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Mobiilisovellusten määrä kasvaa joka vuosi miljoonilla uusilla sovelluksilla. 
Sovelluskehittäjien näkökulmasta omalle mobiilisovellukselle on aina 
vaikeampaa saada näkyvyyttä ja latauksia lisääntyneestä kilpailusta johtuen. 
Onnistuneella sovelluskauppaoptimoinnilla voidaan saavuttaa huomattavia 
tuloksia erittäin kustannustehokkaalla tavalla. Sovelluskauppaoptimointi ei vaadi 
sovelluskehittäjältä suurta rahallista panostusta, vaan enemmänkin aikaa ja 
työtunteja.

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia mobiilisovellusten 
sovelluskauppaoptimointia sekä keinoja sovelluksen näkyvyyden ja 
latausmäärien kasvattamiseksi.  Onnistunut sovelluskauppaoptimointi lisää 
sovelluksen näkyvyyttää ja latausmääriä sovelluskaupassa huomattavasti. 
Sovelluskauppaoptimointi on suurimmalle osalle sovelluskehittäjistä täysin 
tuntematon asia. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia erilaisia keinoja sovelluksen näkyvyyden ja 
latausmäärien kasvattamiseksi. Varsinaista sovelluskauppaoptimointia ei 
opinnäytetyön aikana toteutettu millekään sovellukselle. Se sijaan opinnäytetyö 
esittelee Webstone Oy:n jo aikaisemmin julkaistuille sovelluksille tehtyä 
sovelluskauppaoptimointia ja sillä saavutettuja tuloksia. Tässä opinnäytetyössä 
esitetyiden tulosten perusteella voidaan todeta, että sovelluskauppaoptimointi 
on erittäin tärkeää ja sen avulla voidaan saavuttaa huomattavaa kasvua 
sovelluksen latausmääriin ja näkyvyyteen.

Asiasanat: App Store, mobiilisovellus, sovelluskauppaoptimointi, App Store

�3



 

SISÄLLYS

TIIVISTELMÄ 3.......................................................................................................

SISÄLLYS 4............................................................................................................

1 JOHDANTO 6......................................................................................................

2 SOVELLUSKAUPPAOPTIMOINTI 8....................................................................

2.1 Sovelluksen latausmääriiin ja näkyvyyteen vaikuttavat tekijät 10............

2.1.1 Sovelluksen nimi 11...............................................................................

2.1.2 Sovelluksen kuvaus 11..........................................................................

2.1.3 Sovelluksen esittelykuvat 12.................................................................

2.1.4 Avainsanat 12........................................................................................

2.1.5 Lokaalisaatio 13....................................................................................

2.1.6 Muut vaikuttavat tekijät 13.....................................................................

2.2 Sovelluskauppaoptimoinnin merkitys sovelluskehittäjälle 13...................

3 SOVELLUSKAUPPAOPTIMOINTIA HELPOTTAVAT TYÖKALUT 15..................

3.1 App Annie 15............................................................................................

3.2 Sensor Tower 16......................................................................................

3.3 Googlen avainsanatyökalu 17..................................................................

3.4 Apple App Analytics 19.............................................................................

4 SOVELLUSKAUPPAOPTIMOINNIN TOTEUTUS 21..........................................

4.1 Sovelluksen nimen valinta 21...................................................................

4.2 Sovelluksen kuvauksen laatiminen 23.....................................................

4.3 Esittelykuvat ja niiden valinta 25..............................................................

4.4 Avainsanojen valitseminen 27..................................................................

4.5 Lokaalisaation toteutus 29........................................................................

�4



 

4.6 Yhteenveto 31..........................................................................................

5 SOVELLUSKAUPPAOPTIMOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ JA SILLÄ SAAVUTETUT 
TULOKSET 32........................................................................................................

5.1 Sovelluskauppaoptimoinnin toteutus käytännössä 32..............................

5.2 Sovelluskauppaoptimoinnilla saavutetut tulokset 35................................

6 YHTEENVETO 37................................................................................................

LÄHTEET 38...........................................................................................................

�5



 

1 JOHDANTO

Erilaisten mobiilisovellusten jatkuva lisääntyminen ja monipuolistuminen luo so-
velluskehittäjille paljon enemmän kilpailua, kuin mitä oli vielä muutamia vuosia 
sitten. Sovellusten käyttö mobiililaitteissa on lisääntynyt viime vuosina räjäh-
dysmäisesti. Nykyään tuntuu, että lähes jokaiseen asiaan tai toimenpiteeseen 
löytyy oma sovellus. Tänä päivänä sovellusten käyttö on erittäin yleistä ja se 
tulee varmasti vain kasvamaan tulevina vuosina. Sovelluskaupoissa on tällä 
hetkellä miljoonia erilaisia sovelluksia, joista suurinta osaa ei tulla koskaan löy-
tämään sovelluskaupasta. 

Sovelluksen lisääminen sovelluskauppaan ei takaa sovellukselle sitä, että käyt-
täjät löytävät sovelluksen sieltä. Hyvä ja toimiva sovellus katoaa helposti mui-
den sovellusten sekaan ja sitä eivät käyttäjät välttämättä ikinä löydä. Tämän 
vuoksi on olemassa keinoja, joiden avulla sovelluksen näkyvyyttä ja latausmää-
riä voidaan todistetusti kasvattaa huomattavalla tavalla. Näkyvyyden ja lataus-
määrien kasvatusta voidaan kutsua myös sovelluskauppaoptimoinniksi. Sovel-
luskauppaoptimoinnin toteutus on itsessään suhteellisen yksinkertaista, jos vain 
tietää mitä tekee. Sovelluskauppaoptimointi ei ole vain yksittäinen teko tai suori-
tus, vaan se koostuu useista eri osa-alueista, jatkuvasta testauksesta ja saavu-
tettujen tulosten ylläpitämisestä. 

Mobiilisovellusten lisääntynyt määrä muuttaa käyttäjien tottumuksia sovellus-
kauppojen hakukoneissa. Voidaankin todeta, että sovelluskauppojen käyttäjät 
ovat alkaneet etsimään sovelluksia sovelluskaupoista samaan tapaan, kuin tie-
toa etsitään Googlen hakukoneesta. Hakusanat ovat vaihtumassa kokonaisiin 
hakulausekkeisiin. Google on kokenut saman evoluution oman historiansa ai-
kana.

Webstone Oy on vuonna 2011 perustettu verkkomarkkinointiin ja mobiilisovel-
lusten suunnitteluun ja kehitykseen erikoistunut yritys, joka toimii Oulussa. 
Webstone Oy on kehittänyt seitsemän mobiilisovellusta, jotka kaikki on julkaistu 
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Applen App Storessa. Webstone Oy:n kehittämiä sovelluksia on ladattu yhteen-
sä yli 650 000 kertaa App Storesta.

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan sovelluskauppaoptimointia ja sen teknistä to-
teutusta. Työssä käydään läpi Webstone Oy:n mobiilisovelluksille tehtyä sovel-
luskauppaoptimointia vaihe vaiheelta sekä tarkastellaan sovelluskauppaopti-
moinnilla saavutettuja tuloksia ja mahdollisuuksia. Työn lopuksi pohditaan, mitä 
eri mahdollisuuksia sovelluskauppaoptimointi luo sovelluskehittäjille ja onko so-
velluskauppaoptimointi yleensäkään tarpeellista ja kannattavaa.
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2 SOVELLUSKAUPPAOPTIMOINTI

Sovelluskauppaoptimoinnilla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä mobiilisovel-
luksen näkyvyyden sekä latausmäärien kasvattamista ilman erikseen ostettua 
näkyvyyttä ja ostettuja latauksia. Sovelluskauppaoptimoinnin tarkoituksena on 
parantaa sovelluksen sijoituksia sovelluskaupan, tässä tapauksessa Applen 
App Storen hakutuloksissa. Sovelluskauppaoptimointi vaikuttaa niin sanottuun 
orgaaniseen näkyvyyteen eli ilmaiseen näkyvyyteen. (1.)

