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Tässä oppaassa käymme läpi viisi tärkeintä asiaa, jotka
sinun tulee huomioida sisältöjä optimoidessa. 

Kolme tavoitetta, jotka haluan saavuttaa tässä kuussa

Suunnitelmat, miten aion saavuttaa ne

Kolme sivuston / blogin / ulkoasun muutosta, jotka haluan tehdä
tässä kuussa

Suunnitelmat, miten aion saavuttaa ne 

Kolme tavoitetta, jotka haluan saavuttaa tänä vuonna

Suunnitelmat, miten aion saavuttaa ne

Kolme sivuston / blogin / ulkoasun muutosta, jotka haluan tehdä
tänä vuonna

Suunnitelmat, miten aion saavuttaa ne

Viisi tärkeintä SEO-vinkkiä

#1



artikkeli
sisältösivu
laskeutumissivu
tuotekategoria
tuote

Jokaisella yksittäisellä sisällöllä on aina oma uniikki URL-
osoitteensa. Se on kuin tienviitta, joka kertoo hakukoneille,
mistä kyseisellä sivulla puhutaan.

Yksittäisiä sisältöjä voivat olla:

Yli 90% verkkosivustoista käyttää selkeitä URLeja. Käydään
seuraavaksi läpi, mitä selkeillä URleilla tarkoitetaan. 

 Aihe on tärkeä, sillä URLit ovat yksi kriittisimmistä SEO-
elementeistä. Tämän vuoksi niiden pitää aina olla oikean
muotoisia.

✅ Sivustolla käytetty selkeä URL-rakenne mahdollistaa sisällön
hakukonelöydettävyyden ja tekee sivustolla liikkumisen
helpoksi.

Ikivihreät URL-rakenteet 
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Varmista selkeät URL-osoitteet 

https://emojipedia.org/light-bulb/
https://emojipedia.org/compass/


omadomain.fi/aihe (jos et käytä kategorioita)
omadomain.fi/kategoria/aihe

Ja esimerkiksi verkkokaupoissa:
omadomain.fi/päätuoteryhmä/alatuoteryhmä/yksittäinen-
tuote

Hyvä URL-osoite on muotoa:

 Joillain sivustoilla näkee kuitenkin edelleen riisuttuja URL-
rakenteita, jotka eivät kerro hakukoneille, mille avainsanalle ko.
sivu on kirjoitettu. 

Riisutun URLin tunnistaa numeraalisesta päätteestä, joka on
yleensä mallia: omadomain.fi/?p=123
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Varmista, että sivustosi käyttää selkeitä URLeja

Selkeät URlit ohjaavat hakurobotteja eli ne kertovat niille, mille
sanalle ko. sisältö on optimoitu.

✅ Vain selkeillä URL-rakenteilla varustetut sisällöt voivat
nousta hakukoneiden kärkeen.



Sivun otsikko eli SEO-title (tunnetaan myös nimellä title tag ja
Page title) on Googlen hakutuloksissa näkyvä otsikko. 

Se siis ei näy käyttäjälle verkkosivustolla vaan nimenomaan
Googlen tuloksissa. 

SEO-titlellä on merkittävä rooli sisältöjen
hakukoneoptimoinnissa. Ne kertovat sekä hakukoneille että
tietoa etsiville, mistä ko. sisältösivulla on kysymys. 

Mikäli SEO-titlestä puuttuu sivulle määritelty avainsana,
sisältösivu ei myöskään mitä todennäköisimmin nouse
Googlen hakutuloksiin.

SEO-titlet tulee aina määrittää, oli kyseessä sitten sisältösivu,
blogikirjoitus tai kategoriasivu. Toisin sanoen, jokainen sisältö
tulee hakukoneoptimoida itsenäisenä sisältönä. 

✅ Katsotaan seuraavaksi vinkit siihen, miten optimoit sivun
otsikon oikeaoppisesti!

Parhaat  SEO-titlet 
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SEO-title on tärkeimpiä SEO-elementtejä 

https://emojipedia.org/gem-stone/


1. Avainsanan valinta. Ennen kuin alat muokkaamaan nykyisiä
sisältösivuja tai kirjoittamaan uusia, sinun tulee tietää, mille
avainsanalle sisältö optimoidaan. Tähän tarvitset tueksi
avainsana-analyysin.

2. SEO-titlet ovat aina uniikkeja. Jokaisella sivulla tulee olla
oma uniikki otsikko. Myös avainsanat ovat uniikkeja: älä kirjoita
kahta sisältöä samalle avainsanalle, sillä silloin ne kilpailevat
keskenään. Hyödynnä sen sijaan alisteisia avainsanoja.

