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Kun ihmiset matkailevat eli liikkuvat uudella paikkakunnalla,
he etsivät kohdevinkkejä Google Mapsista. Tällaisia kohteita
ovat esimerkiksi kaupat, ravintolat ja kahvilat sekä
autokorjaamot, lääkäripalvelut ja vaikka optikot. Olethan siis
varmistanut, että myös sinun liikkeesi löytyy Google
Mapsista?

9 vinkkiä kivijalkaliikkeen
menestykseen Google Mapsissa
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Saatat nyt miettiä, miten kivijalkaliikkeet voivat sijoittua korkeammalle
Googlen karttapalvelussa, jossa kuluttajat etsivät yhä useammin
nimenomaan paikallisia kauppoja ja palveluita.

Listasimme yhdeksän vinkkiä, joiden avulla parannat kivijalkaliikkeesi
sijoitusta hakukoneissa ja ansaitset enemmän kävijöitä Google Mapsin
avulla.

Aloitetaan!

Step 1: Lunasta Google-yritysprofiili

✅ Lunasta itsellesi yrityksesi Google Business Profile (GBP).

Voit tehdä tämän googlaamalla yrityksesi nimeä Googlessa tai Google
Mapsissa ja hakea sitten tilin omistajuutta. 

Voit myös hakea omistajuutta yllä olevan linkin kautta ja seuraamalla
Googlen ohjeita tilin luomiseen.

https://www.google.com/business/
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Step 2: Luo GBP-profiiliisi sisältöä

Kun olet hankkinut yrityksesi eli kivijalkaliikkeesi omistajuuden, on vielä
muutamia asioita, jotka sinun tulee tehdä, jotta kaikki on valmista. Vielä ei siis
kannata nostaa jalkoja pöydälle. Tarvitaan siis hyviä sisältöjä!

 Google palkitsee aktiiviset yritykset paremmalla näkyvyydellä Google
Mapsissa, joten on tärkeää julkaista säännöllisesti päivityksiä omaan GBP-
profiiliin. Nämä päivitykset voivat olla kuvia, erikoistarjouksia, tapahtumia,
linkkejä asiaankuuluviin blogikirjoituksiin tai muita yleisiä yrityksen
toimintaan liittyviä julkaisuja.



 Jos haluat saada hyvän sijoituksen Google Mapsissa, varmista, että sivustosi
näkyvyys (niin sivuston sisäisesti kuin somekanavissa) on optimoitu
paikallista yleisöäsi varten.

✅ Tätä varten tarvitset paikallisille hakutermeille toteutetun avainsana-
analyysin, jotta pystyt optimoimaan sisältöjä nimenomaan paikallisesti (esim.
"kahvilat Helsingissä", "hieroja Tampereella", jne).

✅ Lisäksi sivustosi on oltava teknisesti kunnossa, jotta Google voi indeksoida
sisältösi. Tämän voit tarkistaa teknisen auditoinnin avulla.

Verkkosivustosi on myös latauduttava nopeasti ja tarjottava saumaton
käyttökokemus kaikilla päätelaitteilla (yli 60% kaikista maailman hauista
tehdään mobiilisti, joten varmista, että sivustosi toimii täydellisesti kaikilla
puhelinmalleilla).
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Step 3: Optimoi sisällöt paikallisesti

Schema.org eli jäsennelty tieto mahdollistaa verkkosivun eri tietojen
merkitsemisen niin, että hakukoneet voivat näyttää näitä tietoja suoraan
hakutulossivuilla “rikkaina” hakutuloksina.

 Jäsenneltyjen tietojen avulla voit erottua eduksesi hakutulossivuilla ja
houkutella asiakkaasi klikkaamaan hakutulostasi kilpailijan hakutuloksen
sijaan.

Vaikka jäsenneltyjen tietojen (Local Schema) käyttö on useissa tapauksissa
hyvin tehokasta, se on silti vähiten käytetty SEO-menetelmä. Näin on yleensä
siksi, että se on melko haastava toteuttaa.

✅ Kun ymmärrät Schema Markupin konsepteja ja tunnistat parhaiten
sivuillesi soveltuvat tietotyypit, voit antaa verkkosivuillesi boostin Googlen
hakutulossivulla.

Step 4: Muista paikallisten schema-tietojen 
hakukoneoptimointi

https://marinellahimari.fi/avainsanatutkimus/
https://marinellahimari.fi/site-audit/
https://schema.org/
https://developers.google.com/search/docs/advanced/structured-data/local-business


 Vaikka ei ole nimenomaisesti sanottu, että Google-kartan upottaminen
verkkosivustollesi vaikuttaisi sijoitukseesi Google Mapsissa, ei ole kaukaa
haettua olettaa, että Google varmasti suosii tätä.