App Storen hakukone toimii hyvin pitkälti samaan tyyliin kuin esimerkiksi 
Googlen hakukone. Eroja näiden kahden väliltä toki löytyy useita, mutta pää-
toimintaperiaate on sama eli hakukone pyrkii näyttämään käyttäjälle parhaan 
mahdollisen sovelluksen haettavan hakusanan tai hakulausekkeen perusteella. 
Sovelluksen optimointi hakutuloksia silmällä pitäen vaatii aikaa, eikä niinkään 
suurta rahallista panostusta. Tämän takia se on erittäin varteenotettava keino 
kasvattaa mobiilisovellusten näkyvyyttä ja latausmääriä.

Sovelluskauppaoptimointi koostuu useista eri osa-alueista, joita tämä opinnäy-
tetyö käsittelee myöhemmässä osassa. Kun sovelluksen optimointi on saatu 
päätökseen, on tärkeää, että sovellusta ei vain unohdeta elämään sovellus-
kauppaan. Hakutulosten kärkisijoilla pysyminen edellyttää kehittäjältä aktiivista 
työtä, kuten esimerkiksi hakusanojen analysointia, itse sovelluksen päivitystä 
aina uusimmalla käyttöjärjestelmäversiolle yhteensopivaksi sekä sovelluksen 
ulkoisen olemuksen eli esittelykuvien ja grafiikan päivitystä. 

Kun sovellusta ollaan lisäämässä App Storeen, täytetään sovelluksen tiedot, 
joista lähes jokainen on tärkeä sovelluskauppaoptimoinnin kannalta. Täytettäviä 
kenttiä ovat muun muassa sovelluksen esittelykuvat, nimi, kuvaus, avainsanat, 
kehittäjän verkkosivut, Copyright -tiedot, kehittäjän osoitetiedot ja sovelluksen 
ikoni eli pikakuvake. Lisäksi valitaan sovellukselle sopivat kategoriat. Sovellus-
kauppaoptimoinnin lokalisaatiota tehtäessä nämä kaikki tiedot tulee kirjoittaa 
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lokalisaation kohdemaan omalla kielellä. Kuvissa 1, 2 ja 3 esitetään sovelluksen 
lisäämistä App Storeen.  
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KUVA 1. Sovelluksen lisääminen App Storeen. Sovelluksen yleistiedot.

KUVA 2. Sovelluksen lisääminen App Storeen. Sovelluksen tiedot (nimi, kuvaus, ha-
kusanat ja sovelluskehittäjän verkkosivujen osoitetiedot).



 

2.1 Sovelluksen latausmääriiin ja näkyvyyteen vaikuttavat tekijät

Mobiilisovelluksen latausmääriin ja näkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä on useita, 
kuten esimerkiksi sovelluksen nimi, kuvaus ja avainsanat. Sovelluskauppa op-
timoinnilla saavutetut korkeammat latausmäärät ja näkyvyys ovat kuitenkin 
usean tekijän summa, ja jokainen osa-alue vaikuttaa kokonaisuuteen. Websto-
ne Oy:n mobiilisovelluksille tehtyjen sovelluskauppaoptimointien perusteella op-
timoinnissa kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat osa-alueet: sovelluk-
sen nimi, sovelluksen kuvaus, avainsanat, esittelykuvat ja lokaalisaatio. Lokaa-
lisaatiolla tarkoitetaan tässä periaatteessa sovelluksen kääntämistä ja optimoi-
mista eri kielille. Yhtä niin sanotusti tärkeintä osa-aluetta on vaikea nimetä, sillä 
jokaisella osa-alueella on kokemustemme perusteella yhtä suuri rooli onnistu-
misen kannalta katsottuna. Tässä opinnäytetyössä esitellään ja otetaan kantaa 
vain edellä mainittuihin sovelluskauppaoptimoinnin osa-alueisiin. Työ käsittelee 
vain edellä mainittuja osa-alueita, koska vain niihin voi vaikuttaa ilman suurem-
paa taloudellista panostusta ja huijaamista.

Sovelluksen lautausmääriin ja näkyvyyteen sovelluskaupan hakutuloksissa vai-
kuttavat edellä mainittujen lisäksi myös mm. sovelluksen latausmäärät sekä so-
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vellukselle annetut arvostelut. Sovelluksella on mahdollista ostaa latauksia esi-
merkiksi Facebookin kautta, mutta latauksien ostaminen luonnollisesti maksaa. 
Erilaiset palvelut tarjoavat myös latauksia sovelluksille ja ne jopa takaavat so-
velluksen pääsyn 25 eniten ladatun sovelluksen joukkoon App Storen listauk-
sessa. Tämän tapainen ostettu näkyvyys ja latausmäärä on erittäin kallis inves-
tointi sovelluskehittäjälle. Hinnat esimerkin tapaiselle latausmäärälle liikkuvat 
reilusti yli 25 000 euron luokassa. Sovellukselle voi myös ostaa hyviä arvostelu-
ja. Hyvät arvostelut vaikuttavat positiivisesti sovelluksen sijoittumiseen sovellus-
kaupan hakutuloksissa. Arvostelujen ostaminen ei ole läheskään niin kallista 
kuin latauksien ostaminen, mutta se liikkuu mielestäni niin sanotusti harmaalla 
alueella sovelluskaupan sääntöjen kanssa. Tästä syystä en suoraan suosittele 
tämän tapaista toimintaa, mutta se on yksi vaihtoehto sovelluskauppaoptimoin-
tia tehdessä.

2.1.1 Sovelluksen nimi

Sovelluksen nimen valitseminen voi tuntua helpolta, mutta se ei ole sitä sovel-
luskauppaoptimoinnin näkökulmasta katsottuna. Nimen valitseminen voi olla 
kaksiteräinen miekka, sillä nimen valitsemiseen voidaan ottaa kaksi eri lähes-
tymistapaa sovelluskauppaoptimoinnin näkökulmasta katsottuna. Sovellusta 
voidaan pyrkiä brändäämään jollain tietyllä nimellä, esimerkiksi ”Google Maps”. 
Vaihtoehtona niin sanotulle brändäämiselle on se, että sovellus nimetään puh-
taasti haluttujen hakusanojen perusteella, esimerkiksi ”Free Navigation, GPS, 
Maps & Traffic App”. Nimen valitsemiseen kannattaa käyttää aikaa ja miettiä, 
kumman lähestymistavan omalle sovellukselleen valitsee.

2.1.2 Sovelluksen kuvaus

Sovelluksen kuvauksen kirjoittaminen on periaatteessa yksinkertaista ja suora-
viivaista. Kuvaus on käytännössä tuotekuvaus, josta tulisi löytyä kaikki sovelluk-
sen tarjoamat ominaisuuden selkeästi esiteltyinä. Kuvauksen tulisi olla helposti 
ymmärrettävä ja hyvin muotoiltu. Sovelluksen kuvaus on ikään kuin lyhyt mai-
nos tai tuoteseloste, josta käyttäjä näkee nopeasti kaikki sovelluksen ominai-
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suudet ja toiminnot. Kuvaus ei saa olla liian pitkä, sillä harva käyttäjä jaksaa lu-
kea pitkää kuvausta loppuun. Esimerkiksi erilaiset luettelot sovelluksen tär-
keimmistä ominaisuuksista ovat hyviä, koska käyttäjät saavat niistä nopeasti 
kuvan sovelluksen toiminnoista. Apple rajoittaa sovelluksen kuvausta tietyllä 
merkkimäärällä. Merkkimäärien merkitystä käsitellään tarkemmin luvussa 4.

