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Saatat nyt ajatella: 

“Myyn tuotteita, miksi puhuisin mistään muusta?”

Vastaus:
Asiakas ei aina tiedä, mikä tuote toisi ratkaisun ongelmaan tai
tarpeeseen.

✔  Esimerkiksi rakentamiseen liittyvä ongelma ei löydy tuotteen
ominaisuuksista, vaan muiden rakentajien kokemuksista ja suosituksista
tai esimerkiksi aihetta käsittelevästä artikkelista tai oppaasta, jotka on
linkitetty kategoriakuvauksen ja/tai tuotteen yhteyteen.

✔  Kun asiakas hakee Googlesta vaikkapa rinkkaa, tuotevalintaa auttavat
sisällöt nopeuttavat ostopäätöstä. 

✔  Asiakas haluaa tuntea tekevänsä oikean valinnan ja juuri siksi
tunteiden huomioiminen on tärkeää!

Verkkokaupan SEO-optimointi 

Verkkokaupan hakukoneoptimoinnissa on keskeistä

ymmärtää hakuja tekevän asiakkaan ongelmia ja tuottaa

sisältöjä, jotka auttavat heitä löytämään vastaukset

kysymyksiin ja siten tekemään parhaan tuotevalinnan.
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Miten verkkokaupan optimoinnissa
kannattaa lähteä liikkeelle?
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Kun verkkokaupassa on tuhansia tuotteita, on hankala

löytää aikaa sisältöjen parantamiseen. Onneksi kauppiaan

ei edes kannata optimoida kaikkia verkkokaupan sivuja.

� Yllä olevassa esimerkissä Partioaitta tarjoaa kategoriasivun alussa
oppaita ostopäätöksenteon tueksi ja samaa mallia kannattaa harkita
myös omaan käyttöön!

✔  Tuotekategorioiden lisäksi parhaiten myyvien, kannattavimpien
ja/tai vetonaulatuotteiden optimointi riittää. 

Nämä tuotteet tuovat kauppaasi oikeanlaisia ostajia ja hyvällä
palvelulla teet heistä vakiasiakkaita ja kauppasi suosittelijoita.

Nyrkkisääntö on, että mitä isommasta hankinnasta on kyse, sitä
enemmän sinun kannattaa tuottaa sisältöjä, jotka huomioivat
ostamisen eri vaiheet: 

1) Miksi ostaisin tämän tuotteen?

2) Miten tämä tuote hyödyttää minua? 

3) Miksi tämä tuote on parempi kuin kilpailijan?
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� Tuoteryhmien kategoriakuvaukset ovat usein tärkein

sivutyyppi verkkokaupan SEO-optimoinnissa.

Näille sivuille laskeutuvat he, jotka tietävät, minkä tyyppisen tuotteen
haluavat, mutta jotka eivät vielä ole päättäneet, minkä tuotteen he
haluavat.

1. Otsikoi kategoriasivut selkeästi. Sivun otsikon pitää olla kuvaava

ja sen tulee kertoa, mitä ko. sivulta löytyy. Älä siis otsikoi “Naiset” vaan
ennemmin “Naisten vaatteet”.

2. Jos käytät vajaita kategorianimiä (kuten Naiset tai Lapset)

automatisoidussa sisällöntuotannossa, saatat laittaa naiset ja lapset
myyntiin ilman toimituskuluja!

3. Vältä erilaisten tuotteiden niputtamista samaan
tuoteryhmään, sillä sellaista sisältöä on vaikea optimoida.

Kategorioiden “Korut ja asusteet” tai “Kalastusveneet ja soutuveneet”
sijaan tee jokaiselle tuoteryhmälle oma kategoria: Korut, Asusteet,
Kalastusveneet, Soutuveneet.

#1 Nimeä tuoteryhmät selkeästi ja
tarkasti

Tämä on äärimmäisen tärkeää!
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#2 Optimoi kategoriasivujen titlet
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Tämä on sama asia, kuin minkä tahansa sisällön SEO-titlen

SEO-optimointi.

Kategoriasivujen SEO-yitlessä kannattaa hyödyntää hakusanan lisäksi
jotakin erottautumistekijää, joka erottaa verkkokauppasi muista.

✔  Tällainen erottava tekijä voi esimerkiksi olla ”100 % kotimainen”,

”Ilmainen toimitus”, “[xx tuotteet] edullisesti netistä!”

✔  Hyödynnä SEO Titleissä myös alisteisia avainsanoja.

#3 Kirjoita houkutteleva meta-kuvaus

Meta-kuvaukset ovat kuin myyntipuhe sivujesi sisällöistä. 

✔  Vaikka meta-kuvaukset eivät vaikuta hakukonenäkyvyyteen, ne

voivat kasvattaa klikkausprosenttia hakutuloksista verkkokauppaasi
siirtymisissä ja tätä kautta myös hakukonenäkyvyytesi kasvaa.

✔  Lisäksi Google boldaa metakuvauksessa käytetyn avainsanan,

minkä ansiosta meta-kuvauksella voidaan erottua kilpailijoista myös
visuaalisesti.

Tämä on sama asia, kuin minkä tahansa sisällön meta-

kuvauksen optimointi.



✔  Verkkokaupoissa käytetty kategoriakuvauksen pituus on yleensä
noin 200–600 sanan pituinen. 

Voit halutessasi kurkata, miten esimerkiksi Zalando on kirjoittanut
tuotekuvauksiaan; ne ovat aina noin 600 sanan pituisia ja löytyvät
tuotekategoriasivun alareunasta.

