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Tiivistelmä: 
 
Internetiä ja siellä olevia hakukoneita käytetään tiedonhaussa yhä enemmän. Tämän vuoksi 
www-sivujen hakukoneystävällisyys on tärkeää ja hakukoneoptimoinnista onkin tullut yksi 
markkinoinnin tärkeä keino. Suomessa Google on ylivoimaisesti käytetyin hakukone. 

 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia hakukoneoptimointia ja luoda toimintasuunnitelma 
Suomen Avis Autovuokraamon www-sivuston hakukoneoptimointiprojektiin. Avis 
Autovuokraamo on maailmanlaajuinen autonvuokrausketju, joka palvelee Suomessa tällä 
hetkellä 110 toimipisteessä. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. 
Tavoitteena on parantaa yrityksen www-sivuston näkyvyyttä luonnollisissa hakutuloksissa 
erityisesti Google-hakukoneessa. Onnistunut hakukoneoptimointi lisää kävijämääriä 
sivuilla ja kasvattavan tätä myötä myös yrityksen asiakaskuntaa ja myyntiä.  

 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käytiin läpi hakukoneoptimoinnin tapoja, joilla voidaan 
tehdä www-sivuista hakukoneystävälliset. Toimintasuunnitelmassa tehtiin Avis 
Autovuokraamon sivuille lähtötilannekartoitus, luotiin optimointiprojektille tavoitteet ja 
esitettiin optimoinnin keinoja teoriaosuutta hyväksikäyttäen. Kartoituksen yhteydessä 
määriteltiin sivustolle avainsanat ja käytiin läpi sivuston linkkisuosio ja PageRank -arvo. 
Toimintasuunnitelman on tarkoitus toimia optimointiprojektin pohjana ja auttaa 
keskittymään hakukoneoptimoinnissa oikeisiin asioihin. Toimintasuunnitelma ja teoria 
osuus muodostavat yhdessä paketin, jota myös muut hakukoneoptimointia suunnittelevat 
yritykset voivat hyödyntää. 
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Abstract: 
 
Internet and search engines are used for data retrieval more and more often in the present 
age. Therefore, search engine optimization has become one of the most important tools of 
marketing.  In Finland Google is by far the most commonly used search engine.    
 
The purpose of this final project was to characterize a search engine optimization and 
create a new strategy for webpage optimization for Finland’s Avis Rent a Car. The Avis 
Rent a Car is a global car rental company and they have 110 locations in Finland. This 
final project was executed as an operational final project. The aim was to improve the 
visibility of the company’s webpage by using Google’s search engine. Successful search 
engine optimization is likely to increase the number of webpage visitors and might boost 
company sales.  
 
In this final project search engine optimization tacks were examined in theory. The aim 
was to find more friendly tacks than before. In the strategy the webpage of the company 
was enhanced, the purpose of the optimization project was created and new tacks of the 
optimization were pointed out. In this final project new webpage keywords were identified 
and link popularity and PageRank-value were examined. The main purpose of the strategy 
is to be a base for search engine optimization. The strategy enables a more concentrated 
focus on the right things. The final project and theory together create a package that also 
can be utilized by other companies who are planning to implement search engine 
optimization. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Yrityksen markkinointi on siirtynyt yhä enemmän Internettiin, koska sen suosio on 

kasvanut merkittävästi tiedonhankintakanavana. Internet on markkinointikanavana tehokas 

ja se tavoittaa helposti suuria ihmismassoja. Internetin sisältö on kasvanut viime vuosina 

räjähdysmäisesti, jonka johdosta erilaisten hakukoneiden merkitys on kasvanut. 

Hakukoneet mahdollistavat tiedon löytämisen hakusanojen avulla ilman, että hakijan 

tarvitsee tietää suoraa www-osoitetta.  

 

Hakukoneiden käytön lisääntyessä yritysten on kiinnitettävä huomiota yhä enemmän 

www-sivujen hakukoneystävällisyyteen. Optimoimalla www-sivut hakukoneystävällisiksi, 

yritys takaa oman näkyvyytensä potentiaalisille asiakkaille Internetissä. Suomen 

markkinoilla hakukoneiden milteipä ainoa varteenotettava hakukone on Google, jolla on 

jopa 98 prosentin markkinaosuus yleistä tietoa haettaessa (Roose & Kaisanlahti 2009). 

Tämän vuoksi yrityksen kannattaa kehittää hakukoneoptimointia erityisesti Google-

ystävälliseksi. 

 

Onnistunut hakukoneoptimointi ohjaa asiakkaita yrityksen www-sivuille ja on näin 

yritykselle tärkeä markkinoinnin keino. Oleellista näkyvyydessä on myös se, esiintyykö 

sivusto hakukoneen niin sanotuissa luonnollisissa hakutuloksissa vai maksetuissa 

hakutukoksissa.  

 

1.1 Työn tarkoitus ja tavoite 

 
 
Opinnäytetyöni toimeksiantaja on Suomen Avis Autovuokraamo (myöhemmin Avis). Avis 

on maailmanlaajuinen autonvuokrausketju, joka palvelee yli 180 maassa ja yli 5000 

vuokrauspisteessä. Suomessa Avis harjoittaa toimintaa maantieteellisesti kattavasti muun 

muassa lentoasemilla, tärkeimmissä kaupungeissa sekä useissa autoliikkeissä ja  

korjaamoissa. Avis palvelee tällä hetkellä noin 110 toimipisteessä Suomessa. Avis 

lisenssinhaltija Suomessa on Helkama-Auto Oy, joka vastaa toiminnasta Helsingin, Turun 

ja Tampereen alueilla. Muualla Suomessa Avis toimii franchising-periaatteella. 

 
 



 

 

2 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda toimintasuunnitelma Avisin www-sivuston 

hakukoneoptimointiprojektille. Toimintasuunnitelma luo yritykselle pohjan 

optimointiprojektin läpiviemiseen. Se auttaa myös miettimään halutaanko optimointi 

toteuttaa jatkossa ulkopuolisen asiantuntijayrityksen toimesta vai pystytäänkö se hoitamaan 

jatkossakin omia resursseja hyödyntäen. Lähtökohtaisesti toteutus tullaan tekemään 

ulkopuolisen yrityksen kanssa. Toimintasuunnitelma auttaa keskittymään optimoinnissa 

tärkeimpiin asioihin. Myös tarjousten pyytäminen, niiden tulkitseminen ja sopimuksen 

tekeminen ulkopuolisen yrityksen kanssa tulee olemaan helpompaa.  

 

Tavoitteena on parantaa yrityksen www-sivuston jatkuvaa ja suunnitelmallista näkyvyyttä 

Internetissä ja sitä kautta lisätä kävijämääriä sivulla ja kasvattaa yrityksen asiakaskuntaa ja 

myyntiä. Yrityksen tulisi olla helposti löydettävissä hakukoneesta myös ilman suoraa 

www-osoitetta.   

 

1.2 Tutkimusongelma 

 

Avisin toimeksiannon taustalla on halu parantaa yrityksen Internet-sivuston näkyvyyttä 

hakukoneissa, erityisesti Googlessa. Näkyvyyden parantaminen edellyttää sivuston 

optimointia hakukoneystävälliseksi.  

 

Avisin www-sivuja on optimoitu tähän asti itse. Yritys kuitenkin kokee, että optimointiin 

ei ole ollut riittävästi resursseja ja osaamista yrityksen sisällä. Avisin onkin tarkoituksena 

toteuttaa optimointi ulkopuolisen yrityksen toimesta.  

 

1.3 Toteutustapa 

 
 

Opinnäytetyöni on toiminnallinen opinnäytetyö, jossa kehitetään toimintasuunnitelma 

www-sivujen optimointiprojektiin. Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto 

tutkimukselliselle opinnäytetyölle. Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla esimerkiksi 

ohjeistus, opas, toiminnan järjestäminen tai järkeistäminen. Riippuen alasta jolla toimitaan, 

se voi olla esimerkiksi ammatilliseen käytäntöön suunnattu ohje, kirja, kotisivut, jonkin 

tapahtuman toteuttaminen tai vaikkapa toimintasuunnitelman luominen jollekin projektille. 

Toiminnallisella opinnäytetyöllä on usein myös toimeksiantaja. (Vilkka & Airaksinen 

2003, 9.)  
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Opinnäytetyön teoriaosuus luo pohjan toimintasuunnitelmalle. Teoriassa perehdytään 

hakukoneen toimintaan, hakukoneoptimointiin, termeihin sekä hakukoneoptimoinnin 

tuomiin mahdollisuuksiin. Hakukoneoptimointia tutkitaan tässä opinnäytetyössä erityisesti 

Google-hakukoneen luonnollisten hakutulosten lähtökohdista. 

 

 

2 TIEDONHAKU HAKUKONEELLA 

 

 

Tiedonhaku on siirtynyt perinteisistä luetteloista ja puhelinpalveluista yhä enemmän 

Internetiin, sillä tänä päivänä myös tiedonhaussa arvostetaan nopeutta ja vaivattomuutta. 

Internetistä löytyy miljardeja dokumentteja ja sivustoja, joten on hyvin vaikeaa löytää 

tämän tietomäärän joukosta haluttu tieto ilman tarkkaa www-osoitetta tai apuvälinettä, eli 

hakukonetta, joka pystyy etsimään tietoa esimerkiksi hakusanoilla.  

 

Moni asiaan perehtymätön voi luulla, että hakupalvelun avulla löytyy kaikki mitä Internet-

maailmaan on laitettu. Näin ei suinkaan välttämättä ole. Jokainen voi julkaista oman 

sivustonsa Internetissä, mutta se, että sivusto näkyy hakukoneissa, edellyttää kuitenkin 

tiettyjä toiminpiteitä sivustolla. Jotta www-sivut näkyvät hakukoneessa, kuten esimerkiksi 

Googlessa, ne tulee optimoida hakukoneystävällisiksi.  

 

2.1 Mikä on hakukone? 

 

Hakukone (search engine) on Internet-pohjainen ohjelma, jonka kautta voi hakea tietoa 

ilman tiettyä www-osoitetta. Hakukone etsii jatkuvasti uusia Internet-sivuja ja liittää ne 

hakemistoonsa hakusanojen mukaan. Hakusanoja hyödyntäen hakukone etsii käyttäjälle 

hänen syöttämiään hakusanoja vastaavia sivustoja. (Hakukone 2010.) Jos hakukoneita ei 

olisi, Internet-sivuilla liikuttaisiin linkkien kautta sivulta toisille tai arvailemalla yritysten 

kotisivujen osoitteita. Hakukoneet siis helpottavat tiedonhakijan työtä ja auttavat etsimään 

Internetistä tietoja keskittämällä tiedon etsimisen yhdelle sivulle.   

 

Hakukoneiden indeksissä on suunnaton määrä tietoa Internetissä toimivista sivuista, niiden 

verkko-osoitteista sekä termeistä, joihin sivu liittyy. Hakukone hakee indeksistään tietoa 

annetun hakusanan, -termin tai -lauseen perusteella. Hakutulokseksi esitetään ne sivustot, 
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jotka sisältävät hakijan määrittelemiä avainsanoja. Hakutulokset esitetään siinä 

järjestyksessä, jonka hakukone katsoo relevantiksi annettujen hakusanojen perusteella. 

(Mitä on hakukoneoptimointi? 2010.)  

 

Hakukoneita on olemassa lukematon määrä. Tunnetuimpia ja käytetyimpiä hakukoneita 

maailmalla ovat mm. Google, Yahoo!, Bing, Baidu, Ask, AOL, MSN ja Alta Vista. 

Vuonna 1998 julkistettu menestystarina Google on maailmalla ja erityisesti Euroopassa 

ylivoimaisesti johtavin hakukone. Vuonna 2009 Googlen markkinaosuus oli maailmalla 

jopa 83 prosenttia. Markkinaosuuksien jakautumista on havainnollistettu kuviossa 1. 

Suomessa Googlen markkinaosuus lähentelee jopa sataa prosenttia. Eri hakukoneiden 

suosio voi kuitenkin vaihdella maittain, sillä esimerkiksi Venäjällä suosituin hakukone on 

Yandex. (Search engine market share 2010; Roose & Kaisanlahti 2009; Internetpalvelut 

Venäjällä 2010; Hakusanamainonta Venäjällä 2010.) 

 

KUVIO 1. Hakukoneiden markkinaosuudet maailmalla vuonna 2009 (Search engine 

market share 2010). 

 

2.2 Google – markkinajohtaja myös Suomessa 

 

Googlen perustivat vuonna 1998 tohtoriopiskelijat Larry Page ja Sergey Brin. Heidän 

ideana oli parantaa Internetin hakua analysoimalla verkkosivujen välisiä suhteita ja 

parantaa hakutuloksia. Tänä päivänä Google on pörssinoteerattu yhtiö ja maailmalla 

laajimmalle levinnein sekä suosituin hakukone. Googlen tavoitteena on löytää ja järjestellä 

kaikki maailman informaatio, ja tehdä siitä yleisesti käyttökelpoista ja hyödyllistä. (Google 

2010; Yritysesittely 2010.) 