2.1.3 Sovelluksen esittelykuvat

Sovelluksen esittelykuvista ihmiset saavat käsityksen, miltä sovellus näyttää ja 
miten se toimii. Esittelykuviin kannattaa ehdottomasti panostaa, sille ne ratkai-
sevat usein sen, lataako käyttäjä sovelluksen vai ei. Luvussa 4 esitellään tar-
kemmin esimerkkejä erilaisista hyvin toimiviksi havaituista esittelukuvista sekä 
siitä, mitä hyvät esittelykuvat sisältävät ja mitä muuta kannattaa ottaa huo-
mioon, kun on valitsemassa sovellukselleen esittelykuvia.

Esittelykuvien avulla luodaan käyttäjille mielikuva sovelluksen toiminnasta ja 
hyödyllisyydestä. Hyvä esittelykuva esimerkiksi ratkaisee jonkin ongelman tai 
saa käyttäjälle aikaan sellaisen tunteen, että tämä sovellus on hauska tai hyö-
dyllinen juuri minulle.

2.1.4 Avainsanat

Sovelluksen avainsanojen valinta on todennäköisesti sovelluskauppaoptimoin-
nin tärkein osa-alue. Sovelluksien avainsanat eivät näy tavallisille käyttäjillä 
lainkaan, vaan niitä käytetään vain ja ainoastaan sovelluskaupan hakukonees-
sa. Jokaiselle sovellukselle valitaan avainsanat, jotka kuvaavat sovellusta mah-
dollisimman hyvin. Sovelluskaupan hakukone käyttää mm. avainsanoja etsies-
sään käyttäjälle mahdollisimman hyvin vastaavaa sovellusta sovelluskaupassa. 
Avainsanojen valintaa tarkastellaan tarkemmin tämän opinnäytetyön luvussa 
4.5.

�12



 

2.1.5 Lokaalisaatio

Sovellukselle voidaan tehdä lokaalisaatio eli käytännössä sovellus käännetään 
toiselle kielelle. Lokaalisaatiolla voidaan saavuttaa erittäin hyviä tuloksia sovel-
luskauppaoptimoinnissa, koska ihmiset etsivät sovelluksia sovelluskaupasta 
pääasiassa omalla äidinkielellään. 

Lokaalisaation toteutukseen kannattaa käyttää aikaa, sillä se palkitsee tekijänsä 
varmasti, koska tällä hetkellä suurin osa sovelluskaupoista löytyvistä sovelluk-
sista on vain ja ainoastaan englanniksi. Tämä avaa kehittäjille erittäin hyvän 
mahdollisuuden kasvattaa näkyvyyttä ja latausmääriä lokaalisaation avulla.

2.1.6 Muut vaikuttavat tekijät

Sovelluksen sijoituksiin App Storen hakutuloksissa vaikuttaa edellä mainittujen 
lisäksi myös mm. sovelluksen latausmäärät, sovellukselle annetut arvio ja ar-
vostelut sekä se, että mille käyttöjärjestelmä versiolle sovellus on toteutettu. 
Apple tuntuu suosivan uusimmille käyttöjärjestelmä versioille suunniteltuja so-
velluksia enemmän kuin muita. Tästä syystä sovellusta kannattaa päivittää ta-
saisin väliajoin. Päivityksen mahdollistavat aina samalla sovelluksen lisä opti-
moinnin.

2.2 Sovelluskauppaoptimoinnin merkitys sovelluskehittäjälle

Sovelluskauppaoptimoinnin merkitys sovelluskehittäjälle on erittäin suuri. Lähes 
jokainen sovelluskehittäjä haluaa sovellukselleen mahdollisimman paljon näky-
vyyttä ja latauksia. Samalla kun edellä mainitut tekijät kasvavat, kasvaa mahdol-
lisuus taloudellisen voiton tekemiseen sovelluksella. 

Sovelluskauppaoptimointi mahdollistaa aivan uuden tavan tarkastella sovellus-
bisnestä. Sovelluskauppaoptimoinnin työkaluilla voidaan löytää uusia sovellusi-
deoita, joille on kysyntään, mutta ei varsinaista kilpailua lainkaan. Sovelluskehit-
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täjän näkökulmasta katsottuna paras tilanne olisi se, että suunnitellulle sovel-
lukselle on jo kysyntää, mutta tarjontaa on erittäin vähän tai ei lainkaan. Analy-
soimalla sovelluskauppojen hakutuloksia on mahdollista löytää tämän kaltaisia 
tapauksia.
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3 SOVELLUSKAUPPAOPTIMOINTIA HELPOTTAVAT TYÖKALUT

Sovelluskauppaoptimointia helpottavia työkaluja on markkinoilla tällä hetkellä 
useita. Niiden ominaisuudet vaihtelevat jonkin verran, mutta niillä kaikilla on 
samat pääperiaateet, sovelluskaupoista kerättävän tiedon julki tuominen sovel-
luskehittäjien käyttöön. Tässä opinnäytetyössä esitellään kaksi eniten käytettyä 
sovelluskauppaoptimointityökalua, App Annie ja Sensor Tower. Lisäksi perehdy-
tään Googlen avainsanatyökalun ja Apple App Analyticsin hyödyntämiseen so-
velluskauppaoptimoinnin toteutuksessa.

Sovelluskaupoista kerättävää tietoa voidaan käyttää usealla eri tavalla, kuten 
esimerkiksi juuri sovelluskauppaoptimointiin tai kilpailevien sovellusten seuraa-
miseen. Sovelluskauppaoptimointia helpottavat työkalut esitellään tässä luvus-
sa, mutta niiden tarkempaa käyttöä tarkastellaan tarkemmin luvussa 4 Sovel-
luskauppaoptimoinnin toteutus.

3.1 App Annie

App Annie on amerikkalainen sovelluskauppaoptimointityökalu. App Annie on 
varmasti suurin sovelluskauppa analytiikkaa tarjoava palvelu maailmassa. Se 
tarjoaa erittäin paljon tietoa sovelluskaupoista sovelluskehittäjille. App Annien 
avulla voi seurata omien sovellusten lisäksi myös kilpailijoita ja sovelluskauppo-
jen trendejä.  App Annie on suuri kansainvälinen yritys, joka on erikoistunut ni-
menomaan sovellukauppojen tilastointiin ja analysointityökalujen kehitykseen. 
Tätä opinnäytetyötä tehdessäni App Annien tilastoja käyttää yli 700 000 sovel-
lusta ympäri maailmaa.

App Annien avulla sovelluskehittäjä saa käyttöönsä paljon hyödyllistä tietoa. 
Osa tiedosta vaatii kuukausimaksun suorittamisen, mutta ilmaisellakin versiolla 
pääsee varmasti alkuun. Ilmaisella tilillä kehittäjä saa käyttöönsä sovelluskaup-
pa tilastot, App Store -analytiikan ja mainosverkkojen analytiikan. Maksulliseen 
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versioon kuuluu laajempi skaala erilaisia ominaisuuksia, jotka periaatteessa 
vain syventävät ilmaisen version analytiikkaa ja tilastoja.

App Annie -sovelluskauppatilastot näyttävät muun muassa sovelluksen lataus-
määrät maittain, sovelluksen sijoituksen sovelluskauppojen eri top-listauksissa 
sekä sovellukselle annetut arvostelut. Tilastot ovat erittäin kattavat ja riittävät 
sovelluksen yleisen suorituskyvyn ja tulosten arviointiin. Kuvassa 4 on App An-
nien tilastonäkymä.

