntäystä ei vuoden aikana sivustolla ole havaittavissa, on 

hakukoneoptimointi silti ollut erittäin onnistunut ja kannattava sijoitus käytettyyn aikaan 

nähden. Yksi suurimmista tekijöistä on Groteskin pieni koko ja toimiala, joka heijastuu 

huonona yleisenä kiinnostavuutena. Toimiala on näistä todennäköisesti merkityksellisempi 

tekijä. Lähtökohtaisesti kävijät etsivät mainostoimistoa vain, jos oikeasti tarvitsevat 

sellaista. Sen lisäksi mainostoimisto ei ole palvelu, jota jokainen tai lähes jokainen ihminen 

tarvitsee, vaan kyse on hyvin pienestä ryhmästä, jotka potentiaalisesti edes voisivat 

kiinnostua Groteskin palveluista. Näistä syistä johtuen sivusto ei vain generoinut tarpeeksi 

paljon liikennettä vuodessa, jotta edellä mainittuja lukuja suurempia tuloksia ja selkeämpää 

hakukoneoptimoinnin vaikuttavuutta olisi havaittavissa. Yksi tulosten arviointia 

hankaloittava asia on myös hakukoneiden kautta tulleiden kävijöiden yhdistäminen uusiin 

asiakkuuksiin. Kyse on usein monen tekijän summasta, joiden myötä asiakas päätyy 

ostamaan yrityksen palveluita.   
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9 YHTEENVETO 

Vaikka case-esimerkissä nähtyjen hakukoneoptimoinnissa saatujen hyötyjen vaikutus jäi 

pieneksi, voidaan silti todeta, että se tarjoaa silti suuntaa toimivalle hakukoneoptimoinnille 

ja sen periaatteille. Case-esimerkin kautta nähdään myös, miten tässä työssä esitetyt toimet 

alkavat vaikuttamaan sivuston löydettävyyteen, vaikkakin esimerkki on omalla toimialallaan 

pieni tekijä. Voidaankin sanoa, että hakukoneoptimointi on hyvä ottaa osaksi jokaista 

nettisivua ja sen kehitystyötä, oli kyseessä sitten WordPress-sivusto tai jokin muu alusta. 

Erityisesti sivustot, joilla yritetään saada ihmisiä ostamaan jotain hyötyvät tästä erittäin 

suuresti. Hakukoneoptimointia tehdessä on hyvä tiedostaa se, että sitä ei voi vain laittaa 

päälle. Hakukoneoptiomointi on paljon muutakin kuin teknisiä asioita. 

 

Hakukoneoptimointia ei tule väheksyä tai unohtaa nettisivuja kehittäessä ja ylläpidettäessä. 

Sen merkitys on kasvanut vuosien aikana erittäin suureen rooliin kävijöiden hankinnan 

kannalta. Tämä työ tarjosi katsauksen hakukoneoptimoinnin periaatteisiin, sekä 

WordPressin asettamiin rajoituksiin ja tarpeisiin optimointiin liittyen. Työssä esittelin myös 

tarpeellisia WordPress liitännäisiä, jotka auttavat toimivan hakukoneoptimoinnin 

tekemisessä. Tämä työ ei missään muotoa ole täydellinen katsaus toimivan 

hakukoneoptimoinnin tekemiseen. Työssä esiteltiin kuitenkin hakukoneoptimoinnin 

periaatteita ja WordPressin kannalta hyödyllisiä toimintatapoja. Työn tuloksena huomattiin 

myös sen, että hakukoneoptimointi on erittäin kannattavaa ja sitä on hyvä tehdä, jos 

nettisivulle halutaan ohjata lisää kävijöitä.  

 

Ilman kunnollista hakukoneoptimointia sivusto ei ole olemassa suuren yleisön 

näkökulmasta. Sen kunnollinen suunnittelu ja toteutus on ensiarvoisen tärkeää, ellei jopa 

tärkein yksittäinen tehtävä nettisivujen suhteen. Vaikka case-esimerkin yritys on 

kokoluokassaan pieni, on sieltä huomattavissa selkeää muutosta kävijävirrassa ja 

löydettävyydessä hakukoneiden kautta.  
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