 

Jotta Google-hakukoneen toiminta olisi mahdollista, sen takana piilee jopa 450 000 

palvelinkonetta, 25 datakeskusta eri puolella maailmaa, Intel-pohjaisia PC-koneita, jotka 
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käsittävät GNU/Linuxusta räätälöidyn käyttöjärjestelmän sekä palvelinprosessoreita 533 

megahertsin Intel Celeroneista 1,4 gigahertsin Intel Pentium III:seen. Googlen sähkölaskun 

arvioidaan olevan jopa huikeat 1-2 miljoonaa Euroa kuukaudessa. (Poutiainen 2006, 153.) 

 

Google tarjoaa paljon muutakin kuin hakokonepalveluita, joista esimerkkinä online- 

mainontapalvelut, sähköposti-, blogi- ja paikannuspalvelut sekä sivustojen 

seurantaohjelma. Google, kuten yleensä muutkin hakupalvelut, on käyttäjilleen ilmainen. 

Myös yritys saa näkyvyyden ilmaiseksi hakupalvelussa, jos yrityksen sivusto on optimoitu 

hakukoneystävälliseksi. Jotta Googlen toiminta olisi kannattavaa, se tarjoaa mainostajille 

ja sivustojen omistajille maksullista online-mainontaa, jota kutsutaan Googlessa AdWords-

mainonnaksi ja yleisesti hakukonemarkkinoinniksi. (Google 2010; Yritysesittely 2010.) 

 

2.3 Hakukoneen toiminta 

 

Internetissä toimivat hakupalvelusivustot keräävät sivuston takana pyörivien hakukoneiden 

eli robottien avulla tietoa erilaisista Internet-sivustoista. Hakukone sisältää spidereita eli 

hämähäkkejä, joiden tehtävänä on käydä läpi Internet säännöllisin väliajoin ja koota yhteen 

tietoja hakukoneen indeksointiohjelmaan. Indeksointiohjelma tekee spidereitten tuomista 

tiedoista yhteenvetoja ja siirtää tiedot tietokantaansa. Kun hakukoneen käyttäjä suorittaa 

haun hakusanalla, hakukone käy tietokantansa läpi ja tarjoaa tuloksen sen mukaisesti. 

Hakukone myös järjestelee näytettävät tulokset sen mukaan mikä täsmää parhaiten hakuun. 

(Michael & Salter 2008, xi-xiii; Häggman 2001, 154-155.) 

 

Vaikka hakukoneiden peruselementit toimivat samaan tapaan, tieto voidaan esittää 

hakutuloksissa eri tavalla, sillä hakukoneet keräävät tietoja indeksiinsä hieman eri 

metodeilla. Esimerkiksi Google on ilmoittanut, että sen hakukone järjestää hakutulokset 

jopa 200 eri tekijän perusteella. Tarkat laskukaavat hakutulokset määrääviin tapoihin ovat 

salaisia. Eri hakukoneiden tarkkoja toimintamenetelmiä ei siis ole julkisesti saatavilla, 

mutta niiden toiminta tiedetään pääpiirteittäin. (Poutiainen 2006, 152; Kent 2008, 19; 

Googlen perusteet 2009.) 
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2.3.1 Hakurobotti 

 

Ennen kuin hakukone rekisteröi sivuston indeksiinsä, sen täytyy löytää se. Hakukoneet 

etsivät sivuja ja sivustoja Internetistä ohjelmilla, joita kutsutaan vaihtelevasti spideriksi, 

crawleriksi, hakurobotiksi, hakubotiksi tai vain botiksi. (Davis 2007, 54.) Hakurobotit ovat 

siis ohjelmia, jotka käyvät läpi Internetin sisältöä ja indeksoivat eli tallentavat niistä 

tiedonhakua varten sisältöä omaan tietokantaansa eli indeksiin (Hakurobotti 2010).  

 

Hakurobotit tunnistavat vain kirjoitettua tietoa, ne eivät siis näe esimerkiksi kuvia. Jotta 

kuvasta olisi hakurobotille hyötyä, tulee kuvassa käyttää alt-attribuuttia, eli kuvan 

ympärille tulisi luoda tekstiä jonka robotti voi lukea. (Davis 2007, 54-55.) Kuvien käytöstä 

kerrotaan tarkemmin luvussa 3.4.5. 

 

Hakurobotit liikkuvat sivulta toiselle linkkien välityksellä. Joitain linkkejä hakurobotti ei 

kuitenkaan pysty seuraamaan. Esimerkiksi katkenneet linkit tai salasanan takana olevat 

sivustolinkit voivat aiheuttaa hakurobotin matkan katkeamisen, jolloin indeksointia ei 

tapahdu. On erityisen tärkeää, että niin omalla sivustolla olevat linkit kuin muidenkin 

sivustoilta omalle sivustolle johtavat linkit toimivat moitteettomasti. Jos sivustolle ei siis 

johda linkkejä tai jos sivuston sisällä sivulta toiselle ei johda linkkejä, ei hakurobotti pääse 

sinne tutkimaan tietoja. Linkitys onkin ehkä yksi tärkein asia hakukoneoptimoinnissa, joten 

tätä asiaa tarkastellaan laajemmin luvussa 3.3. (Davis 2007, 54-55; Sanahakupalvelujen 

toiminta ja hakuominaisuudet 2010.) 

 

2.3.2 Hakukoneen indeksi 

 

Hakukoneen indeksi on tietovarasto, jonne hakukone indeksoi kaiken hakurobottien 

keräämän datan eli verkkosivujen tiedot. Indeksiä voidaan kutsua myös sisällysluetteloksi, 

jota ilman hakukone ei pystyisi käymään läpi sen indeksissä olevien sivustojen tietoja 

nopeasti. Tietyn verkkosivun indeksoituminen voi kestää useita päivä tai jopa viikkoja, 

koska Internetissä on valtava määrä tietoa. Palvelinten kuormitus ja hakemistojen tuoreus 

vaikuttaa siihen, kuinka useasti hakurobotti vierailee tietyllä verkkosivulla. Indeksointia 

hidastaa myös se, jos yhdellä domainilla eli verkko-osoitteella on useita sivuja, sillä jotkut 

hakukoneet pystyvät indeksoimaan kerrallaan vain tietyn määrän sivuja yhdeltä domainilta. 

(Mikä on hakukone – markkinaosuudet 2008; Niemi & Kallio & Rissanen 2010.) 
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Yllämainituista syistä esimerkiksi juuri perustetut tai juuri optimoidut nettisivut eivät näy 

heti hakukoneella. Useiden hakukoneiden sivuilla on kuitenkin lomake, jolla voi ehdottaa 

perustetun sivuston tietoja lisättäväksi hakukoneen indeksiin. Esimerkiksi Googlen sivuilta 

löytyy Jaa sivustosi kanssamme -kohta, jonne voi syöttää uuden sivun URL-osoitteen ja 

kommentit sivusta. Ennen sivun lisäämistä hakukoneen indeksiin, hakurobotin pitää tutkia 

sivusto läpi, joten tämäkään tapa ei takaa näkyvyyttä heti. Niin uudet sivustot, vanhojen 

sivujen päivitykset kuin optimoinnin tuloksetkin näkyvät usein vasta päivien, viikkojen tai 

jopa kuukausien päästä. Seurannassa tarvitaan siis kärsivällisyyttä ja aikaa. (Mikä on 

hakukone – markkinaosuudet 2008; Niemi ym. 2010; Jaa sivustosi kanssamme 2010; SEO 

Secrets V1.4 2005, 11-12.) 

 

Hakukone voi myös esittää joskus vanhentunutta tietoa. Hakukoneen indeksi ei ole 

suorassa yhteydessä verkkosivuun, vaan esittää aina hakurobotin tietyin väliajoin tuomaa 

tietoa. Tämän johdosta hakutuloksissa saattaa näkyä esimerkiksi vanhentunut tarjous tai 

pois käytöstä otettu sivusto. Hakukoneen indeksoiman verkkosivun tiedot pystyy 

näkemään hakutulosten yhteydessä esitettävän Välimuistissa-painikkeen alta. (Mikä on 

hakukone – markkinaosuudet 2008.)  

 

2.3.3 Tiedon indeksointi ja tulosten esittäminen 

 

Hakukoneet indeksoivat hakurobottien tuoman tiedon eri tavalla. Osa indeksoi joka sanan, 

ja osa taas indeksoi esimerkiksi sata tärkeintä ja käytetyintä sanaa. Jotkut hakukoneet, 

kuten AltaVista, indeksoivat jopa koko sivun. Jotkut hakukoneet, kuten Lycos, indeksoivat 

vain osan sivusta. Lisäksi indeksointi voi tapahtua esimerkiksi title-otsikon, aiheotsikon tai 

näiden alaotsikoiden perusteella. Hakukoneelle Internet-sivun ulkoasu ei ole oleellinen 

seikka tuloksia esitettäessä. Hakukoneelle on tärkeää, että sivu on rakennettu selkeästi, 

johdonmukaisesti ja virheettömästi. Sivun ulkopuolelta tulevien linkkien määrälle eli 

linkkisuosiolle hakukoneet asettavat erittäin suuren painoarvon. Indeksoinnin pääpaino on 

siis yleisesti sivujen otsikoissa, verkko-osoitteissa, sivujen sisältämissä linkeissä ja itse 

sisällössä. (Häggman 2001, 155; Sanahakupalvelujen toiminta ja hakuominaisuudet 2010; 

Mitä on hakukoneoptimointi? 2010; Ramos & Cota 2009, 148.) 

 

Kaikkein yleisimpiä sanoja varten hakukoneiden systeemissä on niin sanottu sulkulista, 

puhutaan myös stopword-sanoista. Stopword-sanat ovat esimerkiksi prepositioita. 
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Jättämällä stopword-sanat pois hausta, hakutarkkuus tarkentuu ja nopeutuu. 

(Sanahakupalvelujen toiminta ja hakuominaisuudet 2010.) 

 

Hakukone etsii algoritmeilla indeksistään hakuun sopivat tulokset. Algoritmi on 

tietynlainen matemaattinen kaava, joka määrittelee miten hakukone analysoi sivuja. 

Hakukone asettaa ne kaavan perusteella paremmuusjärjestykseen tietyille hakutermeille. 

Useimmille hakukoneille seuraavat seikat ovat erityisen tärkeitä hakutuloksia esitettäessä: 

1.hakusanan esiintyminen sivulla 2. hakusanan esiintyminen otsikossa 3. hakusanojen 

esiintyminen lähekkäin sivulla. Sivut, joiden sisältö vastaa parhaiten hakukoneen 

odotusarvoja, sijoittuvat paremmin hakutuloksiin. (Niemi ym. 2010; Mitä on 

hakukoneoptimointi? 2010.) Hakukoneet siis käyttävät tulosten esittämiseen 

prioriteettijärjestystä, joka on hakukonekohtainen ja myös tarkoin varjeltu yrityssalaisuus.  

 

2.3.4 Google ja PageRank 

 

Google käyttää hakutulosten priorisoinnissa PageRank-menetelmää, joka perustuu linkkien 

käyttöön sivuston arvioinnissa. Perinteiset hakukoneet esittävät tulokset sen mukaan miten 

usein hakusana esiintyy sivulla. Tämä tapa on kuitenkin huijattavissa, sillä sivuston tekijä 

saattaa vaikuttaa sivuston menestymiseen liian helposti. Googlen PageRank -menetelmä 

analysoi koko Internetin linkkirakenteen ja analysoi sen perusteella, mikä sivu on suosittu 

ja oikeasti tärkeä suoritetulle haulle. PageRank -menetelmällä Google esittää 

kokonaisvaltaisesti merkityksellisiä tuloksia. (Tekniikan yleiskatsaus 2010; Niemi ym. 

2010; Kent 2008, 251-254.) 

 

Googlen PageRank -menetelmä toimii seuraavasti: Google tulkitsee linkin sivusta A 

sivulle B ja antaa pisteen tämän linkin perusteella sivulle B. B-sivulle tulevien linkkien 

määrän perusteella PageRank pisteyttää sivuston. Pelkkä tulevien linkkien määrä ei 

kuitenkaan riitä, sillä PageRank arvostaa myös eri sivut sen mukaan, kuinka suosittuja ne 

ovat. Näin siis joiltain sivuilta tulevilla linkeillä on suurempi pistearvo. Mitä suuremman 

PageRank -arvon sivu saa, sen korkeammalla hakutuloksissa se näkyy. Google siis arvioi 

sivuja kollektiivisesti, jolloin ihmiset eivät voi vaikuttaa tai manipuloida hakutuloksia. 

Googlen mukaan tämän johdosta ihmiset myös luottavat Googlen antamiin hakutuloksiin. 

(Tekniikan yleiskatsaus 2010; Niemi ym. 2010; Poutiainen 2006, 180-181; Kent 2008, 

251-254.) 