3.2 Sensor Tower

Sensor Tower on myös amerikkalainen sovelluskauppaoptimointityökaluja tar-
joava palvelu. Se tarjoaa periaatteessa täysin samat palvelut, tilastot ja analytii-
kan kuin App Annie. Erona App Annieen on ainoastaan tiedon esitystapa. Sen-
sor Tower on erittäin yksinkertainen käyttää, sen toteutusta voisi sanoa insinöö-
rimäiseksi, mikä tekee sitä erittäin toimivan ja yksinkertaisen käyttää. Kuvassa 5 
esiteltynä Sensor Towerin tilastonäkymä sekä sen tarjoamat ominaisuudet.
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Sensor Towerin käyttö maksaa aina. Se ei siis tarjoa lainkaan ilmaisia palvelui-
ta. Sensor Tower on App Annieen verrattuna kallis, mutta helppokäyttöisempi ja 
ehkä hieman laajemman kokonaisuuden tarjoava palvelu.

3.3 Googlen avainsanatyökalu

Sovelluskaupat kehittyvät koko ajan ja tuntuukin, että nykyään löytyy sovellus 
jokaisen asia tekemiseen. Sovellusten määrän kasvaessa sovelluskauppojen 
käyttäjien käytös on myös muuttunut huomattavasti. Jos ennen sovelluskau-
poista haettiin yhdellä tai muutamalla hakusanalla sopivaa sovellusta, esimer-
kiksi ”free map app”, nykyään hakusanat ovat vaihtuneet hakulausekkeisiin, ku-
ten esimerkiksi ”free offline map of Helsinki Finland”. Sovelluskauppojen haku-
koneet ovat muuttuneet siis Googlen hakukoneen tapaisiksi hakukoneiksi. Täs-
tä syystä Googlen avainsanatyökalu on hyvä lisä uusien hakusanojen tai haku-
lausekkeiden keksimiseen ja testaamiseen.

Googlen avainsanatyökalu on ilmainen palvelu, jota kuka tahansa pääsee käyt-
tämään. Ennen käyttämistä täytyy luoda Google Adwords -tili. Avainsanatyöka-
lun avulla on helppo hankkia ideoita sovelluksen mahdollisiksi hakusanoiksi ja 
hakulausekkeiksi. Avainsanatyökalua ei ole suunniteltu sovelluksien hakusano-
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KUVA 5. Sensor Towerin tilastonäkymä.



 

jen etsimiseen, mutta kuten edellä todettiin, sovelluskaupat muuttuvat yhä 
enemmän ja enemmän Googlen kaltaisiksi hakupaikoiksi.

Kuvassa 6 haen ideoita Webstone Oy:n julkaisemalle Tourist Maps - Offline 
Map of London City -sovellukselle. Kuten kuvasta voidaan todeta, ihmiset eivät 
etsi suoraan Googlesta offline-käyttöön tarkoitettua karttaa Lontoosta lainkaan. 
Sen sijaan ihmiset etsivät paljon muuta, mikä liittyy Lontooseen. Googlen 
avainsanatyökalu ei ole tarkoitettu sovelluksen hakusanojen etsimiseen vaan 
Googlesta ostettavien mainosten avainsanojen suunnittelemiseen. Tämä ei tar-
koita, etteikö sille olisi käyttöä sovelluskauppaoptimoinnissa. Etsimällä sopivia 
hakusanoja avainsanatyökalun avulla App Storesta voi löytää erittäin vähän kil-
pailtuja hakusanoja, joita kannattaa hyödyntää. Kun sopivia avainsanoja on löy-
detty, niitä voidaan testata esimerkiksi App Annien tai Sensor Towerin avainsa-
nojen suunnitelutyökalulla. Mikäli avainsanatyökalu näyttää, että avainsanalla 
on hakuja ja kilpailu ei ole liian kovaa, kannattaa avainsana lisätä sovelluksen 
avainsanaksi.
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KUVA 6. Googlen avainsanatyökalun käyttöliittymä.



 

3.4 Apple App Analytics

App Analyctics on Applen oma työkalu sovelluskehittäjille. App Analyticsin avulla 
voidaan analysoida sovelluksen toimivuutta sovelluskaupassa. App Analyticsin 
tarjoamaa tietoa ei ole saatavilla mistään muusta paikasta. App Analytics on 
saatavilla ainoastaan Applen kehittäjälisenssin lunastaneille henkilöille tai yri-
tyksille.

App Analytics tarjoaa paljon erittäin hyödyllistä siitä, miten ihmiset reagoivat ke-
hittäjän sovellukseen App Storessa. Se kerää tietoa kaikista Applen mobiilipää-
telaitteista, joihin on asennettu IOS8-käyttöjärjestelmä tai sitä uudempi käyttö-
järjestelmä versio. Tämän lisäksi käyttäjän on pitänyt hyväksyä sovellusten 
diagnostiikkatietojen lähetys Applelle.

App Analyticsista kehittäjä voi nähdä muun muassa, kuinka monta kertaa sovel-
lusta on katsottu sovelluskaupassa, kuinka monta latausta sovellus on saanut, 
kuinka monta sovelluksen sisäistä ostoa (In-App Purchases) on tehty, kuinka 
aktiivisesti ihmiset käyttävät sovellusta asennuksen jälkeen ja kuinka monta ker-
taa sovellus on kaatunut (Crashes). Lisäksi App Analytics näyttää, mistä maasta 
sovelluksen saamat lataukset tulevat.

Kuvista 7 ja 8 voidaan nähdä, miten Webstone Oy:n julkaisema Tourist Maps - 
Offline Map of London City - sovellus on toiminut Applen App Storessa.
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KUVA 7. App Analytics -käyttöliittymä. Life time statistics.



 

App Analytics tarjoaa myös paljon muita hyödyllisiä ominaisuuksia, joista osa 
keskittyy lähinnä sovelluksen mainostamiseen ja mainosten suorituskyvyn tark-
kailuun. Koska tässä opinnäytetyössä ei keskitytä sovellusten maksettuun mai-
nontaan, päätin jättää ne osa-alueet käsittelemättä.
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KUVA 8. App Analytics -käyttöliittymä. Week overview.



 

4 SOVELLUSKAUPPAOPTIMOINNIN TOTEUTUS

Käyttäjät etsivät sovelluksia sovelluskaupasta erilaisiin tarkoituksiin, kuten esi-
merkiksi pelejä ajankuluksi. Kun käyttäjät etsivät tietyn tapaista sovellusta, he 
kirjoittavat sovelluskaupan hakuun sovellusta kuvaavia hakusanoja tai haku-
lausekkeita. Sovelluskaupan hakukone esittää haun tulokset, jotka perustuvat 
mm. käyttäjän kirjoittamiin hakusanoihin tai hakulausekkeisiin. Hakutuloksiin 
vaikuttaa moni muukin asia kuin pelkät hakusanat, kuten esimerkiksi käyttäjien 
sovelluksille antamat arvostelut ja sovelluksien latausmäärät. Sovelluskaup-
paoptimoinnilla pyritään nimen omaan vaikuttamaan hakutuloksiin. Optimoinnin 
tavoitteena on aina parantaa sovelluksen sijoittumista halutuilla hakusanoilla ja 
hakulausekkeilla App Storen hakutuloksissa. Kun sovelluksen sijoitukset haku-
tuloksissa paranevat, paranevat sovelluksen saama näkyvyys ja lautausmäärät.