Optimoitu sisältö löytyy sivun alareunasta siksi, ettei kävijän tarvitse
kahlata koko tekstiä läpi ennen kuin hän näkee etsimänsä tuotteet.

 

Selvennykseksi: Kategoriasivun alussa on kävijälle kirjoitettu

“sisäänheittoteksti” sekä mahdollisuuksien mukaan ostopäätöstä
helpottavia oppaita (kuten Partioaitan esimerkissä). Pidempi SEO-

sisältö sijaitsee puolestan sivun alareunassa (kuten Zalandon
esimerkissä).
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#4 Kirjoita käyttäjä- ja SEO-
ystävällinen kategoriakuvaus

Tämä on sama asia, kuin minkä tahansa sisällön SEO-titlen

SEO-optimointi.



Auttaa valitsemaan oikean tuotteen (valintaopas)
Kertoo, mitä tuotteita teillä on valikoimassa (sisäiset linkitykset)
Anna vastaus hakijan yleisimpiin kysymyksiin (vähemmän
yhteydenottoja ja palautuksia)

✔  Tuota kategoriasivulle sisältöä, joka:

Muista luoda myös Tarjoukset-sivu, jolla listaat voimassa olevat

tarjoukset verkkokaupassa.
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#5 Auta kävijää löytämään
tuoteryhmästä oikea tuote

Älä tee kategoriatekstistä Wikipedia-henkistä esittelyä vaan

käytä luovuutta: kirjoita myyntiä kasvattavia sisältöjä, jotka

auttavat kävijää valitsemaan hänelle sopivan tuotteen.

1. Kirjoita uniikkeja tuotekuvauksia, jotka kertovat laajasti ko.

tuotteen ominaisuuksista ja eduista.

2. Vastaa tuotesivulla yleisimpiin ko. tuotteisiin liittyviin
kysymyksiin. Tämä vähentää yhteydenottoja ja palautuksia sekä saa

useamman kävijöistä ostamaan.

3. Lisää ja mahdollista tuotteiden arvostelu. Käytä arvosteluista

sanaa “kokemuksia”, sillä Suomessa haetaan sillä sanalla yleensä
enemmän kuin “arvosteluilla”.

#6 Kategorioiden ja tärkeimpien
tuotesivujen haku kone optimointi
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Inspiraatio-sisältö
How to -sisältö
Asiakastarinat
Käyttövinkit
Huolto-ohjeet
Tietopaketit

4. Kun tuote poistuu valikoimasta, älä poista sivua. Jos
perusteltua, tee vanhalta tuotesivulta 301-uudelleenohjaus
korvaavaan tuotteeseen, jolloin säilytät sivun arvon hakukoneissa. Jos
tuote on kuitenkin kokonaan poistunut valikoimasta, anna ostajien
tietää se: mikään ei ole niin ärsyttävää kuin hakea samaa tuotetta ja
tulla aina ohjatuksi toiselle sivulle, ilman että kerrotaan tuotteen
olevan kokonaan loppu.

5. Hyödynnä sisältömarkkinoinnissa blogia, joka on kiinteä osaa

verkkokaupan sivustoa. Älä laita blogia eri domainiin (eli älä käytä
erillistä blogisivua vaan rakenna blogi oman sivuston sisälle). Blogin
avulla voit kattaa hakusanoja ja aiheita, jotka eivät sovi täydessä
laajuudessa kategoria- tai tuotesivuille:

6. Ratkaise asiakkaiden ongelmia ja tuota niistä artikkeleita
blogiin ja/tai julkaise artikkeleita niistä ongelmista, joita myymäsi
tuotteet ratkaisevat. Selvitä myös, mihin kysymyksiin asiakaspalvelu
toistuvasti vastaa ja tee sisältöä näille kysymyksille.
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✔  Valitse parhaat tuotteet ja käy niiden tuotekuvaukset läpi; miten
voisit parantaa tuotekuvausta, jotta tuote myisi entistä enemmän?

✔  Valitse ne kategoriat, joilla sinulla on jo näkyvyyttä (ja joista kertyy
myyntiä). Käy nämä kategoriat läpi ja optimoi ne entistä paremmiksi.

✔  Luo oppaita, jotka auttavat ostopolun alkupäässä olevaa ostajaa
valitsemaan tuotteen.

Kaikessa markkinoinnissa suurin virhe on pyytää kauppaa liian
aikaisessa vaiheessa: huomioi siis aina ostopolun kaikki vaiheet.

Yhteenveto 

Hyödynnä markkinoinnista tuttua 20–80-sääntöä: 20%

myynnistä tuo 80% liikevaihdosta, ja 20% sisällöistä tuo

80% kävijäliikenteestä. 

BONUS  
Koodilla BOOST2022 saat Luovaa, myyvää ja vaikuttavaa
markkinointia -kurssista 10% alennuksen. 

Verkkokurssilla opit kirjoittamaan luovia, myyviä ja vaikuttavia
markkinoinnin tekstejä, joilla saat asiakkaat toimimaan. Lisäksi pääset
lataamaan käyttöösi valmiita työpohjia ja mallisisältöjä, joita voit
hyödyntää omissa markkinointi- ja mainosteksteissäsi.

Tutustu verkkokurssin kuvaukseen täällä!

https://emojipedia.org/check-mark/
https://emojipedia.org/check-mark/
https://emojipedia.org/check-mark/
https://kirjoittaminen.fi/step/markkinointikurssi/flow/vaikuttavaa-markkinointia/

