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Verkkosivujen trendit ja 
parhaat käytännöt



Verkkosivujen parhaat käytännöt

1. Minimoi 
tekstin 

määrää, kuvat 
keskiöön

2. Seuraa 
sivun nopeutta

4. Yrityksen 
mukainen 
brändäys

3. Käytä 
lyhyitä lauseita 

ja kappaleita

5. Sama selkeä 
CTA eri sivuilla

6. 
Yksinkertainen 

navigaatio

8. Panosta 
SEO 

strategiaan

7.
Optimoi sivut 

mobiilikäyttäji-
lle



Minimoi tekstin määrää, kuvat keskiöön
• Minimoi tekstin määrää erityisesti 

etusivulla ja ns. Landing Pageilla
• Opettele kertomaan tarinasi 

muutamilla lauseilla
• Mieti, miten kuvat voivat esitellä 

tuotetta/palveluasi paremmin kuin 
teksti?

• Pitkien tekstien paikka on edelleen 
kuitenkin verkkosivun blogissa

• Vinkki: Asiakaskokemukset heti 
etusivulle!



Verkkosivujen nopeus
Punainen 0-49 pistettä = Huono 
(Poor)
Keltainen 50-89 pistettä = 
Kehitettävää (Needs improvement)
Vihreä 90 tai yli = Hyvä (Good)

Linkki: 
https://developers.google.com/spee
d/pagespeed/insights/?hl=fi



Lyhyet lauseet ja kappaleet kunniaan
• Pitkien lauseiden ja kappaleiden 

lukeminen on hankalaa, 
ERITYISESTI mobiilissa

• Panosta lyhyisiin ja ytimekkäisiin 
lauseisiin 

• Jos on pakko kirjoittaa pitkä lause, 
niin varmasti, että sen perään tulee 
lyhyempi lause

• Aloita kappaleet aina otsikolla!



Oman yrityksen mukainen brändäys

1. Väripaletin valinta
2. Fontin valinta
3. Ikonit
4. Omat kuvat vs. 

kuvapankkikuvat?

https://fonts.google.com/



Sama selkeä CTA eri sivuilla
• Käytä voimakkaan sävyisiä, selkeitä 

CTA painikkeita
• Huolehdi, että ne ovat samanlaiset 

jokaisella sivulla
• Yläpalkki on erinomainen paikka, 

jotta se seuraa varmasti sivulta 
toiselle



Yksinkertainen navigaatio
• Ihmiset pitää löytää helposti 

etsimänsä!
• Pyri saamaan navigaatio enintään 

kolmeen tasoon
• Laita itsesi asiakkaan saappaisiin ja 

mieti onko sivuiltasi helppo ostaa 
tai löytääkö sieltä haluamat asiat?



Optimoi sivut mobiilikäyttäjille
• Internetin mobiilikäyttö on 

ohittanut jo tietokonekäytön
• Karsi mobiilisivulta kaikki turha pois
• Räätälöi se mobiilikäyttäjiä varten
• Tee yhteydenotosta helppoa!



Case: Oman sivurakenteen arviointi?

Tutkitaan oman sivun 
rakennetta. Pääseekö 
jokaiselle sivulle 
enintään kolmella 
klikkauksella?



SEO eli Hakukoneoptimointi



Mistä hakukoneoptimointi koostuu?

TEKNINEN 
OPTIMOINI

SISÄLLLÖN 
OPTIMOINTI

ULKOINEN 
OPTIMOINTI

Tekninen hakukoneoptimointi 
pureutuu nimenomaan tekniseen 

toteutukseen, eli siihen, miten sivu 
rakennettu, miten tieto sivulla on 

järjestetty ja esim. kuinka nopeasti 
sivu latautuu.

Sisällön optimointi pureutuu 
sivuston sisältöön ja miten 

hyvin se on optimoitu 
relevanttien hakutermien 

avulla. 

Ulkoinen optimointi pureutuu 
lähinnä ulkopuolisilta 

sivustoilta tuleviin linkkeihin. 
Hyvät sivut parantavat 

rankingia



Tekninen hakukoneoptimointi

1. 
Sivuston 

löydettävyys*

2. 
Sivuston nopeus ja 

turvallisuus

3.
Sivuston 

mobiiliystävällisyys 

*Sivuston rakenne, sisäiset linkit, uudelleenohjaus, rikkinäiset 
sivut ja linkit jne.