Sovelluskauppaoptimoinnin käytännön toteutus koostuu useasta eri osa-aluees-
ta, joista jokainen osa-alue on tärkeä. Sovellukselle tehtävä sovelluskauppaop-
timointi ei ole aiheeseen perehtyneelle mahdoton tehtävä, mutta se vaatii aikaa 
paneutua asiaan. Sovelluskauppaoptimointia ei tarvitse, eikä sitä kannata ul-
koistaa siihen erikoistuneille ammattilaisille, koska jo muutamilla tarkoin harki-
tuilla muutoksilla voidaan saavuttaa huomattavia tuloksia sovelluksen näkyvyy-
dessä ja latausmäärissä.

4.1 Sovelluksen nimen valinta

Sovelluksen nimeen kannattaan kiinnittää erityistä huomiota, koska se on logon 
lisäksi ensimmäinen asia, minkä käyttäjä näkee etsiessään sovelluksia sovel-
luskaupasta. Kuten aikaisemmin todettiin, sovelluksen nimen valintaan voidaan 
ottaa kaksi hyvin erilaista lähestymistapaa. Ensimmäinen lähestymistapa on 
lähteä nimeämään sovellus niin sanotusti brändi-nimellä. Toinen tapa nimetä 
sovellus on valita nimi puhtaasi haluttujen hakusanojen perusteella. Käytännös-
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sä olemme huomanneet, että näiden kahden tavan sekoitus on erittäin toimiva 
tapa nimetä sovellus.

Apple rajoittaa sovelluksen nimen pituuden 255 merkkiin, joka osaltaan vaikut-
taa nimen valintaan, mutta maalaisjärjellä ajateltuna niin pitkää nimeä ei kanna-
ta sovelluksella antaa. Syy sovelluksen nimen pituuden rajoittamiseen on sel-
keä, koska vain noin 25–30 ensimmäistä merkkiä näkyvät App Storen hakutu-
loksissa. Nämä noin 25–30 ensimmäistä merkkiä kannattaa miettiä tarkkaan, 
sillä niiden avulla käyttäjät on tarkoitus saada kiinnostumaan sovelluksesta ja 
lataamaan sovellus. Kuvissa 9 ja 10 esimerkkinä kaksi eri karttasovellusta, jois-
ta Google Maps -sovellus on tehty puhtaasti brändin nimellä, kun taas iMaps+ 
for Google Maps : Route Planner, Street View Transit Schedule and Offline 
Contacts -sovelluksen nimeen on sisällytetty paljon hakusanoja. (2.)
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KUVA 9. Esimerkki 1 sovelluksen nimen valinnasta. (3.)



 

4.2 Sovelluksen kuvauksen laatiminen

Sovelluksen kuvauksen voi periaatteessa luokitella sovelluksen tuoteselosteek-
si, joka sisältää lyhyen mainospuheen, jolla käyttäjät saadaan lataamaan sovel-
lus. Sovelluksen kuvaukseen pituus on maksimissaan 4000 merkkiä, joista 225 
ensimmäistä merkkiä ovat tärkeimmät, koska käyttäjä näkee ensimmäisenä so-
velluksen kuvauksesta vain maksimissaan 255 merkkiä. Loput merkit tulevat 
näkyviin vasta, kun käyttäjä klikkaa ”lue lisää” -painiketta. Sovelluksen kuvauk-
sen kirjoittaminen kannattaa jakaa puhtaasti kahteen osioon. Ensimmäinen 
maksimissaan 255 merkin pituinen esittelyyn tai mainospuhe, jonka tarkoituk-
sena on saada käyttäjä kiinnostumaan sovelluksesta. Toinen osio tulee näky-
viin, kun käyttäjä haluaa lisätietoa sovelluksesta. Kuvassa 10 näkyy sovelluksen 
kuvauksen rajaus 255 ensimmäiseen merkkiin.

Kuvauksen ensimmäisen osan kirjoittaminen on haasteellista. Sovelluksen 
kaikki päätoiminnot tulisi kertoa tässä osiossa selkeästi ja ytimekkäästi siten, 
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KUVA 10. Esimerkki 2 sovelluksen nimen valinnasta. (4.)



 

että käyttäjän mielenkiinto herää. Tässä osiossa kannattaa pyrkiä vetoamaan 
käyttäjän tunteisiin järjen sijaan. Esimerkiksi: ”Lontoon kartta, joka toimii ilman 
internetyhteyttä. Navigoi valitsemaasi kohteeseen nopeasti. VS. Tarkka ja yksi-
tyiskohtainen kartta Lontoosta, joka toimii täysin ilman internet yhteyttä (ei roa-
ming -maksuja). Täydellinen sovellus turisteille Lontoossa, tämän sovelluksen 
avulla et eksy enää koskaan.” Erilaisten tarjouksien esiin tuominen toimii myös 
aina. 

Kuvauksen toinen osio, joka tulee käyttäjälle näkyviin vasta, kun käyttäjä klik-
kaa ”lisää” -painiketta, on enemmänkin asiapainotteinen osio sovelluksen ku-
vauksessa. Tässäkin osiossa kannattaa pyrkiä vetoamaan käyttäjän tunteisiin 
aina mahdollisuuksien mukaan, mutta teksti kannattaa kuitenkin pitää melko tii-
viinä ja unohtaa turha jaarittelu, koska käyttäjät eivät yleensä jaksa lukea kovin-
kaan pitkiä selostuksia sovelluksen ominaisuuksista. Hyvä keino tehdä tekstistä 
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KUVA 10. Esimerkki sovelluksen kuvauksen pituuden rajauksesta 255 ensimmäiseen 
merkkiin. (5.)



 

mielekkäämpää luettavaa on lisätä tekstiin yksinkertainen luettelo sovelluksen 
ominaisuuksista. Kuvassa 11 näkyy esimerkki sovelluksen koko kuvauksesta.

Yhteenvetona sovelluksen kuvauksen kirjoittamisesta voidaan todeta, että ku-
vaukseen kannattaa kiinnittää huomiota. Oikean ja hyvän kuvauksen kirjoitta-
minen voi tuntua vaikealta ja työläältä, mutta loppujen lopuksi se ei sitä kuiten-
kaan ole, kunhan muistaa edellä mainitut pienet asiat, jotka voivat tuoda sovel-
lukselle huomattavasti enemmän latauksia. (6.)

4.3 Esittelykuvat ja niiden valinta

Sovelluksen esittelykuvien valinta on suhteellisen suoraviivaista ja selkeää. 
Apple sallii enintään viisi esittelykuvaa jokaiselle sovellukselle ja minimissään 
jokaisella sovelluksella tulee olla yksi esittelykuva. Esittelykuvilla on tiettyjä vaa-
timuksia, joita on noudatettava. Nämä vaatimukset liittyvät lähinnä kuvien ko-
koihin. Koska Apple käyttäjillä on käytössä paljon eri kuvasuhteilla olevia pääte-
laitteita, tulee jokainen kuvasuhde ottaa huomioon sovelluksen esittelykuvia li-
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KUVA 11. Sovelluksen kuvaus. (5.)



 

sättäessä. Tarkemmat tiedot esittelykuvien kuvasuhteista ja vaatimuksista löyty-
vät Applen sivuilta.

Esittelykuvat toimivat tavallaan sovelluksen näyteikkunana. Niiden tarkoitus on 
esitellä käyttäjällä sovelluksen toimintaa selkeästi ja tehokkaasti. Esittelykuviin 
voi ja kannattaa laittaa kuvakaappauksia itse sovelluksesta ja sen käytöstä. 
Esittelykuviin kannattaa laittaa tietoa sovelluksen päätoiminnoista, joilla pyritään 
vakuuttamaan käyttäjä siitä, että hän tarvitseen tämän sovelluksen tai sovellus 
ratkaiseen jonkin käyttäjän ongelmista. Lisäksi lyhyt lause, joka kuvaa siinä ku-
vassa tapahtuvaa sovelluksen toimintaa, on suositeltavaa ja se auttaa käyttäjää 
tajuamaan, mitä sovelluksella voi tehdä. Kuvassa 12 on esimerkki mielestäni 
huonoista esittelykuvista ja kuvassa 13 esimerkki mielestäni onnistuneista esit-
telykuvista.
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KUVA 12. Esimerkki huonoista esittelykuvista. (3.)