 



 

 

9 

Sivuston PageRank -arvot voi testata monessa eri paikassa, kuten vaikkapa PageRank 

Checker -sivustolla. Helpoin tapa seurata PageRank -arvoa on asentaa Googlen PageRank -

painike työkalupalkkiin. Näin näet kullakin sivulla vieraillessasi sivuston PageRank-arvon 

viemällä hiiren painikkeen päälle. PageRank -arvo määritellään asteikolla 1-10. Mitä 

korkeampi PageRank -arvo on, sitä korkeammalle sivusto arvostetaan. PageRank -

painikkeen asennusohjeet Googlen työkalupalkkiin löytyvät Googlen sivuilta kohdasta 

Työkalupalkin ominaisuudet: PageRank. Google määrittelee kaikille sivustolla oleville 

sivuille oman PageRank -arvon. (Check page rank of web site pages instantly 2010; 

Hakukoneoptimointi: Linkkisuosio ja linkkisuosion kasvattaminen 2010; Työkalupalkin 

ominaisuudet: PageRank 2010; Kent 2008, 256-257.)  

 

2.4 Ihmisten käyttäytyminen Google-hakupalvelussa 

 

On myös hyvä ottaa selvää, miten ihmiset käyttäytyvät hakukoneessa ja miten he 

tulkitsevat hakukoneen antamia hakutuloksia. Vuonna 2007 toteutettiin GoogleMedia -

tutkimus, johon osallistui 2569 15-65-vuotiasta henkilöä. Tutkimus selvitti muun muassa 

sitä, miten ihmiset käyttävät Google-hakupalveluita.  

 

GoogleMedia -tutkimus (2007) osoitti, että Google on suosituin hakupalvelu Suomessa, 

sillä jopa 97 prosenttia tutkituista käytti hakupalvelunaan Googlea. Tutkimuksen mukaan 

65 prosenttia tutkituista käytti hakukonetta päivittäin. Tuloksia tukee myös Taloustutkimus 

Oy:n toteuttama Web&Mobile Tracking -tutkimus (Roose & Kaisanlahti 2009). Myös 

tämä tutkimus osoitti, että Google on Suomessa ylivoimaisesti käytetyin hakukone. 

 

GoogleMedia -tutkimuksen (2007) mukaan 81 prosenttia klikkaa vain ensimmäisellä 

sivulla olevia luonnollisia hakutuloksia. Tutkimuksen mukaan jopa 61 prosenttia kaikista 

tutkituista klikkaa vain luonnollisia hakutuloksia ja 60 prosenttia piti luonnollisissa 

hakutuloksissa olevia yrityksiä luotettavampina kuin maksullisissa tuloksissa olevia 

yrityksiä.  

 

Näiden kahden tutkimuksen tulokset tukivat opinnäytetyöni ajatusta siitä, että www-

sivuston näkyvyys erityisesti hakukoneen luonnollisissa tuloksissa on tärkeää yritykselle. 

Tutkimustulokset osoittivat myös sen, että Google on Suomessa oikeastaan ainoa 

hakupalvelu, johon kannattaa investoida. 
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3 HAKUKONEOPTIMOINTI 

 

 

Hakukoneoptimointi saattaa monen mielestä kuulostaa vaikealta, aikaa vievältä ja kalliilta. 

Joissain tapauksissa ei edes ymmärretä mitä se oikeastaan on. Hakukoneoptimointiin on 

alettu panostaa yhä enemmän, ja yrityksen markkinointihenkilöt ovat alkaneet tutkimaan 

optimoinnin saloja. Jokaisen yrityksen tulisi tänä päivänä ymmärtää, että 

hakukoneoptimointi ja verkkosivut kulkevat käsi kädessä. Optimoinin tulisi olla osa 

Internet-markkinointistrategiaa.    

 

Hakukoneoptimointi on yksi digitaalisen markkinoinnin muoto. Digitaalinen markkinointi 

on digitaalisessa muodossa toteutettavaa markkinointia ja se käsittää Internet-, sähköposti- 

ja mobiilimarkkinoinnin (Digitaalisen markkinoinnin sanasto 2010).  Suosituimmat 

digitaalisen markkinoinnin keinot Divian digibarometritutkimuksen  mukaan olivat vuonna 

2009-2010 yrityksen omat verkkosivut, sähköiset uutiskirjeet sekä kolmantena 

hakukonemarkkinointi. Tutkimuksen mukaan digitaalisen markkinoinnin osuus 

markkinointibudjetista on kasvanut viime vuosina. Varsinkin vuoden 2009 

laskusuhdanteen aikana digitaalisten kanavien käyttö korvasi perinteistä mainontaa, kuten 

printtimainontaa. Muutosta perustellaan kustannustekijöillä, mutta myös 

kuluttajakäyttäytyminen ja viestin nopea perillemeno ovat tutkimuksen mukaan syitä 

markkinointibudjetin uudelleen kohdentamisessa. (Pohto 2009.) 

 

3.1 Mitä on hakukoneoptimointi? 

 

Hakukoneoptimointi on käännös englanninkielen sanasta Search Engine Optimization 

(SEO). Hakukoneoptimoinnissa suunnitellaan ja toteutetaan verkkosivut niin, että ne 

löytyvät mahdollisimman hyvin hakukoneiden kautta sivun omistajan määrittelemillä 

avainsanoilla. Tämä oletettavasti kasvattaa kävijämääriä sekä parantaa konversioita eli 

lisää esimerkiksi ostotapahtumia. Optimoinnilla viitataan verkkosivun sisältöön, joka 

optimoidaan hakukoneystävälliseksi. Sivut siis suunnitellaan ja toteutetaan hakukoneita 

varten. Suunnittelemalla sivut oikein parannetaan mahdollisuuksia päästä hakutulosten 

kärkeen. (Hautamäki & Fogelholm 2006, 3; SEO Secrets V1.4 2005, 9.) 
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Hakukoneoptimoinnilla pyritään parantamaan verkkosivujen sijoittumista hakukoneiden 

hakutuloksissa mahdollisimman kärkipäähän. Tuloksia voidaan parantaa sisäisellä eli on-

site-optimoinnilla, sekä ulkoisella eli out-site-optimoinnilla. Sisäinen optimointi käsittää 

itse verkkosivulla tapahtuvaa optimointia ja ulkoinen taas nimensä mukaisesti verkkosivun 

ulkopuolella tapahtuvia toimintoja itse verkkosivua muuttamatta. (Hakukoneoptimointi ei 

ole salatiedettä 2010.) Luvuissa 2.3 ja 2.4 perehdytään hieman siihen, mitä nämä kaksi osa-

aluetta sisältävät. 

 

3.2 Hakukoneoptimointi vs. hakukonemarkkinointi 

 

Hakukoneoptimointi (SEO) ja hakukonemarkkinointi eli Search Engine Marketing (SEM) 

eivät tarkoita samaa asiaa, vaikkakin ne kuitenkin tavoittelevat samaa asiaa eli näkyvyyttä 

hakukoneissa, verkkopalvelun kävijämäärien nousua ja sitä kautta uusia asiakkaita. 

Hakukoneoptimointi tähtää hakutuloksissa niin sanottuihin luonnollisiin tai orgaanisiin eli 

maksuttomiin hakutuloksiin kun taas hakusanamainonta maksettuihin hakutuloksiin.  

 

Luonnolliset hakutulokset ovat normaaleja hakutuloksia ja ne ovat tärkeämpiä kuin 

maksulliset tulokset, sillä niihin luotetaan enemmän. GoogleMedia -tutkimuksen (2007) 

mukaan sivuston tulisi olla kymmenen ensimmäisen luonnollisen hakutuloksen joukossa 

eli ensimmäisellä tulossivulla, sillä suurin osa ihmisistä ei jaksa tutkia hakutuloksia sen 

pidemmälle. Luonnolliset hakutulokset esitetään hakukoneen arvioinnin mukaisesti 

annettujen hakusanojen mukaan. Luonnollisissa hakutuloksissa ei voi siis päästä kärkeen 

maksamalla, vaan ainoastaan optimoimalla sivusto hakukoneystävälliseksi, voi nostaa 

sivun sijoitusta tuloksissa. (SEO Secrets V1.4 2005, 8-9.) 

 

Hakukonemarkkinointi on internetmainontaa, jossa ostetaan mainostilaa hakukoneesta. 

Nämä maksetut hakutulokset näkyvät tuloslistalla eri kohdassa kuin luonnolliset 

hakutulokset. maksettujen hakutulosten kohdalla lukee esimerkiksi sponsoroidut linkit. 

Hakutulosten sijainteja on havainnollistettu kuviossa 2. Google käyttää 

hakukonemarkkinoinnistaan nimeä AdWords. Maksulliset tulokset ovat niitä, joista 

hakukonetta ylläpitävät yritykset saavat tulonsa. (Hautamäki & Fogelholm 2006, 3; SEO 

Secrets V1.4 2005, 8-9.) Tämä opinnäytetyö keskittyy erityisesti www-sivujen 

hakukoneoptimointiin ja sen tuomiin luonnollisiin hakutuloksiin, joten teoreettinen 

viitekehys perustuu myös tähän. Hakukonemarkkinointia ei käsitellä tässä yhteydessä 

tämän laajemmin.  
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KUVIO 2. Googlen esittämät hakutulokset. 

 

3.3 Linkittäminen 

 

Käsittelen www-sivuston linkittämiseen liittyvät asiat omana lukunaan, sillä niiden tärkeys 

hakukoneoptimoinnissa on niin suuri. Linkit liittyvät niin sivun sisäiseen on-site-

optimointiin kuin sivun ulkoiseen off-site-optimointiinkin. Näitä kahta optimoinnin tapaa 

käsitellään laajemmin kappaleissa 3.4 ja 3.5.  

 

Sivustolla olevilla linkeillä on erityisen tärkeä rooli hakukoneoptimoinnissa. Voidaan 

sanoa, että oikeanlaiset ja toimivat linkit ovat ehkä tärkein tai ainakin yksi tärkeimmistä 

elementeistä, jolla pystytään sijoittumaan hyvin hakukoneen tuloksissa. Hakurobotit 

liikkuvat linkkien avulla sivustolta sivustolle sekä sivun sisällä sivulta toiselle. Ilman 

linkkejä sivusto ei siis indeksoidu hakukoneen tuloksiin, ellei erikseen niin pyydetä. (SEO 

Secrets V1.4 2005, 28-30.)  

 

On erittäin tärkeä ymmärtää erityyppisten linkkien erot.  Linkit voidaan jakaa kolmeen 

kategoriaan: 

- Sisään tulevat linkit, eli linkit jotka tulevat sivustolle joltain muulta sivustolta. 

- Ulos lähtevät linkit, eli linkit jotka johtavat sivustolta ulos toiselle sivustolle. 

- Sivuston sisäiset linkit, eli linkit jotka vievät sivuston sisällä sivulta toiselle. 

(Davis 2007, 65-66.) Erilaisia linkkityyppejä on havainnollistettu kuviossa 3. 
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KUVIO 3. Linkkityypit (Davis 2007, 65-66). 

 

Sanotaan, että mitä enemmän sisään tulevia linkkejä sivulla on, sen parempi. Ilman sisään 

tulevia linkkejä hakurobotti ei pääse sivustolle. Sisään tulevat linkit osoittavat 

hakukoneelle, että sivusto on suosittu ja että muut sivustot periaatteessa antavat pisteitä tai 

ääniä sivustolle ja että sivustolla siten on linkittämisen arvoista sisältöä. Michael ja Salter 

(2008, 31) kuvaavat kirjassaan osuvasti, että sivuston linkittäminen toiseen sivustoon on 

kuin naapurin suositus hyvästä putkimiehestä. Sisään tulevien linkkien tulee kuitenkin olla 

relevantteja sivustosi sisältöä ja yrityksesi palveluita ajatellen. Esimerkiksi 

yhteistyökumppaneiden linkit ovat hyviä, sillä ne kytkeytyvät yritystoimintaan. Jos sivusto, 

jolta linkki tulee sisään, on suosittu, nousee linkin arvo entisestään.  (Davis 2007, 67; 

Ramos & Cota 2009, 166-168, Hautamäki & Fogelholm 2006, 11; Raittila, 2007.)  

 

Nopea ja helppo keino tarkastella sivun linkkisuosiota Googlesta, on kirjoittaa 

hakukenttään ”link:” ja heti perään web-osoite, esimerkiksi ”link:www.avis.fi”. Vastaava 

komento Yahoossa on ”linkdomain:”, eli hakukenttään kirjoitetaan esimerkiksi 

”linkdomain:www.avis.fi”. Tulokset Googlessa ja Yahoossa ovat hieman erilaisia. Google 

näyttää tuloksena vain sivut jotka arvostaa tärkeiksi eli joiden PageRank-arvo on korkea 

kun taas Yahoo antaa huomattavasti laajemman otoksen. Tuloksia kannattaa tarkastella 

huolella, sillä niistä saa hyödyllistä tietoa sivulle tulevista linkeistä. (Hakukoneoptimointi: 

linkkisuosio ja linkkisuosion kasvattaminen 2010; Poutiainen 2006, 194-195.) 

 

Sivustolla kannattaa olla myös ulos lähteviä linkkejä, näin sivusto tarjoaa käyttäjälleen 

hyödyllisiä palveluita. Ulos lähteviin linkkeihin liittyy toki aina se riski, että käyttäjä lähtee 

sivustolta pois ja käyttäjän poistuminen sivustolta taas heikentää sivuston suosiota. 

