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Analysoi valitsemasi organisaation verkkosivuja hakukoneen ja hakukoneoptimoinnin (SEO) 

näkökulmasta. Kiinnitä huomioita etenkin seuraaviin asioihin: 

 

1. TITLE-kentät eli sivujen otsikot 

2. Description eli metakuvaus 

3. Sivujen H1 ja H2 -sisältöotsikot 

4. Sisällön ryhmittely alasivuille (kukin tuote omalla sivullaan?) 

5. Sivujen nimeäminen ja navigaation loogisuus 

6. Sivujen tekstisisältö (määrä, laatu) 

7. Sisällön kiinnostavuus ja ainutlaatuisuus 

8. Sijoitus hakutuloksissa tärkeimmillä avainsanoilla (ks. SERPLAB) 

9. Linkitykset muilta sivuilta (inbound-linkit) ja page authority (Moz Open Site Explorer) 

10. Kuvat ja kuvien alt-tekstit 

 

Tärkein parannettava asia tämän sivuston hakukoneoptimoinnissa?
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SEO-lunttilappu hakukoneoptimoinnin perusteista 

Title: Tärkein yksittäinen SEO-kenttä. Ei sivun sisältöä vaan näkyy mm. selaimen otsikkorivillä/välilehden tekstinä 

<title>Sivun otsikko</title> 

 Enintään n. 65 merkkiä 

 Tärkeimmät avainsanat alussa 

 Jokaisella sivulla oma yksilöllinen title 

Meta Description (metakuvaus) 

<meta name=”description” content=”Sivun lyhyt tiivistelmä tähän…” /> 

 Enintään n. 155 merkkiä, esim. pari tiivistä ja myyvää lausetta (kuitenkin yli 50 merkkiä). 

 Tulisi olla yksilöllinen joka sivulle – ainakin tärkeimmille sivuille kannattaa yleensä tehdä metakuvaus 

 Ei vaikuta suoraan rankingiin, mutta hyvin kirjoitettu metakuvaus parantaa klikkausprosenttia (CTR) 

Selkokieliset URL-osoitteet 

Sijoita tärkeät avainsanat domain-nimeen tai url-osoitteeseen (nyt ei tosin havaittu enää vaikutusta Googleen): 

http://www.musiikkiliike.fi/kitarat/fender-stratocaster-sunburst-sahkokitara 

ei näin: 

http://www.example.com/fi/index.php?id=234983 

Kiinnostava sisältö ja PageRank-arvo 

 Kiinnostava sisältö saa muut linkittämään sivullesi 

 Google laskee sivustollesi PageRank-arvon välillä 0–10 siihen johtavien linkkien laadun ja määrän perusteella 

 Google ei enää julkaise PageRank-arvoja, mutta esim. Moz Open Site Explorer kertoo tätä imitoivan Page 

Authority -arvon ja sivuston saamat inbound-linkitykset 

 Linkki korkean PageRank-arvon sivulta on arvokkaampi 

 Nofollow-linkeillä ei ole vastaavaa painoarvoa:  

<a href=”http://www.example.com/” rel=”nofollow”>Ankkuriteksti</a> 

 Pyydä yhteistyökumppaneilta linkitystä muodossa, jossa hyvä ankkuriteksti ja siinä avainsanat: 

<a href=”http://www.musiikkiliike.fi/”>Sähkökitarat edullisesti Laitisen Musiikista</a> 

Tekstisisällön tärkeys 

 Nykyiset hakukoneet toimivat pitkälti tekstisisällön perusteella => älä säästele tekstissä 

 Jaa eri tuoteryhmät ja tuotteet omille alasivuilleen => saat käytettäväksi enemmän ja tarkempia title-kenttiä 

 Nimeä sivut tuotteiden nimien ja avainsanojen mukaan (Tuotteet tai Palvelut ei ole kuvaava sivun nimi) 

 Selvitä avainsanatutkimuksella, millä avainsanoilla ihmiset hakevat tuotteitasi 

 Kirjoita ihmisille, mutta tee lopuksi tarkistus, oletko käyttänyt tekstissä niitä sanoja, joilla ihmiset etsivät 

tuotteitasi. Myös synonyymit, älä käytä firman sisäistä jargonia. 

 Tekstisisällössä H1-otsikko on muuta sisältöä arvokkaampi, mutta ei niin tärkeä kuin sivun title 

 Hakukoneet näkevät parhaiten tavallisen HTML-tekstisisällön (Google indeksoi myös PDF:t ja jotenkuten 

Flash-sisällön tekstit) 

 Kuviin kannattaa lisätä tekstiä ja avainsanoja esimerkiksi tiedostonimeen ja alt-elementtiin: 

<img src=”img/avainsana.jpg” alt=”kuvan selitys, avainsanoja kuvasta” /> 
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