KUVA 13. Esimerkki hyvistä esittelykuvista (7.)



 

Kuvan 13 Nokia HERE -sovelluksen esittelykuvat erottuvat edukseen. Ne ovat 
selkeitä, kuvaavat sovelluksen toimintaa hyvin sekä jokaiseen kuvaan on lisätty 
lyhyt teksti, joka kuvaa siinä kuvassa tapahtuvaa toimintoa. Toisen esimerkkiso-
velluksen kuvat eroavat selkeästi Nokia HERE -sovelluksen kuvista. iMaps+ for 
Google Maps : Route Planner, Street View Transit Schedule and Offline Con-
tacts -sovelluksen kuvat ovat vain kuvakaappauksia sovelluksesta. Ne eivät 
mielestäni kerro yhtä selkeästi sovelluksen toiminnasta kuin HERE:n kuvat ker-
tovat. Tämän lisäksi, jos esimerkkikuvia 12 ja 13 verrataan toisiinsa, vaikuttaa 
Nokia HERE -sovellus huomattavasti luotettavammalta ja tyylikkäämmältä kuin 
iMaps+ for Google Maps : Route Planner, Street View Transit Schedule and 
Offline Contacts -sovellus.

Sovelluskehittäjästä voi tuntua, ettei hän osaa tehdä hienoja ja näyttäviä esitte-
lykuvia, kuten esimerkkikuvissa olevassa Nokia HERE -sovelluksessa on. Täs-
sä vaiheessa kehittäjällä on yleensä kaksi vaihtoehtoa, joko palkata graafinen 
suunnittelija tekemään sovellukselle esittelykuvat tai yrittää tehdä ne itse. Inter-
net on täynnä erilaisia valmiita pohjia, mistä kehittäjät voivat muokata oman so-
velluksensa esittelykuvat. Valmiit pohjat maksavat yleensä muutamia dollareita 
ja ne ovat erittäin helppokäyttöisiä ja näyttäviä. (8; 9.)

4.4 Avainsanojen valitseminen

Avainsanat (keywords) ovat todennäköisesti sovelluskauppaoptimoinnin tärkein 
osa-alue, koska hyvät avainsanat auttavat käyttäjiä löytämään sovelluskehittä-
jän sovelluksen App Storen hakutuloksista. Hyvien avainsanojen valitsemiseen 
on enemmän kuin yksi oikea tapa. 

Yksi tapa on valita vain sovellusta kuvaavia avainsanoja ja pyrkiä sitä kautta 
saamaan näkyvyyttä. Esimerkiksi karttasovellukselle voitaisiin valita sitä kuvaa-
via sanoja, kuten ”map”, ”route”, ”directions” tai ”traffic”. Toinen vähän kyseena-
lainen tapa valita avainsanoja on valita avainsanoiksi muodikkaita tai kovassa 
nosteessa olevia sanoja. Kuten esimerkiksi: Flappy Bird -sovellus nousi suu-
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reen maailman laajuiseen suosioon App Storessa. Osa sovelluskehittäjistä lisäsi 
avainsanoihin sanoja ”Flappy” ja ”Flappy Bird” tai jotain vastaavaa, hyvin lähelle 
tämän suositun sovelluksen nimeä muistuttavia sanoja. Koska ihmiset hakivat 
Flappy Bird -sovellusta App Storesta paljon, nämä hakusanat mahdollistivat 
muidenkin kehittäjien sovellusten näkyvyyden suuren nousun. Apple yleensä 
puuttuu tämän tapaisiin hakusanojen manipulointiin ja hyödyntämiseen jossain 
vaiheessa, mutta osa kehittäjistä ehtii saada paljon näkyvyyttä ennen kuin 
Apple ehtii asiaan puuttumaan.

Mielestäni paras tapa valita avainsanoja on se, että valitaan vain sovellusta ku-
vaavia avainsanoja ja lauseita, joilla ei ole suurta kilpailua, mutta ihmiset kuiten-
kin hakevat niillä sanoilla App Storesta. Luvussa 3 esittelin sovelluskauppaop-
timoinnin työkaluja, joita kannattaa ehdottomasti käyttää hyväksi avainsanoja ja 
lausekkeita miettiessä. 

Apple asettaa avainsanoille merkkirajoituksen, joka on 100 merkkiä. Tämä tar-
koittaa sitä, että osa hyvistäkin hakusanoista jää vääjäämättä pois. Yleensä hy-
viä hakusanoja löytyy enemmän, kuin niitä on mahdollista käyttää. Joissain ta-
pauksissa kannattaa miettiä sitä vaihtoehtoa, että sisällyttää osan hyvistä ha-
kusanoista suoraan sovelluksen nimeen.

Hakusanoja valittaessa Sensor Tower on loistava työkalu, joka helpottaa hyvien 
hakusanojen etsimistä. Sen avulla on helppo nähdä, mitä hakusanoja on järke-
vä valita. Sensor Tower antaa jokaiselle hakusanalle tai hakulausekkeelle arvion 
sen mahdollisesta liikennemäärästä. Liikennemäärä kuvaa sitä, kuinka paljon 
ihmiset etsivät sovelluksia kyseisellä hakusanalla tai hakulausekkeella App Sto-
resta. Sensor Tower näyttää myös, kuinka vaikeaa kyseisellä hakusanalla on 
sijoittua hakutuloksissa. Liikennemäärä ja arvio hakusanan vaikeudesta ilmais-
taan asteikolla 0–10. Kuvassa 14 näkyy Sensor Towerin arvioimat liikennemää-
rät ja hakusanojen vaikeudet haetuille hakusanoille.

Sovelluskauppaoptimointia Webstone Oy:n sovelluksille tehdessämme olemme 
tulleet siihen lopputulokseen, että kun liikennemäärä eli traffic on vähintäänkin 
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2.0 ja vaikeusaste eli difficulty on alle 2.0, kannattaa kyseistä hakusanaa tai ha-
kulauseketta käyttää. Vaikeampiakin hakusanoja tai hakulausekkeita voi kokeil-
la, mutta niillä menestyminen vaatii yleensä mm. paljon latauksia ja hyviä arvos-
teluita sovellukselle. Hakusanoja valittaessa kannattaa olla realisti, koska jos 
valitsee vaikeita hakusanoja ja ei sijoitu niillä hakutuloksissa, ovat hakusanat 
täysin hukkaan heitettyjä ja hyödyttömiä. Oman kokemuksen pohjalta voin tode-
ta, että kannattaa mielummin valita realistisia hakusanoja, koska mitä enemmän 
pienempien liikennemäärien hakusanoilla sijoittuu, sitä suuremmiksi nousevat 
sovelluksen kokonaisnäkyvyys ja latausmäärät. Tässäkin tapauksessa pienistä 
puroista kertyy iso virta.

Kun etsitään hakusanoja, kannattaa valita ehdolle enemmän hakusanoja kuin 
tarvitsee, kuten jo aikaisemmin totesin Apple rajoittaa hakusanojen määrän 100 
merkkiin. Näistä 100 merkistä kannattaa aina käyttää jokainen merkki, kun ha-
kusanat lisätään sovellukseen tulee ne erottaa pilkulla toisistaan. Internetistä 
löytyy useita merkkijonojen laskusovelluksia, joiden avulla on helppo tarkistaa 
hakusanojen kokonaismerkkimäärä. 