Kannattaa siis miettiä kuinka paljon ja missä yhteydessä ulos johtavia linkkejä esittää. 

(Davis 2007,67.) 

 

Ulkoinen 
nettisivu

Ulos
lähtevä
linkki

Sivusto

Sisäinen
linkki

Sivu

-----------

-----------

-----------

Sivu

-----------

-----------

-----------

Ulkoinen 
nettisivu

Sisään
tuleva
linkki



 

 

14 

Kun laittaa omalta sivustolta linkin toiselle sivustolle, kannattaa huolehtia siitä, että myös 

tällä toisella sivustolla olisi linkki takaisin sinun sivustollesi. Näin linkki ei ole 

yksisuuntainen vaan kaksisuuntainen. Tätä kutsutaan linkinvaihdoksi. Linkinvaihdossa 

toimitaan usein niin, että sivustolla on yksi sivu, jolle on kerätty linkkilista ulosmeneviä 

linkkejä varten, esimerkiksi yhteistyökumppani-sivu. Tämä ei ole kuitenkaan hyvä tapa 

vaihtaa linkkejä, sillä hakukoneet rankaisevat siitä, jos yhdellä sivuston sivulla on liikaa 

ulos johtavia linkkejä. Yhdellä sivulla saisi olla maksimissaan kaksi tai kolme ulosjohtavaa 

linkkiä, näin hakukone arvostaa linkit korkeammalle. Kaikkein paras siis olisi, jos 

uloslähtevä linkki olisi leipätekstin seassa. Kun oman sivuston linkki on toisella sivustolla, 

kannattaa mahdollisuuksien mukaan siis neuvotella myös linkin sivustolle sijoitteluasiasta, 

moni ei nimittäin tiedä, että yhden sivun linkkilista-asettelu ei ole hyväksi optimoinnin 

kannalta. (Davis 2007, 67; Hautamäki & Fogelholm 2006, 10; Kent 2008, 265.) 

 

Internetistä löytyy myös sivustoja, jotka myyvät yksisuuntaisia linkkejä sivuillaan. Nämä 

ovat niin sanottuja linkkifarmeja tai linkinvaihtosivuja. Tällaisia linkkejä ei kannata laittaa 

sivustolle, sillä ne todennäköisesti laskevat sivustosi arvoa hakukoneen silmissä. Tänä 

päivänä hakukoneet osaavat tunnistaa tällaisen linkkifarmihuijauksen. (Davis 2007, 67; 

Hautamäki & Fogelholm 2006, 10; Kent 2008, 266.)  

 

Sivun sisäiset linkit käsiteltiin jo luvussa 3.3. Sivun sisäisistä linkeistä mainittakoon, että 

niiden tulee toimia moitteettomasti, jotta sivuston sivulta toiselle liikkuminen on niin 

käyttäjän kuin hakorobotinkin toimesta mahdollista. Yhtään katkennutta linkkiä sivustolla 

ei saisi olla. Linkitysten toimivuuden voi tarkistaa manuaalisesti itse klikkailemalla sivut 

läpi. Jos on kyse suuremmasta sivustosta, voi hyödyntää ohjelmia, jotka on kehitetty tätä 

varten. Esimerkiksi World Wide Web Consortium (W3C) tarjoaa tällaista linkin 

tarkastuspalvelua. W3C-palvelu on myös ilmainen (Davis 2007, 66).  

 

Ei yksistään riitä, että sivustolla on sisälle tulevia, uloslähteviä ja sisäisiä linkkejä. Linkit 

tulee olla rakennettu ja nimetty oikein, jotta ne toimivat myös hakurobottien silmissä. 

Linkit kannattaa myös käyttää hyödyksi avainsanojen kannalta. Avainsanoja kannattaa 

kuitenkin vaihdella linkeissä, eli samaa avainsanaa ei kannata käyttää montaa kertaa. Kun 

siis tarjoat linkkiäsi esimerkiksi yhteystyökumppanillesi, tarjoa mukaan valmista 

linkkitekstiä, joka sisältää haluamasi avainsanat tai tuotekuvauksen. Usein linkki lähtee 

sivustolta tai sivuston sivulta toiselle pelkällä ”Lue lisää”- tai ”Klikkaa tästä” -tekstillä. 

Tämä ei kuitenkaan kuvaa linkin määränpäätä mitenkään, joka olisi hakurobotille tärkeä 
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tieto. Kannattaakin käyttää linkkitekstinä mieluummin esimerkiksi osta x-palvelu tai lue 

lisää x-palveluista. Linkkiteksteihin tulee siis kiinnittää huomiota yhtälailla kuin muihinkin 

sivuston teksteihin. Ei siis kannata käyttää aina samaa vanhaa tuttua linkkitekstiä kautta 

sivuston. (Kent 2008, 116-117; Hautamäki & Fogelholm 2006, 11; Ramos & Cota 2009, 

160; Hakukoneoptimointi parantaa sivustosi näkyvyyttä 2010.) 

 

3.4 On-site-optimointi 

 

Sivuston sisäinen eli on-site-optimointi tarkoittaa verkkosivujen sisällä tehtäviä 

rakenteellisia muutoksia hakurobottia varten. Sivuston ylläpitäjä voi siis hallita itsenäisesti 

näitä toiminpiteitä. On-site-optimoinnin ideana on, että hakurobotti pystyy käymään 

sivuston mahdollisimman helposti läpi ja päivittämään sen hakukoneen indeksiin niillä 

ominaisuuksilla, noita sivun haltija haluaa. Täysin optimoimattomalle sivustolle optimointi 

kokonaisuutena voi tuntua työläältä, koska se sisältää monta eri tasoa ja keinoa. Optimointi 

kuitenkin kannattaa. Optimoinnin ylläpito taas ei vie aikaa ja on helppo toteuttaa. Pääasia 

on, että määrätietoisesti ylläpitää verkkosivuja optimoinnin näkökulmasta, unohtamatta 

kuitenkaan, että sivusto on pääasiassa luotu asiakkaita varten. Alla olen esitellyt muutamia 

yleisimpiä ja tärkeimpiä on-site-optimoinnin keinoja. 

 

3.4.1 Avainsanat 

 

Avainsanat (keywords) ovat sanoja, jotka kuvaavat sivuston ja yrityksen tuottaman 

palvelun tärkeimmän sisällön. Avainsanojen mukaan hakukone indeksoi sivuston ja näiden 

sanojen avulla sivusto löydetään hakukoneesta. Avainsanojen tulisi olla sellaisia, joilla 

ihmiset etsivät yrityksen palveluita. Tulee siis miettiä, miten ilman yrityksen nimeä 

potentiaalinen asiakas voisi hakea yrityksen palveluita. Esimerkiksi autovuokraamon 

hakusanoina voisi olla ainakin sanat ”autovuokraamo” ja ”auton vuokraus”. Valitsemalla 

oikeat hakusanat ja käyttämällä niitä sivustolla oikein, voidaan parantaa huomattavasti 

sijoitusta hakutuloksissa ja lisätä tätä kautta kävijämääriä. Oleellista on siis tietää mitä 

avainsanoja sivuilla käytetään ja miten. (Michael & Salter 2008, 69-72; Ramos & Cota 

2009, 148-151.) 

 

Avainsanoja ei kannata valita liikaa. Kannattaa keskittyä muutamaan sanaan, joita jokaista 

käytetään 3-6 kertaa dokumentin sisällä. Avainsanoja ei pelkästään luetella sivuilla vaan ne 
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upotetaan tekstin ja otsikoiden joukkoon ollen osa sivun kokonaisuutta. Avainsanojen 

korostaminen lihavoinnilla saattaa myös nostaa sijoitusta hakutuloksissa. Moni hakukone, 

kuten esimerkiksi Google, osaa myös tänä päivänä yhdistellä sanoja ja niiden merkityksiä, 

sekä ymmärtää eri sanamuotoja, kuten yksikön ja monikon. (Michael & Salter 2008, 69-

72: Ramos & Cota 2009, 153-162; Kent 2008, 103; Hautamäki & Fogelholm 2006, 8-9.) 

Esimerkiksi sanoista autovuokraamo, autovuokraamot ja autovuokraamoja Google 

ymmärtää sanajuuren autovuokraamo. Jos siis näitä kolmea sanamuotoa on käytetty 

sivuilla jokaista kerran, Google katsoo sanan esiintyvän sivulla kolme kertaa. 

 

Avainsanoja kannattaa sijoittaa kaikkialle sivustolle kuten muun muassa title-otsikkoon, 

metatietoihin, otsikoihin, sisältöön, hyperlinkkeihin sekä kuvien alt-teksteihin. Title-

otsikko on kaikkein parhain paikka esittää tärkein tai pari tärkeintä avainsanaa. Title-

otsikko kuvailee sivun tai yrityksen palveluita ja on usein esimerkiksi yrityksen nimi. Se 

myös näkyy sivulla vierailijalle otsikkona selaimen yläpalkissa. Title-otsikko näkyy myös 

hakutuloksissa linkkinä ja sivun otsikkona, joten sillä voidaan houkutella asiakasta sivuille. 

Jokaiselle sivuston sivulle tulisi antaa oma Title-otsikko, joka kuvaa kyseistä sivua. 

(Michael & Salter 2008, 71-72, 114: Ramos & Cota 2009, 153-162; Kent 2008, 103,107-

108.) 

 

Oikeita avainsanavalintoja varten on olemassa erilaisia työkaluja kuten Google Adwords, 

Google Analytick, Worldtracker ja Keyword Discovery. Näitä ohjelmia käyttämällä 

voidaan sekä löytää oikeita avainsanoja että testata avainsanojen tehokkuutta. Internetistä 

löytyy myös erilaisia hakurobotti- tai spider-simulaattoreita, joiden avulla pystyy 

näkemään tietyn www-sivun hakukoneen silmin.  

 

3.4.2 Sivuston rakenne 

 

Sivuston rakenteeseen kannattaa kiinnittää huomiota. Rakenne kannattaa pitää 

mahdollisimman yksinkertaisena ja loogisena, jotta hakurobotti pääse liikkumaan siellä 

esteittä. Sivu kannattaa olla myös teksti- eli html-pohjainen. Hakurobotit eivät tunnista 

flash- eli kuvapohjaista tekniikkaa, sillä ne etsivät tietoja vain tekstistä. Jos tekstiä ei ole, 

niin sivuston löytyminen on mahdotonta. (Hakukoneoptimointi parantaa sivustosi 

näkyvyyttä 2010; Ramos & Cota 2009, 148-150.)’ 
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Sivuston tärkein elementti on sen sivukartta (site map), josta löytyy sivuston jokainen 

olemassa oleva URL-sivuosoite. Sivukartalla ei ole suoranaista vaikutusta hakutuloksiin, 

vaan sivukartta kertoo hakorobotille kokonaisvaltaisen kuvan sivuston sisällöstä ja 

päivityksistä. Esimerkiksi päivityksiä seuraamalla hakurobotti osaa arvioida kuinka usein 

sivulla kannattaa käydä indeksoimassa tietoa. Sivukartta on myös sivuston käyttäjälle 

tärkeä elementti, sillä sen avulla hän pystyy löytämään nopeasti hakemansa asian, ellei se 

löydy muuten. (Beasley Chris 2007; Sivustokarttojen luominen ja lähettäminen 2010; SEO 

Secrets V1.4 2005, 23-24; Michael & Salter 2008, 111.) 

 

Rakenteellisesti sivuilla tulee olla kotisivu (homepage/langing page), jonne hakukoneen 

linkki yleensä johtaa ja jonne hakurobotti tulee. Kotisivun alla on pääsivuja (main page) ja 

niiden alapuolella alasivuja (sub page). Hakukoneella ei ole maksimitasomäärää sille, 

kuinka syvälle sivustolle se menee, mutta silti olisi hyvä pitää sivuhierarkia 

mahdollisimman matalana. Mitä lähempänä juuritasoa sivu on, sen varmemmin hakukone 

löytää sen. Hakukone navigoi periaatteessa kuitenkin sivustolla eteenpäin niin kauan kuin 

linkit toimivat sivulta toiselle. Jos sivusto ei ole kovin monitasoinen ja rönsyilevä, olisi 

hyvä jos jokainen sivu linkittyisi toisiinsa sisäisellä linkillä. Sivuston rakennetta ja tasoja 

on havainnollistettu kuviossa 4. (Ramos & Cota 2009, 148-150; SEO Secrets V1.4 2005, 

23-24.) 

 

KUVIO 4. Sivuston rakenne ja hakurobotin onnistunut eteneminen sivuilla. 

 

Kotisivu

Palvelut Tarjoukset Yhteystiedot

Tuote2Tuote1 Tuote3 321 PalauteLaskutusMyynti

Homepage

Main Page

Sub Page

Hakurobotti
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3.4.3 Sivun sisältö 

 

Hakukoneet haluavat tarjota laatua käyttäjilleen, joten sivun sisällön (content) tulisi vastata 

sitä, mitä käyttäjät etsivät käyttämillään hakusanoilla. Hakukone osaa arvioida sivujen 

suosiota esimerkiksi klikkausmääriä tarkkailemalla. Jos sivun sisältö ei miellytä käyttäjiä, 

hakukone reagoi siihen ja saattaa laskea sivun sijoitusta. Sivun sisällöstä tulee löytyä 

yrityksen päätoimenkuvaan liittyviä asioita, palveluita ja tuotteita, joiden mukaan myös 

avainsanat valitaan. (Ramos & Cota 2009, 158-159; Michael & Salter 2008, 126-128, Kent 

2008, 113.) 