3. On kuitenkin tapauksia, jolloin useammalla sisältösivulla on
sama sisältö ja otsikko. Tämä ilmenee etenkin
verkkokauppojen tuotteissa, kun sama tuote esiintyy
useammassa kuin yhdessä verkkokaupan tuoteryhmässä.

✅ Duplikaattisisällöiltä välttyäksesi sinun tulee määrittää
Rel=”canonical”-tagillä saman sisällön sivut Googlelle ja asettaa
aina vain yksi sivu ensisijaiseksi sivuksi.
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SEO-titlen määrittäminen



✅ Lisää SEO-titlen alkuun sivulle valittu avainsana. Avainsanan
tulee siis mieluiten olla heti ensimmäisenä, jos mahdollista. 

✅ Pidä SEO-titlen pituus 50–70 merkin pituisena (välilyönnit
lasketaan).

✅ Erota brändi-nimesi pystyviivalla, esim: 

Parhaat proteiinijauheet | Brändi nimi

#2

Näin kirjoitat SEO-titlen parhaiden 
SEO-käytäntöjen mukaan

 Kysymyksellä varustetut SEO-titlet keräävät eniten
klikkauksia.

✅ Hyödynnä siis mahdollisuuksien mukaan kysymyksiä SEO-
titlejä kirjoittaessasi (ja vastaa niihin ko. sisällössä).
Hakusanatutkimuksella voit myös tunnistaa suoraan ne
kysymykset, joita käyttäjät hakevat etsiessään sisältöjä
Googlesta.

Viiden tähden vinkki



Meta-kuvaus eli meta-description on Googlen hakutuloksissa
SEO-titlen alla näkyvä lyhyt kuvaus ko. sivun sisällöstä. 

 Vaikka meta-kuvaus ei enää vaikuta sivuston sijoituksiin
hakukoneissa, se on silti oleellinen osa sisältöjen optimointia,
sillä meta-kuvaus on paras paikka myydä sisältö käyttäjälle ja
ansaita klikki!

Parhaat  meta-kuvaukset 
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Hyvällä metakuvauksella ansaitaan klikki

Meta-kuvauksella voidaan vaikuttaa suoraan klikkiprosenttiin
eli siihen, kuinka moni käyttäjä päätyy sivustolle. 

✅ Toisin sanoen, meta-kuvaus on paras paikka markkinoida
kyseisen sisältösivun erinomaista sisältöä!

https://emojipedia.org/gem-stone/


Meta-kuvaukseen kannattaa aina lisätä ko. sisältösivulla
käytetty avainsana. Näin siksi, että Google lihavoi hakua
vastaavat sanat ja siten sivustosi erottuu myös paremmin
tulossivulla.

Alla olevassa esimerkissä on siis haettu avainsanalla “paras
pullataikina”, minkä vuoksi Google boldaa sen hakutuloksissa.
(Huomaat samalla, miten liian pitkä SEO-title menee poikki …
pisteellä, eli siksi SEO-titlen pituuteen kannattaa kiinnittää
huomiota.)

Meta-kuvaus kannattaa pitää selkeänä, kuvaavana ja
kiinnostavana. Sellaisena, että se herättää halun paneutua
aiheeseen syvemmin. 

Mitä kiinnostavampi meta-kuvaus on, sitä todennäköisemmin
käyttäjä klikkaa sivustollesi.
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Muista tämä

Viiden tähden vinkki



✅ Kirjoita 150–165 merkkiä pitkä meta-kuvausteksti (välilyönnit
lasketaan), jonka alussa käytät mahdollisuuksien mukaan
avainsanaa.

✅ Meta-kuvauksen viimeiseksi lauseeksi kannattaa lisätä “Call
to action” eli kehotus, joka voi esimerkiksi olla: “Tutustu
tuotteeseen”, “Lataa opas”, jne. Call to action tulee määrittää
siten, miten se parhaiten palvelee ko. sivun aihetta.

 Hyvä tietää: Vaikka määrittäisit meta-kuvauksen itse, Google
voi halutessaan vaihtaa sen. Näin tapahtuu silloin, kun haettu
avainsana osuu sivun sisältöön mutta ei suoraan asettamaasi
kuvaukseen (eli Google tekee sen mielestään paremmin).

Jos huomaat, ettei Google hyväksy meta-kuvauksiasi vaan
nostaa niiden paikalle jotain muuta ko. sisältösivulta, koeta
kirjoittaa meta-kuvaus uudestaan Googlen esimerkin pohjalta.

#3

Näin kirjoitat meta-kuvauksen parhaiden 
SEO-käytäntöjen mukaan