4.5 Lokaalisaation toteutus

Sovellukselle tehtävä lokaalisaatio on prosessina melko yksinkertainen ja to-
dennäköisesti ainoa osa sovelluskauppaoptimointia, johon kehittäjä joutuu käyt-
tämään ulkopuolista apua. Lokaalisaatiossa tehdään periaatteessa koko sovel-
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KUVA 14. Sensor Towerin hakusanatyökalun käyttöliittymä sekä arviot haettujen ha-
kusanojen liikennemääristä ja vaikeus tasosta.



 

luskauppa optimoinnin prosessi uudestaan halutulle kielelle. App Store tukee 
tällä hetkellä yhteensä 28:aa eri kieltä. Mikäli halutaan saavuttaa sovelluksen 
täysi potentiaali, täytyy sovellukselle tehdä lokaalisaatio jokaiseen näistä kielis-
tä.

Webstonesssa on havaittu, että yleensä hyvät hakusanat eivät vaihtele kovin-
kaan paljoa eri kielillä. Ihmiset hakevat suurin piirtein samoilla tai saman tyylisil-
lä hakusanoilla eri kielillä. Tämä helpottaa optimoinnin toteutusta huomattavasti, 
koska on huomattavasti helpompaa etsiä ensin yhdet hyvät hakusanat ja kään-
tää ne toiselle kielellä, kuin etsiä jokaiselle kielellä omat erilaiset hakusanat.

Lokaalisaatiota tehtäessä olemme lähteneet liikkeelle aina siitä, että teemme 
ensimmäisenä englanninkielisen version, jonka jälkeen lähetämme kaiken 
kääntäjille käännettäviksi. Sensor Tower tarjoaa kyllä avainsanojen konekielisen 
käännöksen, joka voi joissain tapauksissa olla riittävä, mutta yleensä ainakin 
sovelluksen kuvaus kannattaa kääntää oikealla kääntäjällä. Huonosti käännetty 
kuvaus todennäköisesti vain karkottaa ihmiset pois. Avainsanoja kannattaa aina 
valita reilusti yli 100 merkkiä käännettäviin avainsanoihin. Se mahdollistaa par-
haiden maakohtaisten avainsanojen valitsemisen.

Itse lokaalisaation lisääminen on erittäin helppoa. Eri kieliversion voi lisätä sa-
masta paikasta, mistä sovelluksen muutkin tiedot lisätään. Kuvassa 15 esitel-
lään sovelluksen kieliversion lisäys App Storeen Jos päätetään tehdä sovelluk-
selle lokaalisaatio, täytyy lokaalisaation olla täydellinen eli nimi, kuvaus, esitte-
lykuvat ja avainsanat. Jos jokin edellä mainituista kohdista jätetään tekemättä, 
Apple ei hyväksy kieliversiota sovelluskauppaansa lainkaan. 
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4.6 Yhteenveto

Sovelluskauppaoptimoinnin prosessi itsessään on aika helposti ymmärrettävä ja 
selkeä toteuttaa. Se ei vaadi kehittäjältä suurta rahallista panostusta ja sen 
avulla on mahdollista moninkertaistaa sovelluksen näkyvyys ja latausmäärät. 
Jostain syystä suurin osa sovelluskehittäjistä ei ota huomioon tässä opinnäyte-
työssä mainittuja asioita vaan toivoo, että käyttäjät löytävät sovelluksen sattu-
man varaisesti valituilla avainsanoilla ja optimoinnilla. Osa sovelluskehittäjistä 
onkin nyt herännyt tähän ja he käyttävät sovelluskauppaoptimointia hyödykseen 
erittäin hyvillä tuloksilla.

On hyvä kuitenkin muistaa, että vain kertaalleen tehty sovelluskauppaoptimointi 
ei yleensä riitä. Sovelluksen suorituksia sovelluskaupan hakutuloksissa pitää 
tarkkailla aina tietyin väliajoin. Yleensä kannattaa pyrkiä siihen, että aina kun 
sovellukselle julkaistaan päivitys, päivitetään samalla hakusanoja ja muita so-
velluskauppa optimoinnin kannalta tärkeitä osa-alueita. Seuraamalla sovelluk-
sen suorituskykyä sovelluskaupassa sovelluskehittäjä pystyy optimoimaan so-
vellustaan jatkuvasti paremmaksi. Mitä tarkemmin kehittäjä optimoi sovelluksen, 
sitä suuremmaksi latausmäärät ja näkyvyys yleensä nousevat.
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KUVA 15. Sovelluksen kieliversion lisääminen App Storeen. (10.)



 

5 SOVELLUSKAUPPAOPTIMOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ JA SILLÄ 
SAAVUTETUT TULOKSET

Sovelluskauppaoptimoinnilla voidaan parhaissa tapauksissa saavuttaa huomat-
tavia tuloksia sovelluksen latausmäärien ja tuoton kasvuna. Tässä luvussa esi-
tellään Webstone Oy:n yhdelle sovellukselle toteutetun sovelluskauppaopti-
moinnin toteutuksen käytännössä. Tarkkoja avainsanoja ja ei julkaista salassa-
pitoon vedoten, mutta sovelluskauppaoptimoinnin toteutus esitellään käytän-
nössä vaihe vaiheelta. Käytännön toteutuksen lisäksi sovelluskauppaoptimoin-
nilla saavutetut tulokset esitellään ja perustellaan.

Lähtökohtaisesti jokainen Webstone Oy:n julkaisema mobiilisovellus optimoi-
daan jo ennen julkaisua tietyllä tavalla. Ennen julkaisua tehty optimointi on 
enemmänkin kokeilua tai testaamista mihin sovellus yltää App Storen hakutu-
loksissa yksinkertaisella optimoinnilla. Tuloksista kerätään tietoa tietyn ajan jak-
son ajan, jonka jälkeen tehdään johtopäätöksiä sovelluksen suorituskyvystä ja 
optimoinnin onnistumisesta. Yleensä ensimmäinen optimointikierros sovelluk-
sen julkaisun yhteydessä ei tuota haluttuja tuloksia ja sovelluskauppaoptimoin-
tia joudutaan tekemään lisää. Tämä ei välttämättä ole huono asia, koska yleen-
sä sovelluksista löytyy virheitä, joita joudutaan korjaamaan ja samalla, kun kor-
jattu versio julkaistaan on mahdollisuus tehdä sovelluskauppaoptimointia.

5.1 Sovelluskauppaoptimoinnin toteutus käytännössä

Tässä luvussa esitellään Webstone Oy:n julkaisemmalle ”Guess the Song: 
Name that tune music quiz game free” musiikkipeli sovellukselle vuonna 2013 
toteutetun sovelluskauppaoptimoinnin vaihe vaiheelta. Kuvassa 16 näkyy sovel-
luksen alkutilanne ennen sovellukauppaoptimoinnin toteuttamista. Ennen sovel-
luskauppaoptimoinnin toteutusta sovelluksen päivittäiset latausmäärät vaihteli-
vat noin 150–400 latauksen välillä. Kuten kuvasta 16 huomataan sovellukselle 
julkaistu päivitys nostaa hetkellisesti latausmäärät yli tuhanteen lataukseen päi-
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vässä. Tämä lautauspiikin luonut päivitys oli virheidenkorjauspäivitys, jolla kor-
jattiin vain ohjelmistovirheitä ja varsinaista sovelluskauppaoptimointia ei toteu-
tettu vielä lainkaan. 