 

Sivulla olevan tekstin suhteen ei ole mitään määrärajoitusta. Ohjemääränä voidaan pitää 

noin 100-400 sanaa per sivu. Jos sanoja on alle 100 hakukone voi väheksyä sivun 

höyhensarjalaiseksi. Myös helppo luettavuus kannattaa huomioida sivun sanamäärässä. 

Yhdelle sivulle mahtuu noin 250 sanaa niin, ettei sivua tarvitse vierittää sivua alas 

nähdäkseen kaiken tekstin. Sanamäärän sijaan tärkeämpää on kuitenkin sivun sisältö ja 

avainsanojen käyttö tekstissä. Avainsanoja tulisi olla tekstissä joidenkin lähteiden mukaan 

noin 5-10 prosenttia, joka on jo todella paljon. Yleisesti avainsanatiheytenä 3 prosenttia 

voisi olla kuitenkin sopiva. Toisin sanoen, mitä enemmän tekstiä, sen enemmän 

avainsanoja tekstiin tulee upottaa. Olisi myös hyvä jos ensimmäinen tai ensimmäiset 

lauseet sisältäisivät avainsanoja ja kuvaisivat sivun sisältöä mahdollisimman hyvin. 

Hakukoneelle voi myös kertoa lihavoinnilla tai kursivoinnilla tietyn sanan tärkeydestä. 

Avainsanoja kannattaa siis tehostaa näillä menetelmillä. (Kent 2008, 113, 115; Davis 2007, 

68; Hautamäki & Fogelholm 2006, 19-21; SEO Secrets V4.1 2005, 19-21; Michael & 

Salter 2008, 127.) 

 

3.4.4 Metatiedot 

 

Metatiedot kuvailevat sivua ja sen sisältöä.  Hakukoneet lukevat sivujen metatietoja, joten 

niiden olemassaolo ja oikea sisältö ovat tärkeitä. Yleisimpiä metatietoja ovat avainsanat 

(keywords), otsikot (titles) ja sivujen kuvaukset (descriptions). 

 

Sivuston otsikkotunniste, eli title, on niin hakorobotin kuin lukijankin kannalta tärkeä 

elementti. Title kertoo sivun sisällön ja toimii hakukoneessa linkkinä sivustoon, joten se 
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Description      
Title      

näkyy siis myös hakukoneen käyttäjälle. Title on kaikkein parhain paikka esittää tärkein tai 

pari tärkeintä avainsanaa. (Davis 2007, 70.) 

 

Title-otsikkotunnisteeseen voi sisällyttää esimerkiksi Googlessa 66 kirjainmerkkiä. Peter 

Kent (2008, 107) suosittelee kirjassaan käyttämään kuvauksessa noin 40-60 

kirjainmerkkiä. Kuvauksessa kannattaa käyttää lyhyitä ja ytimekkäitä lauseita ja ehkä jopa 

kehotuksia katsomaan sivun sisältöä, varaamaan tai ostamaan tuote. Tekstiä voi myös 

tehostaa voimasanoilla, kuten ilmainen tai edullinen, jotka herättävät ihmisessä 

kiinnostusta ja joka johtaa sivun lukemiseen. (Ramos & Cota 2009, 155-156; 

Hakukoneoptimointi lyhyesti 2010; SEO Secrets V1.4 2005, 21.) 

 

Title-kuvauksessa erehdytään monesti liian yleismaalliseen kuvaukseen tai ilmaisuun. 

Esimerkiksi Title-kuvauksen ensimmäisenä sanana ”welcome” tai ”tervetuloa” on sinänsä 

kohtelias tapa kehottaa lukijaa astumaan sivulle sisään, mutta se ei kuitenkaan tuota 

sivustolle mitään hyötyä hakutuloksissa. Mitään sanomattomia title-kuvauksia löytyy 

esimerkiksi Googlesta miljoonia ja yrityksesi varmasti hukkuu niiden joukkoon. Toinen 

huono esimerkki titlen käytöstä on esittää ensimmäisinä sanoina yrityksen nimi, varsinkin 

jos se ei suoraan viittaa yrityksen toimintaan. Toki jos yrityksen nimi on todella tunnettu, 

kuten esimerkiksi Nokia, ja ihmiset osaavat yhdistää sen automaattisesti tuotteeseen tai 

palveluun, nimen käyttö voi olla sopivaa. (Kent 2008, 107.) 

 

Title-otsikkotunnisteeseen liittyy kiinteästi sen ohessa hakukoneessa esitettävä description-

kuvausteksti. Tähän tekstiin kuvaillaan hieman pidemmin yritystä, sen toimintaa ja 

palveluita. Avainsanoja tulee sijoittaa myös description-tekstiin, mieluiten heti alkuun. 

Description-tekstiin mahtuu maksimissaan 155 kirjainmerkkiä. Title- ja description-

tekstejä on havainnollistettu kuviossa 5. (Ramos & Cota 2009, 156-157.) 

 

KUVIO 5. Title- ja Description-tekstit hakukoneen näytöllä. 
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Description-tekstin esiintyminen hakutulosten yhteydessä vaihtelee hakukoneittain. 

Esimerkiksi Peter Kentin (2008, 109) kirjan kirjoitushetkellä Googlessa description-teksti 

esiintyy hakutuloksissa seuraavasti: 

- Jos Google löytää kaikki hakukoneeseen syötetyt sanat description-tekstistä, se 

esittää descripton-tekstin hakutulosten yhteydessä. 

- Jos Google löytää osan hakukoneeseen syötetyistä sanoista description-tekstistä ja 

osan muualta sivustosta, se esittää hakutulosten yhteydessä pätkän sekä description-

tekstiä että muuta tekstiä, jossa hakusanoja oli. 

- Jos Google ei löydä description-tekstistä yhtään hakukoneeseen syötetyistä 

sanoista, mutta muualta sivustolta sanoja löytyy, se pätkii lauseita hakutuloksiin 

niiltä osin joissa sanoja esiintyy. 

 

Vaikka description-teksti ei esiintyisikään aina kokonaan hakutulosten yhteydessä, se on 

kuitenkin tärkeä osa optimointia, sillä hakurobotti lukee sen ja indeksoi sen sisältöä. Sekä 

title-otsikkotunnisteet että description-kuvausteksti tulisi ajatella optimoinnin ohella myös 

niin sanottuna mainospaikkana hakukoneessa, sillä ne ovat ensimmäiset tekstipätkät, jotka 

ihmiset näkevät sivustosta hakukoneessa. (Kent 2008, 109-110.) 

 

Kaikilla sivuilla tulisi myös olla omat otsikkonsa (heading). Optimointikielessä puhutaan 

H1-, H2- ja H3-otsikoista. Otsikkokenttiin kannattaa myös laittaa avainsanoja hakurobottia 

varten, sillä se arvostaa otsikoita enemmän kuin perustekstiä. Otsikot kertovat 

hakurobotille sivun sisällöstä. (Ramos & Cota 2009, 159.) 

 

3.4.5 Kuvat 

 

Monilla sivustoilla on nykypäivänä useita kuvia visuaalisuuden vuoksi. Näin saadaan myös 

myyvempi ja kaupallisempi sivusto aikaiseksi. Värikkäät kuvilla maustetut sivustot ovat 

monesti sivuston lukijalle helpompia ja miellyttävämpiä lukea, mutta hakukoneet eivät 

valitettavasti ymmärrä näitä visuaalisia elementtejä. Monesti törmää myös kuvamuotoisiin 

teksteihin esimerkiksi otsikoissa ja linkeissä, mutta hakukone ei osaa lukea myöskään 

tällaista kuvan sisällä olevaa tekstiä. 

 

Kuvia voi hyödyntää hakukoneoptimoinnissa lisäämällä siihen alt-attribuutin, joka 

tarkoittaa vaihtoehtoista tekstiä (alternative text). Kyseinen teksti näkyy myös lukijalle jos 

esimerkiksi kuva ei jostain syystä näy selaimessa. Kuva kannattaa myös nimetä. Kuvan 
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nimen tulisi kuvata esimerkiksi yrityksen palveluita, kuvan kuvastamaa tuotetta tai 

tarjousta. Kuvaa ei kannata nimetä pelkän kuvan sisällön perusteella, kuten aurinko.jpg, jos 

yrityksen palvelut eivät liity mitenkään aurinkoon, tai numeroilla 1234.jpg. Avainsanojen 

sijoittelu kuviin on myös hyvä tapa indeksoitua hakukoneeseen. Tulee kuitenkin muistaa, 

että liika sanojen asettelu kuvan yhteyteen ei ole myöskään järkevää. Kuvia nimeämällä 

kuva tulee näkyville myös esimerkiksi Googlen kuvahaussa. (Kent 2008, 113; 

Hakukoneoptimointi lyhyesti 2010.) 

 

3.5 Off-site-optimointi 

 

Ulkoinen eli off-site-optimointi tarkoittaa sivujen hakutuloksiin vaikuttamista ilman että 

tehdään itse verkkosivuilla muutoksia. Sivuston näkyvyyttä pyritään siis kehittämään 

ulkopuolisilla tekijöillä. Ohessa esittelen kaksi yleisintä off-site-optimoinnin menetelmää. 

Off-site-optimointiin lasketaan myös hakukonemarkkinointi, eli kappaleessa 3.2 käsitelty 

ostettujen hakusanojen hyödyntäminen hakukoneessa. Hakukonemarkkinointia ei 

kuitenkaan käsitellä tässä työssä tämän laajemmin, sillä se ei sisälly toimeksiantoon. 

 

3.5.1 Sivusto hakemistoihin 

 

Edellä on kerrottu miten sivusto saadaan näkyville hakukoneisiin. Hakukoneiden lisäksi 

olisi hyvä, jos sivusto näkyisi myös erilaisissa hakemistoissa (directories). Hakemistoissa 

oleminen tuo sivustolle tärkeitä sisään johtavia linkkejä, joiden kautta hakurobotti pääsee 

indeksoimaan sivuston. Hakemiston ja hakukoneen tavat toimia saatetaan usein sekoittaa, 

joten lienee hyvä käydä läpi niiden erot lyhyesti.  

 

Hakukone löytää sivustosi hakurobotin avulla, joka kiertää jatkuvasti sivustoilla 

indeksoimassa tietoja tietokantaansa. Hakorobotti tulee sivustolle sinne johtavien linkkien 

kautta. Hakemisto taas ei omista minkäänlaista hakurobottia, joka kiertelisi Internetiä läpi 

etsimässä tietoja eri sivustoista. Hakemistot ovat yleisesti ihmisten ylläpitämiä, eivätkä 

automatisoituja kuten hakukoneet. Hakemistoon tulee myös itse ilmoittautua, jonka jälkeen 

hakemistoon lisätään linkki sivustollesi. Lisäksi hakukoneen ja hakemiston tapa etsiä ja 

esittää tietoa tietokannastaan on erilainen. Hakemisto luokittelee siellä olevat sivustot 

rakenteellisella tavalla eli kategorioittain kun taas hakukoneesta haetaan tietoa tietyn sanan 

avulla. (Kent 2008, 223-226; Davis 2007, 34; Michael & Salter 2008, xi-xii.) 
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Paras tapa päästä hakukoneen listauksiin on Davisin (2007, 34-40) ja Kentin (2008, 225-

227) mukaan olla listautuneena kahteen tärkeimpään linkkikirjastoon, jotka ovat Open 

Directory Project (ODP) ja Yahoo! Directory. Esimerkiksi Google käyttää näitä kahta 

hakemistoa indeksointinsa peruslähteenä. ODP-hakemistoa ylläpitää vapaaehtoisten 

toimittajien suuri joukko. Toimittajat tarkastavat jokaisen sinne ilmoitetun sivuston, joten 

hakemistoon pääsy voi kestää jopa puoli vuotta. ODP-hakemistoon pääsy kuitenkin 

tarkoittaa pääsyä moniin hakukonetietokantoihin asianmukaisesti luokiteltuna, joten sinne 

listautuminen on kannattavaa. Yahoo! Directory -hakemistoa ylläpidetään yksityisesti, 

mutta muuten toimintatapa on sama kuin ODP-hakemistolla. Yahoo! Directory -

hakemistossa mukanaolo takaa sivustolle myös näkyvyyden automaattisesti Yahoo! -

hakukoneessa (kuten myös monissa muissa hakukoneissa). Yahoo! Directory -hakemistoon 

pääsee jopa viikon odotusajalla, tosin hakemistoon listautuminen maksaa, toisin kuin 

listautuminen ODP-hakemistoon. 