✅ Tällä tavoin kerrot Googlelle, että yrityksesi lokaatio on käytössä myös
verkkosivustollasi, minkä lisäksi ansaitset jälleen yhden hyvän ja arvokkaan
linkin (niillehän Google lopulta perustuu).
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Step 5: Upota Google Maps -kartta sivustollesi

✅ Sen lisäksi, että julkaiset aktiivisesti sisältöjä GBP-profiiliisi, muista myös
käyttäjäarviot ja niihin vastaaminen. 

✅ Vastaaminen on tärkeää etenkin silloin, jos saat negatiivisen palautteen.
Älä kuitenkaan koskaan lähde sättimään asiakasta, vaan vastaa asiallisesti.
Samalla selvennät myös muille samaisen palautteen lukijoille, mistä
palautteessa on kyse ja miten se on ratkaisu asiakasta tyydyttävällä tavalla.

Alla olevasta (seuraavalla sivulla) Cafe Regattan esimerkistä näet, miten he
ovat vastanneet asiakkaan kysymykseen siitä, onko kahvilassa tarjolla
gluteenittomia tuotteita.

 Sen lisäksi, että kysyjät odottavat saavansa vastauksen, myös Google seuraa
sitä, miten reagoit (tai et reagoi) asiakaspalautteeseen.

Step 6: Ylläpidä arvosteluja
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✅ Kolme tärkeintä tietoa, jotka sinun tulee ehdottomasti mainita niin GBP-
profiilissasi, verkkosivustollasi kuin muualla verkossa ovat yrityksesi nimi
(Name), osoite (Address) ja puhelinnumero (Phone). Näistä siis muodostuu
lyhenne NAP. 

 NAP-tietojen lisääminen on tärkeää siksi, että monet kolmannen
osapuolen palvelut (Yelp, TableOnline, jne.) käyttävät Googlen tietoja omissa
tuloksissaan. Jos et määritä näitä itse, ne eivät myöskään näy muualla
verkossa.

Muista myös lisätä GBP-profiiliisi verkkosivusi osoite sekä muut mahdolliset
linkit ja some-kanavat, mikäli niitä on.

Step 7: Muista NAP
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✅ Backlinkit eli käänteiset linkit eli sivustollesi toisilta sivustoilta saapuvat
linkit laajentavat NAP-strategiaasi.

Backlinkien avulla voit vahvistaa yrityksesi näkyvyyttä niin paikallisen SEO:n
kuin yksittäisen tuotteen/palvelun näkökulmasta.

 Voit ehdottaa linkkivaihtoa esimerkiksi yhteistyökumppanisi kanssa. Lisäksi
ja mikäli olet tehnyt vaikuttajayhteistyötä, saat näistäkin julkaisuista linkin
sivustollesi ja mahdollisesti myös GBP-profiiliisi. Muista aina pyytää
luonnolliset backlinkit follow-muodossa.

Step 8: Rakenna paikallisia backlinkejä

✅ Aivan kuten Google palkitsee GBP-tilin aktiivisesta toiminnasta, se
kiinnittää huomiota myös siihen, kuinka aktiivisesti vuorovaikutat yleisösi
kanssa.

 Yrityksiä, joiden on todettu tekevän yhteistyötä paikallisten
palveluorganisaatioiden (esim. kauppakamarien, hyväntekeväisyysjärjestöjen
tai urheiluryhmien) kanssa, sponsoroivan paikallisia tapahtumia tai
toteuttavan kumppanihankkeita muiden merkittävien paikallisten yritysten
kanssa, katsotaan luonnollisesti toimivan tiiviisti osana yhteisöä.

Tällainen oman yhteisön sitouttaminen voi sisältää linkitettäviä sisältöjä,
kuten tapahtumailmoituksia, yhteisiä ja omia mainoksia partnereiden välillä
sekä ylipäätään julkaisuja paikallisuutissa ja muissa mahdollisissa julkaisuissa
(blogikirjoitukset, yms).

  Nämä vinkit luettuasi seuraavana tehtävänäsi onkin luoda
kivijalkaliikkeellesi oma GBP-tili!

Optimoinnin iloa!

Step 9: Vuorovaikuta yleisösi kanssa

https://emojipedia.org/world-map/