Toteutetussa sovelluskauppaoptimoinnissa otettiin huomioon jokainen osa-alue 
sovelluksen näkyvyydessä. Sovelluksen yleisilme pyrittiin uudistamaan täysin 
jokaista yksityiskohtaa myöten. Näkyvissä muutoksissa kiinnitimme erityistä 
huomiota sovelluksen grafiikkaan, esittelykuviin sekä sovelluskuvakkeeseen eli 
App-ikoniin. Uudella raikkaalla ilmeellä tavoiteltiin samanlaista yleisilmettä, kuin 
optimoitavan sovelluksen hyvin menestyvillä kilpailijoilla oli. Esittelykuvista pyrit-
tiin tekemään erittäin selkeät ja sovelluksen toimintaa kuvaavat lisäksi kuviin 
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KUVA 16. App Annie -tilastot ennen sovelluskauppaoptimoinnin toteutusta. Päivityk-
sen julkaiseminen aiheuttaa hetkellisen piikin lautauksiin.



 

lisättiin lyhyt kuvaus sovelluksen tärkeimmistä ja parhaista ominaisuuksista, joi-
ta haluttiin korostaa. Päivitetyt esittelykuva ja niihin lisätyt tekstit näkyvät kuvas-
sa 17. Korostamalla sovelluksen tiettyjä pääominaisuuksia tavoitteenamme oli 
luonnollisesta vaikuttaa käyttäjää siten, että käyttäjä lataisi sovelluksen juuri 
näiden omaisuuksien hyödyllisyyden perusteella.

Optimoinnin seuraavana ja todennäköisesti tärkeimpänä vaiheena toteutettiin 
avainsanojen ja nimen valinta. Nämä kaksi osa-aluetta kulkevat aina käsi kä-
dessä, koska yleensä sovelluksen nimeen sisällytetään jonkin verran tavoiteltu-
ja avainsanoja. Optimoinnissa käytettyjä avainsanoja ei salassapidon vuoksi 
tässä opinnäytetyössä paljasteta, mutta niiden valintaan liittyvä käyttämämme 
toimintatapa käydään läpi. 

Sovelluksen nimi vaihdettiin ”Music Quiz Guru: Name that song trivia free” -ni-
mestä ”Guess the Song: Name that tune music quiz game free” -nimeksi. Sovel-
luksen nimeen tehtiin pieniä muutoksia, sillä tarkoituksena oli lisätä sovelluksen 
nimeen ison liikennemäärän saaneita avainsanoja. Yleisesti ottaen sovelluksen 
nimeen sijoitetuilla avainsanoilla on isompi painoarvo App Storen hakutuloksis-
sa kuin normaaleihin avainsanoihin lisätyillä avainsanoilla. Nimeen valittiin 
avainsanoja, joiden arvioitu liikennemäärä eli traffic oli suurempi kuin 3 ja ha-
kusanan vaikeustaso eli iPhone difficulty oli pienempi kuin kolme.
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KUVA 17. Sovelluskauppaoptimoinnin yhteydessä päivitetyt esittelykuvat.



 

Optimoinnin seuraava vaihe oli miettiä hyvä kuvaus sovellukselle. Sovelluksen 
kuvaus kirjoitettiin täysin uusiksi. Kuvaus pyrittiin pitämään lyhyenä ja hyvin so-
vellusta kuvaavana, joka esittelisi sovelluksen toiminnan muutamilla lauseella. 
Koska sovellus on itsessään erittäin yksinkertainen toiminnaltaan, voitiin myös 
kuvaus pitää lyhyenä. Kuvauksessa selitetään sovelluksen toiminta sekä sen 
pääominaisuudet. Kuten aikasemmin totesin, sovelluksen kuvauksella on iso 
merkitys siihen, lataako käyttäjä sovelluksen sen nähdessään. Pitkä ja epäselvä 
kuvaus yleensä johtaa siihen, että käyttäjä ei jaksa tai viitsi lukea kuvausta lain-
kaan. Lyhyt ja selkeä kuvaus on helppolukuinen ja helposti ymmärretä. Kuvaus 
tukee esittelykuvia syventämällä lyhyesti esittelykuviin lisättyjä tekstejä.

Optimoinnin yhteydessä sovellukselle toteutettiin myös lokaalisaatio. Lokaali-
saatio toteutettiin siten, että sovelluksen kuvaus, nimi, avainsanat sekä esittely-
kuvien tekstit käännettiin jokaiselle App Storen tukemalle kielelle. Käännöstyö-
hön käytettiin ammattilaiskääntäjiä. Lokaalisaation yhteydessä jokainen kään-
netty avainsana myös testattiin ja samalla varmistettiin, että jokainen hakusana 
on myös toimiva käännettynä kohdemaan kielelle.

5.2 Sovelluskauppaoptimoinnilla saavutetut tulokset

Sovelluskauppaoptimoinnilla ei aina saavuteta suuria tuloksia, mutta oikein to-
teutettuna voidaan puhua merkittävästä lisäyksestä sovelluksen latausmääriin. 
Jos tavoiteltuihin tuloksiin ei jostain syystä päästä tai tulokset jopa huononevat, 
löytyy syy tähän yleensä siitä, että on valittu liian vaikeita avainsanoja. Liian 
suuren kilpailun saaneiden hakusanojen valinta voi pahimmassa tapauksessa 
jopa pienentää sovelluksen päivittäisten latausten määrää. Kuten kuvasta 18 
voidaan nähdä, sovelluksen päivityksen jälkeen latausmäärät nousevat huomat-
tavasti. Yksi selkeä syy latausmäärien nousuun on lokaalisaation onnistuminen. 
Kuten kuvasta 18 nähdään, latausmäärät mm. Kiinassa ja Venäjällä ovat nous-
seet tuhansia prosentteja. Latausmäärien nousu luonnollisesti nosti samalla so-
velluksen tuottoa reilusti. 
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KUVA 18. App Annie -tilastot sovelluskauppaoptimoinnin jälkeen.



 

6 YHTEENVETO

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli esitellä mobiilisovelluksille tehtävää so-
velluskauppaoptimoinnin keinoja ja mahdollisuuksia sovelluksen latausmäärien 
ja näkyvyyden parantamiseksi. Tarkoituksena oli esitellä sovelluskauppaopti-
moinnin keinoja sovelluskehittäjän näkökulmasta sekä tarkastella sovellus-
kauppaoptimoinnilla saavutettuja tuloksia käytännössä.

Opinnäytetyön idea sai alkunsa Webstone Oy:n mobiilisovellukselle toteutetusta 
sovelluskauppaoptimoinnista, jolla saavutettiin huomattavaa kasvua sovelluk-
sen latausmääriin ja näkyvyyteen. Työn tavoitteena oli esitellä sovelluskaup-
paoptimoinnin eri vaiheita ja osa-alueita sekä samalla analysoida eri osa-aluei-
den vaikutuksia optimoinnin vaikutuksiin ja tuloksiin. Tarkoituksena oli myös 
avata sovelluskauppaoptimoinnin mahdollisuuksia ja hyötyjä sovelluskehittäjän 
näkökulmasta.

Kuten saavutetuista tuloksista käy ilmi, sovelluskauppaoptimointi on yksi erittäin 
tehokas tapa kasvattaa sovelluksen latausmääriä ja näkyvyyttä. Optimointi on 
myös erittäin kustannustehokas tapa sovelluksen näkyvyyden ja tunnettavuu-
den parantamiseksi. Kuten jo aikasemmin on todettu, suurin osa sovelluskehit-
täjistä ei tee minkäänlaista optimointia sovellukselleen. Tämä on mielestäni sel-
lainen asia, mihin jokaisen sovelluskehittäjän tulisi kuitenkin kiinnittää huomio-
taan, koska ilman sovelluksen optimointia suurin osa sovelluksen potentiaalisis-
ta lataajista tai ostajista ei löydä sovellusta sovelluskaupasta.
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