 

Kotimaisiin hakemistoihin ja paikallishakemistoihin listautuminen on suomenkielisille 

Internet-sivustoille myös hyödyllistä. Ne toimivat käytännössä samaan tapaan kuin yllä 

mainitut kaksi hakemistoa. Ainakin suurimmat ja tunnetuimmat hakemistot kuten Eniron ja 

Fonectan hakemistot ovat maksullisia, ja saattavat tuoda suuria kuluja yritykselle. 

Kannattaa siis miettiä tarkkaan minne listautuu. 

 

3.5.2 Lehdistötiedotteet ja artikkelit 

 

Internetissä on nykyään valtava määrä erilaisia lehtiä, joita hyödyntämällä saa näkyvyyttä 

ja linkin sivustolle. Hyödyllisintä olisi käyttää lehtiä, jotka liittyvät yrityksen tuotteisiin ja 

palveluihin. Kirjoittamalla lehdistötiedotteen tai artikkelin julkaistavaksi Internetissä, saa 

hyvää mainosta. Oleellisinta kuitenkin on, että kirjoitus on linkitetty sivuillesi, jotta sivusto 

saa liikennettä. Hyvin kirjoitettu, uutta tietoa tarjoava ja asiantunteva kirjoitus julkaistuna 

Internetissä saa varmasti lukijoita, ja tätä kautta sivustosi saa lisää kävijöitä. Avainsanojen 

lisääminen tekstiin on tärkeää myös tässä tapauksessa. Artikkelin voi julkaista esimerkiksi 

aiheeseen liittyvien Internet-sivujen ilmoitustauluilla, keskustelupalstoilla tai lähettää se 

esimerkiksi Suomen Tietotoimiston, Helsingin Sanomien tai paikallislehtien toimituksiin. 

(Davis 2007, 44-45; SEO Secrets V1.4 2005, 39.) 
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3.6 Sudenkuopat – hakukonenäkyvyyttä heikentävät asiat 

 

On olemassa asioita, jotka voivat heikentää sivuston näkyvyyttä hakukoneen tuloksissa. 

Jos sivut on optimoitu ja ne eivät silti tule esiin hakutuloksissa halutulla tavalla, kannattaa 

tarkastaa ainakin alla esitellyt yleiset virheet, jotka heikentävät hakurobottien työtä 

sivuillasi.  

 

Huonoimmassa tapauksessa hakukone ei löydä sivustoa laisinkaan. Tämä voi tarkoittaa, 

ettei sivustolle johda yhtään linkkiä. Hakukone löytää sivuston linkkejä pitkin, joten on 

tärkeää, että sivustolle johtaa sisään tulevia linkkejä. On myös tärkeä tarkastaa, että 

hakurobotti pystyy kulkemaan sivun sisällä linkkien avulla. Sivun sisäisten linkkien tulee 

siis toimia moitteettomasti. Jos sivulle tulee sisään tai sieltä johtaa ulos linkkejä 

huonolaatuisille tai hakukonetta harhauttaville sivustoille, sivuston suosio voi laskea 

hakukoneen silmissä. Linkkifarmien käyttökään ei ole suotavaa. Myös kaikki linkkitekstit 

tulisi tarkistaa. Linkkiteksteissä tulisi olla kuvaavaa tekstiä, eikä yleistekstiä kuten ”klikkaa 

tästä” tai ”lue lisää”. Linkityksen tulisi olla toimiva, jotta hakukone löytää sivulle, osaa 

kulkea sivustolla sivulta toiselle ja osaa arvostaa sivun ulos ja sisään johtavien linkkien 

perusteella. (Raittila 2007; Hakukoneoptimointi parantaa sivuston näkyvyyttä 2010; SEO 

Secrets V1.4 2005, 28-30; Kent 2008, 116-117; Ramos & Cota 2009, 173.) 

 

Kehykset, eli framet vaikeuttavat hakurobottien kulkua sivustolla, sillä kehysten viittaukset 

voivat olla liian monimutkaisia hakurobotille, eikä se pääse kulkemaan sivuston linkkien 

kautta. Tällaisissa tapauksissa hakurobotti indeksoi vain kehyssivun, eikä jatka 

sisältösivuille. Varsinkin vanhemmilla ajanmukaistamattomilla sivustoilla kehykset ovat 

ongelma. Google kertoo tukevansa kehyksiä parhaansa mukaan, mutta suosittelee 

kuitenkin käyttämään NoFrames-tunnistetta, jossa kuvaillaan sivuston sisältö. 

(Hakukoneoptimointi ja Web Design 2010; Mitä ei pidä tehdä 2010; Search engines and 

frames 2007; Frames 2009.) 

 

Näyttävillä animaatioilla ja videoefekteillä, eli Flash-tekniikalla, toteutetut sivustot voivat 

olla upeita lukijan näkökulmasta, mutta hakukoneille näistä ei ole muuta kuin haittaa. 

Flash-tekniikka voi jopa heikentää sivuston näkyvyyttä hakutuloksissa. Tämä siksi, että 

hakukoneet ymmärtävät vain tekstiä, eivätkä osaa skannata Flash-tekniikalla toteutettuja 

kuvatiedostoja. Flash-animaatioita voi toki sisällyttää yksittäisinä elementteinä sivustolle, 
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mutta koko sivua ei kannata toteuttaa Flash-menetelmin. (Raittila 2007; Flash ja 

hakukoneoptimointi 2006.) 

 

Väärien avainsanojen käyttö ei luonnollisestikaan tuota haluttuja tuloksia, eli 

potentiaalisten asiakkaiden sivukäyntejä ja ostoja. Avainsanoja valittaessa tuleekin tehdä 

pohjatyö hyvin, ettei harhaudu käyttämään avainsanoja, joita tosiasiassa hakija ei edes 

käytä. Kun oikeat avainsanat on löydetty, niiden liikaviljely sivustolla esimerkiksi 

luettelomaisesti tai piilotekstinä, on hakukoneen silmissä niin sanotusti huonoa käytöstä ja 

heikentää sijoitusta hakutuloksissa.  

 

Piiloteksti eli lukijalle näkymätön lista avainsanoja on vanhimpia tapoja harhauttaa 

hakukoneita. Hakukoneet voivat rangaista piilotekstiä käyttävää sivustoa pudottamalla sitä 

tuloksissa tai poistamalla sen kokonaan indeksistään. Samanlaisen ongelman aiheuttaa 

myös teksti, jonka väri on lähes sama kuin taustaväri, esimerkiksi valkoinen teksti 

valkoisella pohjalla. Yhtä lailla ongelmallisia ovat piilotetut linkit eli linkit, jotka on 

esitetty piilotekstin, tai joita ei ole muotoiltu siten, että käyttäjä pystyy näkemään niiden 

olevan linkkejä. Ainakin Google tulkitsee tämän harhauttamiseksi. Hakukoneen ja sivuston 

lukijan tulisi nähdä samat tekstit, näin piilotekstin aiheuttamilta ongelmilta vältytään. 

(Raittila 2007; Davis 2007, 75; Hakukoneoptimointi lyhyesti 2010; Mitä ei pidä tehdä 

2010.) 

 

Ylipäätään kaikenlainen ylioptimointi ja vilpillisten optimikeinojen käyttö ei ole missään 

nimessä suotavaa, sillä hakukone usein huomaa tällaisen toiminnan ja rankaisee siitä 

sivustoa. Puhutaan niin sanotusta spämmäystekniikoista, joita käyttämällä sivusto 

todennäköisesti joutuu hakukoneiden mustalle listalle. (Davis 2007, 75-78; Ramos & Cota 

2009, 173.) 

 

3.7 Tulosten seuranta 

 

Optimoinnin onnistumista voidaan seurata ja mitata erilaisin työkaluin. Kaiken 

lähtökohtana ovat tavoitteet, jotta tiedetään mitä seurataan. Yrityksen tulee miettiä, mihin 

optimoinnilla pyritään. Halutaanko sivustolle lisää kävijöitä tai rekisteröitymisiä 

esimerkiksi jäsenohjelmaan vai myyntiä. Tavoitteena voi olla myös vain yksittäisen 

kampanjan seuranta. Seurantajärjestelmillä voidaan mitata muun muassa kävijöiden 

määrää, vierailuja, sivulatauksia, liikenteenlähteitä ja kävijöiden liikkumista sivuilla sekä 
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käytettyjä hakusanoja. Yksi tärkeä seurantakohde on se, kuinka moni poistuu jo heti 

aloitussivulta. Poistuneiden suuri määrä kertoo, että sivusisällössä voi olla jotain vialla, ja 

että käyttäjä ei löydä sivulta haluamaansa informaatiota. (Ramos & Cota 2009, 86; Michael 

& Salter 2008, 75-76.)  

 

Peter Kentin (2008, 373) mukaan lopulta se millä sijalla sivusto on hakukoneessa, ei ole 

niinkään tärkeää. Tärkeintä on sivustolla tapahtuva liikenne ja se, että tietää mistä ihmiset 

sivustolle tulevat. Kent listaakin seurantajärjestelmien tärkeimmiksi ominaisuuksiksi 

seuraavat asiat: 1. Miltä sivustolta kävijät tulevat sivustollesi 2. Minkä hakukoneen kautta 

vierailijat tulevat sivustollesi 3. Mitä avainsanoja ihmiset käyttävät tullessaan sivustollesi. 

 

Google Analytics on Googlen ylläpitämä ilmainen seurantajärjestelmä. Google Analytics 

on perusjärjestelmä, josta saa monipuolista ja kattavaa tietoa sivuston tapahtumista. Google 

Analytics oli vuonna 2009 Suomessa ylivoimaisesti käytetyin seurantajärjestelmä 

(Kävijäseurantajärjestelmien osuudet suomalaisilla sivustoilla 2009). Vastaavia 

seurantajärjestelmiä löytyy myös maksullisena, joista mainittakoon monelle tuttu Snoobi ja 

tämän työn puitteissa käytettävä Netmonitor-ohjelma. Seurantajärjestelmä otetaan käyttöön 

lisäämällä sivustolle script-koodi, joka ottaa seurantaohjelman käyttöön. Periaatteessa 

tietosisältö on miltei kaikissa seurantaohjelmissa lähtökohtaisesti sama, tieto saatetaan vain 

esittää eri muodoissa ja järjestelmien esittämät raportit sisältävät hieman erilaisia 

kokoonpanoja.  

 

Markkinoilla on lukuisia yrityksiä, jotka tarjoavat omaa räätälöityä seurantajärjestelmää tai 

asiantuntijapalvelujaan joko oman, tai jonkin muun seurantajärjestelmän tulkintaan. Kun 

datamäärä on suuri ja omat resurssit pienet, voi olla järkevintä ostaa analysointipalvelu 

ulkopuoliselta yritykseltä. Näin oleelliset asiat saadaan eroteltua tietomassasta. 

Ulkopuolisen yrityksen käyttämisessä on kuitenkin se vaara, että he eivät näe 

liiketoiminnan ydintä, ja tarjoavatkin vain irrallista tietoa ilman konkreettista ideointia. 

Tämän vuoksi olisi hyvä, jos joku ostajayrityksen sisältä tutustuisi edes pintapuolisesti 

seurantajärjestelmään ja sen tarjoamiin raporttimalleihin. Myös ulkopuolisen 

palveluntarjoaja tulisi perehdyttää ostajayrityksen liiketoimintaan ja sen tavoitteisiin. 
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4 OPINNÄYTETYÖN TUOTOS – TOIMINTASUUNNITELMA 

 

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja Avis haluaa parantaa www-sivustonsa näkyvyyttä Internetin 

hakukoneissa, erityisesti Google-hakukoneessa. Näkyvyyttä halutaan parantaa, sillä sen 

uskotaan tuovan sivustolle lisää kävijöitä ja tätä kautta se lisää myös myyntiä. Avis uskoo, 

että myös tunnettavuus lisääntyy tätä kautta. Avisin tulisi löytyä hakukoneiden 

luonnollisissa hakutuloksissa tietyillä hakusanoilla niin, ettei suoraa www-osoitetta tarvitse 

tietää. Jotta näkyvyys voidaan maksimoida hakukoneissa, tulee Avisin www-sivusto 

optimoida. 

 

Tämä opinnäytetyön tuotoksena kehitetään toimintasuunnitelma Avisin Internet-sivuston 

hakukoneoptimointiprojektille. Suunnitelmassa käydään läpi toimeksiantajan www-sivujen 

lähtötilanne, käydään läpi mahdollisuudet hakukoneoptimoinnin parantamiselle sekä 

luodaan tavoitteet. Tarkoitus on keskittyä luonnollisten hakutulosten parantamiseen. 

Toimintasuunnitelman tavoitteena on auttaa Avisia keskittymään hakukoneoptimoinnissa 

oikeisiin asioihin sekä pyytämään ulkopuoliselta yrityksestä tarpeisiin sopiva 

toteutuspaketti. 

 

4.1 Toimintasuunnitelma 

 

Projektin toteutus vaatii toimintasuunnitelman, jossa käydään läpi tehtävät, toteutustavat, 

toteuttavat henkilöt ja aikataulut. Suunnitelmavaiheessa käydään myös läpi toteutettavan 

asian lähtötilanne, asetetaan tavoite sekä valitaan strategia ja keinot millä tavoitteeseen 

päästään. Prosessissa tulisi seurata ja mitata jatkuvasti miten työvaiheet onnistuvat ja 

päästäänkö haluttuun päämäärään. Suunnitelma kuvataan tyypillisesti ympyränä (KUVIO 

6), joka sisältää edellä mainitut vaiheet. Kaikki ympyrän vaiheet tulee käydä läpi, jotta 

suunnitelma tukee projektin etenemistä. (McKee & Cox & Houdsen & Parkinson 2009, xi-

xii; Ruskin-Brown 2006, 196-199.) 

 

Suunnitteluvaihe vaatii intensiivistä perehtymistä aiheeseen sekä informaation keräämistä. 

Suunnitteluprosessi saattaa olla jopa tärkeämpi kuin itse suunnitelman tuotos, sillä 

suunnitteluvaiheessa joutuu työstämään ja sisäistämään paljon aihepiiriin kuuluvaa asiaa. 

Tiedon keruu, ajattelutyö ja asiaan tutustuminen saattaa viedä paljon aikaa. Hyvä 
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suunnittelutyö takaa kuitenkin hyvät lähtökohdat projektin läpiviemiseen. (McKee ym. 

2009, xi-xii; Ruskin-Brown 2006, 196-199.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 6. Suunnitelman vaiheet (McKee ym. 2009, xi-xii). 

 

4.2 Optimointiprojektin työvaiheet 

 

Tässä opinnäytetyössä jaoin optimointiprojektin neljään työvaiheeseen (LIITE 1), jotka 

ovat seuraavat: 

1. kartoitus ja suunnitelma, 

2. toteutus ja tuotanto, 

3. seuranta ja tarkentaminen sekä 

4. päivitys. 

Suunnitelman laadinnassa käytin pohjana edellä esitettyjä suunnitelman etenemisvaiheita 

nykytilan kartoituksesta kontrolliin. Seuraavissa kappaleissa olen käynyt tarkemmin läpi, 

mitä kaikkea eri vaiheiden tulisi pitää sisällään. 

 

4.3 Kartoitus ja suunnitelma 

 

Avisin vahva brändi ohjaa sen toimintaa kautta koko liiketoiminnan. Brändi takaa 

asiakkaalle samanlaisen tuotteen ja palvelun kaikkialla maailmassa. Avis uskoo 

Lähtötilanne

Keinot

Tavoite

Strategiat

Mittaus ja 
seuranta
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yhdenmukaisen brändin olevan yksi tärkeimmistä tekijöistä olla maailman johtava 

autovuokraamo.   

 

Avis on personoinut ulkonäkönsä erottautuakseen kilpailijoista ja luodakseen asiakkaalle 

kuvan vahvasta ja luotettavasta maailmanlaajuisesta brändistä. Avisin design management 

sisältää markkinointiviestinnän, johon kuuluu myös Internet-sivut. Avisin www-sivut 

näyttävätkin kautta maailman lähes samanlaisilta. Sivustojen raamit, eli rakenne ja 

ulkomuoto ohjautuvat siis kansainvälisen Avis-brändin mukaan. Tämä rajoittaa myös 

optimoinnin suunnittelua, sillä optimointi voidaan toteuttaa vain niiltä osin, mitä sivuston 

suunnitteluun käytettävä julkaisujärjestelmä antaa myöden.  

 

Vaikka Avis Suomi ei voi itse suunnitella sivustonsa raameja, voidaan esimerkiksi tekstiä, 

kuvia ja tarjouksia muokata maakohtaisesti. Varsinkin etusivun tekstit ja kuvat elävät 

viikoittain, välillä jopa päivittäin. Alati muuttuva sisältö asettaa optimoinnille omat 

haasteensa. 

 

Avisin www-sivuja on optimoitu tähän asti yrityksen sisältä käsin. Optimointiin ei ole 

kuitenkaan ollut riittävästi resursseja ja osaamista. Optimoinnille ei ole ollut tähän asti 

selkeää suunnitelmaa tai toteutustapaa. Myös Avisin kansainvälisesti käytössä oleva www-

sivujen julkaisujärjestelmä on jokseenkin kankea optimoinnin suhteen, ja kaikkia 

optimoinnin tapoja ei siellä voi toteuttaa. Järjestelmä on graafinen ja hyvin 

käyttäjäystävällinen. Julkaisujärjestelmä ei vaadi käyttäjältään koodikielen osaamista.  

 

Suomen Avisin päämies Avis Europe Plc. toteuttaa Googlessa hakusanamainontaa, joka 

vaikuttaa Avisin näkyvyyteen myös suomalaisessa Googlessa. Hakusanamainonta ei 

kuitenkaan vaikuta luonnollisiin tuloksiin, vaan ne hoidetaan maakohtaisesti. Tässä 

opinnäytetyössä keskitytään nimenomaan luonnollisiin hakutuloksiin, joiden ylläpidon 

jokainen Avis-maa hoitaa itse. 

 

4.3.1 Tiedonkeruu 

 

Lähtötilanteen kartoituksen yhteydessä keräsin materiaalia hakukoneoptimoinnista eri 

lähteistä kuten kirjoista, Internetistä, tutkimuslaitoksilta sekä Avisin 

yhteistyökumppaneilta, kuten mainostoimistoilta. Materiaalia läpikäymällä sain projektin 

pohjaksi viitekehyksen, ja opin ymmärtämään mistä optimoinnissa oikeastaan oli kyse. 
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Kun tuntee viitekehyksen, projektin läpivienti ja suunnitelmavaiheen tekeminen onnistuu 

helpommin, ja projektin onnistumisaste kasvaa. 

 

Tutustuin myös kahteen tutkimukseen, joissa käsiteltiin hakukonekäyttäytymistä. 

Tutkimukset tukivat optimointiprojektia, sillä ne osoittivat, että hakukoneessa tulee olla 

esillä tulosten kärkipäässä. Googlen ylivoimainen markkinaosuus osoitti sen, että 

näkyvyyteen erityisesti siellä kannattaa investoida (Googlemedia 2007; Roose & 

Kaisanlahti 2009). 

 

4.3.2 Linkkisuosio ja PageRank 

 

Google arvostaa linkitykset korkealle, joten niiden olemassaolo ja oikeaoppinen käyttö 

edesauttaa sivuston hyvää sijoitusta hakukoneen tuloksissa. Linkkisuosion perusajatuksena 

on, että mitä useampi sivusto linkittää kyseiselle sivulle, sitä tärkeämpi sivun sisältö on. 

Ja mitä tärkeämmäksi hakukone sisällön arvostaa, sen korkeammalla se esittää sivuston 

hakutuloksissaan. Luvussa 3.3 on kerrottu tarkemmin linkityksistä. 

 

Avisin linkkisuosio tarkastettiin Googlen ja Yahoon hakukoneista. Google antoi tulokseksi 

vain muutamia yhteistyökumppaneiden sivustoja, joilta Avisin linkki löytyi. Yahoo antoi 

tulokseksi useampia sivustoja, myös sellaisia sivustoja joilla linkin ei tiedetty edes olevan. 

Linkkilistojen avulla pystyttään kartoittamaan, minkä kumppanin sivustolta linkki puuttuu. 

Linkin puuttuessa voidaan myös tarkistaa onko linkki virheellinen, jonka vuoksi hakukone 

ei sitä huomio, vai onko kumppani jostain syystä jättänyt lisäämättä linkin sivuilleen. On 

tärkeää miettiä keiden sivustolle linkki haluttaan ja sen pohjalta voidaan ehdottaa 

linkkivaihtoa. Tulee kuitenkin muistaa, että pelkällä linkkien määrällä ei ole merkitystä, 

vaan myös niiden laadulla. 

 

Tässä vaiheessa tarkastettiin myös Avisin sivuston PageRank-arvo, eli kuinka tärkeä 

sivusto on Googlen näkökulmasta. PageRank-arvosta ja sen toimivuudesta löytyy 

lisätietoja luvusta 2.3.4. Avisin PageRank on 6/10, eli suhteellisen hyvä. Myös Avisin 

kilpailijoilla on sama PageRank, joten Avis ei ainakaan tällä arvolla saa kilpailuetua. 

Linkkisuosiota kasvattamalla voi myös PageRank-arvo nousta ja näin sivusto saa 

paremmat lähtökohdat hakukoneessa kilpailijoihin verrattuna. 
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4.3.3 Avainsanat ja niiden seuranta 

 

Googlessa tehtiin seuranta Avisin sijoituksesta hakutuloksissa valituilla hakusanoilla, jotta 

lähtötilanne saatiin kartoitettua. Seurantaa suoritettiin puolen vuoden ajan kerran kuussa. 

 

Jotta seuranta pystyttiin tekemään, tuli määritellä avainsanat joita seurattaisiin, ja jotka 

olisivat myös jatkossa käytössä optimoinnissa. Avainsanoiksi valittiin liiketoiminnan 

kannalta oleellisimpia sanoja, sekä alalla paljon käytettyjä sanoja. Tietolähteinä käytettiin 

mainostoimisto Banzain keräämää auton vuokraukseen liittyvää avainsanalistaa sekä 

NetMoniton-seurantajärjestelmän osoittamia avainsanoja. 

 

Avisin käytössä olevan Netmonitor-seurantajärjestelmä määrittelee suosituimpia 

hakusanoja, joilla sivustolle on päädytty (LIITE 3). Netmonitorin suosituimpia sanoja 

seurattaessa tulee kuitenkin muistaa, että järjestelmän osoittamilla avainsanoilla Avis on jo 

ollut hakukoneessa näkyvillä. Seurantajärjestelmä ei siis kerro suoraan sitä, mikä on 

yleisesti käytetyin hakusana hakukoneessa. Avainsanojen valinnassa kannatta siis nojata 

useampaan kuin yhteen tietolähteeseen, jotta ne tulee valittua oikein. 

 

Avainsanojen joukkoon liitettiin myös muutama tuotekohtainen hakusana, joiden halutaan 

jatkossa olevan näkyvillä myös hakukoneissa. Lista valituista avainsanoista ja Avisin 

sijoittumisesta Googlessa löytyvät liitteestä 2. 

 

Avainsanaseuranta osoitti, että Avis sijoittui avainsanoilla Googlessa aika-ajoin hyvin, 

mutta välillä sijoitus laski huomattavasti, tai yritystä ei löytynyt avainsanalla laisinkaan. 

Satunnainen sijoittuminen hakutuloksissa osoittaa sen, että optimoinnissa ei ole tällä 

hetkellä käytössä suunnitelmanmukaista toimintatapaa tai tarpeeksi resursseja. Juuri tähän 

ongelmaan halutaan parannus.  

 

4.3.4 Tavoitteet 

 

Optimoinnin yksi tärkein tavoite on houkutella kävijöitä sivuille, saada heidät pysymään 

sivuilla ja saada heidät palaamaan sivuille uudestaan. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi 

Avisin tulee olla esillä Internetissä myös ilman suoraa www-osoitetta, jotta potentiaaliset 

asiakkaat löytävät sivuille.  
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Optimointiprojektin konkreettisena, eli laskettavissa olevana tavoitteena on, että Avis olisi 

esillä kymmenellä valitulla hakusanalla luonnollisissa hakutuloksissa etusivulla. Toisena 

konkreettisena tavoitteena on kävijämäärän kasvattaminen sivustolla noin 3 prosenttia 

kuukausitasolla. Liitteenä lähtötilanteen kävijämäärät (LIITE 4). Kävijämäärien ei odoteta 

nousevan ainakaan tässä vaiheessa enempää, sillä auton vuokraaminen Suomessa on vielä 

suhteellisen harvinaista. Tämän johdosta silloin kun tietoa auton vuokrauksesta etsitään, 

olisi erittäin tärkeää olla hakutuloksissa kärjessä. 

 

Optimoinnissa tähdätään myös linkkisuosion kasvattamiseen. Linkkisuosiota kasvattamalla 

etusivun PageRank-arvoa haluttaisiin nostaa 6/10-arvosta yhdellä numerolla. PageRank-

arvon nostaminen voi kuitenkin olla haastavaa, sillä harvalla suomalaisella sivustolla 

PageRank-arvo on Avisin nykyistä arvoa parempi. Muiden Avis-maiden paikalliset 

sivustot (etusivu) ovat PageRank-arvoltaan 6/10 tai jopa huonompia. Etusivun PageRank-

arvon nostamisen haasteellisuuden vuoksi tärkeää on kiinnittää huomiota myös 

tärkeimpien alasivujen PageRank-arvoihin, ja pyrkiä nostamaan niitä. 

 

4.4 Optimointiprojektin toteutus 

 

Hakukoneoptimointi tullaan toteuttamaan pikimmiten tämän työn valmistuttua näillä 

näkymin ulkopuolisen tahon avustamana. Jo tässä vaiheessa kolmelta ulkopuoliselta 

yritykseltä on pyydetty tarjous optimoinnista. Tarjousten läpikäynti ja niiden 

ymmärtäminen tulee olemaan tämän suunnitelman pohjalta helpompaa. Myös oikeanlaisen 

tarjouksen pyytäminen ja yhteistyökumppanin valitseminen helpottuu. 

 

Kun yhteistyökumppani on valittu ja heidän kanssaan on käyty läpi optimoinnin vaiheet ja 

sisältö, päästään toteutusvaiheeseen. Se, miten toteutus tehdään ja mitä se sisältää, tulee 

arvioida yhdessä toteuttavan kumppanin kanssa. Tämä toimintasuunnitelma antaa viitteitä 

siitä, mitä optimoinnin tulisi yleisesti sisältää. Toteutusvaiheeseen tulisi varata aikaa 

arviolta noin kuukauden verran.  

 

Tämä suunnitelma toteutuksesta noudattelee teoriaosuudessa kappaleessa 3 esiteltyjä 

optimointikeinoja. Optimoinnin tulisi sisältää ainakin seuraavat asiat: 
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Linkitykset: Oman sivun sisäiset sekä ulkoiset linkit tulee tarkistaa. Mahdollisten 

yhteistyökumppaneiden sivustojen linkkejä lisätään omalle sivustolle linkkivaihtona. 

Sivustolla olevien linkkien alt-tekstien tulee mahdollisuuksien mukaan kuvata sivua, jolle 

linkki johtaa avainsanoja hyödyntäen. Ulkoiset linkit tulee tarkistaa ja niitä tulee lisätä. 

Linkkisuosiota tulee kasvattaa (esimerkiksi linkkihakemistot, hakukoneet, tietosanakirjat, 

blogit, keskustelupalstat, artikkelit). 

 

Avainsanat: Avainsanat valitaan. Valittuja avainsanoja tulee toistaa kaikilla sivuilla niin 

otsikoissa, kuvauksissa, sivujen nimissä kuin sisällössäkin. 

 

Sisältö: Sivuston sisältö tulee käydä sivu sivulta läpi ja muokata hakukoneystävälliseksi. 

Avainsanoja tulee toistaa sivuilla. Sisällössä tulee huomioida niin avainsanat kuin myös 

mielenkiintoisuus, informatiivisuus ja johdonmukaisuus. Tulee myös miettiä, pitäisikö 

uutta sisältöä luoda ja puuttuuko sivuilta jotain. 

 

Metatiedot: Hakukoneelle tärkeät otsikko- ja sivun kuvaustekstit tulee miettiä avainsanojen 

ja kuvaavuuden kannalta uudelleen. Jokaisen sivun metatiedot tulee tarkistaa. 

 

Kuvat: Kuvat tulee nimetä uudelleen avainsanoja käyttäen. Kuville tulee luoda alt-tekstit 

avainsanoja hyödyntäen. 

 

Hakukoneoptimoinnin toteutuksessa tulee muistaa, että sivusto on ensisijaisesti asiakkaita 

varten. Hakusanojen käyttö sivuilla ei saa vaikuttaa tekstien johdonmukaisuuteen ja 

ymmärrettävyyteen. Tulee myös muistaa, että liika hakusanojen käyttö saattaa vaikuttaa 

hakukoneesta huijaukselta ja hakukone voi hylätä sivuston luullen sitä späm-sivuksi. 

 

4.5 Seuranta ja päivitys  

 

Seuranta hakukoneoptimoinnin toteutumisesta ja onnistumisesta tehdään Avisin käytössä 

olevalla Netmonitor-seurantajärjestelmällä. Netmonitor antaa tietoa sivuston 

kävijämäärästä sekä mistä ja miten kävijät tulevat sivustolle. Esimerkiksi tieto siitä, 

käyttävätkö kävijät suoraa www-osoitetta vai tulevatko he sivuille hakukoneen kautta, 

löytyy helposti (LIITE 4). Tietoa löytyy myös muun muassa käyntimääristä, palaavista 

kävijöistä, avainsanojen tehokkuudesta, suosituimmista sivuista sekä sivuilta poistumisista. 

Näitä tietoja hyväksi käyttämällä voidaan seurata asetettuja tavoitteita. Netmonitor-
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järjestelmään voidaan määritellä ajanjakso, jolta tiedot halutaan ja sen rinnalle myös 

vertailua varten toinen ajanjakso. Kävijämäärän nousua tai muita vastaavia lukuja 

pystytään siis seuraamaan helposti ja tehokkaasti. 

 

Hakukoneoptimoinnin tekeminen sivustolle on jatkuva prosessi. Sijoitukset hakukoneissa 

saattavat vaihdella kuukausittain ja siksi seuranta onkin tärkeää. Haasteelliseksi seurannan 

tekee se, että hakukoneoptimoinnin tulokset eivät näy heti. Tarkoitus on jatkaa 

lähtötilanteessakin tehtyä seurantaa Avisin sijoituksesta Googlen hakutuloksissa valituilla 

avainsanoilla. Seurannan on tarkoitus olla säännönmukaista ja jatkuvaa.  

 

Seurannan ohessa optimointia jatketaan suunnitelmallisesti aina kuin sivusisältöä 

muutetaan. Jokaisessa sivusisältömuutoksessa tulee ottaa huomioon valitut avainsanat, 

jotta näkyvyys ei pääse heikentymään hakukoneissa. Myös linkityksiä tulee kontrolloida. 

Erityisesti yhteistyökumppaneiden sivuilla oleviin linkkeihin tulee kiinnittää huomiota ja 

niitä kannattaa myös kerätä lisää. 

 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Internetistä on kehittynyt nopeasti tärkeä tiedonhakuväline. Tiedonhakua varten on 

markkinoilla runsaasti erilaisia verkkopalveluita ja hakukoneita. Suurin osa ihmisistä 

käyttää tiedonhaussa kuitenkin Googlea, jolla on Suomessa jopa 98 prosentin 

markkinaosuus. Matkailuun liittyvien yritysten, kuten Avisin kannalta Googlessa esillä 

oleminen on erityisen tärkeää, sillä ainakin Taloustutkimus Oy:n tutkimuksen mukaan 

hakupalveluista haetaan paljon tietoa juuri matkailusta. (Roose & Kaisanlahti 2009.) 

Esimerkiksi Avisilla noin puolet sivuston liikenteestä tulee tällä hetkellä hakukoneen 

kautta ja optimointiprojektin onnistuessa luku saattaa vielä nousta. Voidaan siis todeta, että 

on erityisen tärkeää olla esillä hakukoneessa. Mitä paremmin olet hakukoneessa esillä, sen 

enemmän todennäköisesti saat sellaisia vierailijoita, jotka ovat kiinnostuneita palveluistasi, 

mutta eivät osaa tulla suoralla www-osoitteella sivustolle. 

 

Valitsin opinnäytetyön aiheen sen ajankohtaisuuden vuoksi. Hakukoneoptimointi on 

aiheena kiinnostanut minua myös työni puolesta, mutta valitettavasti minulla ei ole ollut 
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tähän mennessä mahdollisuutta tutustua siihen tarkemmin. Aiheen valintaa vauhditti myös 

se, että työnantajani Avisin www-sivujen optimointiprojektia oltiin juuri käynnistämässä ja 

minun tuli olla mukana sen toteutuksessa. Minulla tai muillakaan yrityksen sisällä ei ollut 

varsinaista hakukoneoptimointiosaamista. Tämä opinnäytetyö helpottaa ja mahdollistaa 

projektin aloitusta ja läpivientiä. Halusin tutustua aiheeseen tarkemmin ja luoda 

optimointiprojektille toimintasuunnitelman.  

 

Hakukoneoptimointi koetaan monesti vaikeana toteuttaa omatoimisesti. Jos 

hakukoneoptimointiin on aikaa perehtyä hieman syvällisemmin, sen pystyy kuitenkin 

toteuttamaan jokseenkin helposti. Erityisen haasteelliseksi optimoinnin tekee se, että 

optimointikeinot kehittyvät koko ajan ja kehityksen mukana pysyminen vaatii jatkuvaa 

opiskelua ja seurantaa. Monessa yrityksessä tällaiseen ei ole aikaa ja resursseja.  

 

Hakukoneoptimointipalveluja tarjoaa moni yritys. Monessa tapauksessa onkin järkevää 

antaa ammattitaitoisen asiaan perehtyneen henkilön hoitaa optimointi. Ulkopuolista 

yritystä valittaessa on kuitenkin tärkeää hahmottaa mitä palveluita tarvitaan. Monet 

optimointipaketit saattavat olla pienelle tai keskisuurellekin yritykselle turhan laajoja ja 

näin ollen palvelusta saatetaan maksaa tarpeeseen nähden liikaa. Hinnoittelu on muutenkin 

optimointipalveluissa laidasta laitaan. Onkin hyvä, jos optimointia tarvitseva yritys pystyisi 

perehtymään asiaan edes sen verran, että ymmärtää mitä on ostamassa ja ennen kaikkea 

mitä haluaa ostaa. Yllämainituista seikoista johtuen myös Avis halusi tehdä 

optimointiprojektilleen suunnitelman ennen sen toteuttamista ja palvelun ostamista. 

 

Www-sivuston optimointiprojektin suunnittelu osoittautui haastavaksi tehtäväksi, sillä en 

ollut aiemmin perehtynyt hakukoneoptimointiin näin syvällisesti. Itsenäinen työskentely 

vei paljon aikaa, mutta se kehitti ammatillisia valmiuksiani monella tapaa. Opinnäytetyön 

tekeminen omalle työnantajalle, ja vieläpä omaa työtä tukemaan, motivoi kuitenkin niin 

paljon, että hakukoneoptimointiviidakkoon tutustuminen sujui yllättävän sujuvasti. 

Suunnitelman suurin ja työläin vaihe oli perehtyminen hakukoneiden toimintaan ja 

hakukoneoptimointiin. Ilman tätä tietoutta suunnitelmaa ei olisi pystynyt toteuttamaan 

järkevästi, sillä itse suunnitelman laatiminen pohjautui pitkälti aiheeseen liittyvään 

teoriaan.  

 

Hakukoneoptimoinnin kompastuskiveksi voi muodostua alati muuttuvat optimointikeinot 

ja hakukoneiden hakurobottien kehittyvät toimintatavat. Tämän johdosta jouduin 
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tutkimaan kirjallisuutta hyvin kriittisesti. Etsin tietoa hakukoneoptimoinnista ja 

hakukonekäyttäytymisestä useasta eri lähteestä. Uutta kirjallisuutta hakukoneoptimoinnista 

oli saatavana jokseenkin vähän, mutta Internetistä löytyi tietoutta sitäkin enemmän. 

Lähtökohtaisesti Internetistä löytämieni tietojen oheen pyrin kuitenkin aina löytämään 

vastaavaa materiaalia myös kirjoista tai tutkitusta tiedosta, ennen kuin hyödynsin tietoa 

työssäni. Tutkimuksia oli kuitenkin vaikea löytää aiheesta. Jos tutkimuksia oli, ne joko 

maksoivat tai olivat vain osittain saatavana. Jatkuvasti kehittyvien 

hakukoneoptimointitapojen vuoksi myös tätä opinnäytetyötä tulee lukea kriittisesti. 

 

Myös yrityksen käytössä oleva www-sivujen julkaisujärjestelmä saattaa muodostua 

ongelmaksi. Avisin käytössä oleva järjestelmässä ei esimerkiksi pysty toteuttamaan kaikkia 

optimointitapoja kovin helposti. Optimointiprojektin toteuttava yritys joutuukin varmasti 

miettimään erityisesti Avisille räätälöityjä ratkaisuja, jotta näkyvyys hakukoneessa 

toteutuu halutulla tavalla. 

 

Tutkin hakukoneoptimointia opinnäytetyössäni yleisellä tasolla, näin työ antoi minulle 

kokonaisvaltaisen katsauksen hakukoneoptimointiin. Alan kokonaisvaltaisen tietotaidon 

hallitseminen antaa minulle mahdollisuuden jatkossa toimia myös muiden vastaavien 

projektien konsulttina tai vetäjänä. Ammatillinen osaamiseni sähköisen markkinoinnin 

puolella kehittyi ja pystyn hyödyntämään opittuja asioita myös käytännössä. 

 

Opinnäytetyö vastasi oppimistavoitteita, jotka asetin itselleni. Opinnäytetyöni kautta pääsin 

tutustumaan hakukoneoptimointiin huomattavasti laajemmin, mitä olisin koulun tai työni 

ohessa muuten pystynyt. Sähköisen markkinoinnin peruspilari hakukoneoptimointi tuli 

minulle huomattavasti tutummaksi kuin ennen. Ymmärrän nyt paremmin alan termistöä, 

hakukoneiden käyttäytymistä sekä optimoinnin tapoja. Ammattitaitoista 

hakukoneoptimoijaa minusta ei kuitenkaan vielä tullut.  

 

Uskon, että opinnäytetyöstäni on hyötyä Avisille. Se toimii optimointiprojektin 

alullepanijana ja helpottaa koko projektin läpivientiä. Työni antaa varmasti myös uusia 

ideoita optimointiin tai ainakin viitoittaa keskittymään oikeisiin asioihin. Uskon, että 

opinnäytetyöstäni voi olla hyötyä myös muille optimointiprojektia suunnitteleville 

yrityksille, koska teoriaa ja suunnitelmaa ei ole yksilöllistetty ainoastaan Avisiin, vaan sitä 

voi soveltaa muuallakin. 
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