Sisällön optimointivinkit

1. Laadukas 
sisältö!

2. 
Avainsanatutki

mus

4. Sisällön 
”uutuus”

3. 
Avainsanojen 

käyttö

5. Suorat 
vastaukset

6. Otsikko 
Tagit

8. Pitkät 
hännät

7.
Meta-

kuvaukset



Laadukas sisältö
• Harkitse blogin kirjoittamista
• Tee asiakastarinoita
• Toista näissä pidemmissä teksteissä 

tarkasti valittuja hakusanoja
• Hyödynnä myös muiden olemassa 

olevia tekstejä
• Tee teksteistä oikeasti pitkiä
• Hyödynnä ns. sisäisiä linkkejä
• Wordpressiin saatavilla lisäosia 

Optimoinnin tueksi, esim. Yoast Seo



Avainsanatutkimus
• Tee itsellesi lista aiheista, jotka 

liittyvät liiketoimintaasi/osaamiseesi
• Etsi sopivat hakutermit
• Pohdi miten ihmiset voisivat haluta 

tietää asioista?



Case: Avainsanatutkimus

Mietitään 3-5 kappaletta oman liiketoiminnan näkökulmasta 
tärkeitä hakusanoja, joilla te haluatte tulla löydetyksi?



Meta kuvaukset kuntoon
• Lyhyt kuvaus jokaisesta yksittäisestä 

verkkosivustasi
• Mitä Googlen hakukone näyttää

hakutuloksissa
• Tehdään oman sivuston 

hallintapaneelissa
• Vaikuttaa sivustojen löydettävyyteen



Ns. Pitkät hännät (Long tails) optimoinnissa
• Tarkoittaa pidempiä hakulausekkeita
• Usein vähemmän kilpailtuja
• ”Tekemistä lasten kanssa ruovedellä”
• ”Hyvä gluteeniton aamiainen 

tampere”
• Mihin lisätään?

• Otsikot
• Kuvien nimet ja  Alt tekstit
• Itse sisältöön



Case: Pitkät hännät

Mietitään mitä pitkän hännän hakulausekkeita teidän 
potentiaaliset asiakkaat voisivat tehdä?

Esim. ”Tekemistä lasten kanssa ruovedellä”



Hyvinvointiverstas Relevo



Kommentit verkkosivuista
Verkkosivut

- Nopeustesti: 48/100 tietokoneella, 28/100 
mobiilissa

- Hienosti parhaiden käytäntöjen mukaisesti käytät 
vaaleaa taustaväriä ja lyhyitä tekstejä

- Selkeä CTA (ajanvaraukseen)

- Mobiilikokemus ensiluokkainen

- Harkitsisin etusivun alkukuvan korvaavista jollakin 
hienoista videoistasi

- Sivuilla on selkeä navigaatio ja toimiva ajanvaraus

- Voisiko ”ajanvaraus” nappi seurata käyttäjää joka 
sivulla? Esim. yläpalkissa

- Voisiko hintatietoja tuoda myös etusivulle näkyviin?

- Asiakaskokemukset?



Elämänpuoti



Kommentit verkkosivuista
Verkkosivut

- Nopeustesti: 43/100 tietokone, 29/100 mobiili

- Tyylikkäät, selkeät ja yksinkertaiset sivut

- Selkeä ja suoraviivainen CTA, ”Astu verkkokauppaan” 
(ei toimi kuitenkaan?)

- Kuvat voisivat olla yhdenmukaisella vaalealla 
taustalla

- Ns- FAQ eli useimmiten kysytyt kysymykset heti 
etusivun alareunaan

- Mobiilissa oli käytettävyyteen liittyviä ”bugeja”

- Tuotehakua kaipaisin

- Asiakasarviot

- Tuotekuvausten laajentaminen

- Blogi



e-Coach



Kommentit verkkosivuista
FB yrityssivu

- Nopeustesti: 56/100 tietokone, 10/100 mobiili

- Modernit Wordpress sivut, joissa hyödynnetty 
edityksellistä Divi sivurakentajaa

- Aloitusnäkymän videosta plussaa

- Sivu navigaatio selkeä

- Etusivun palvelutarjonta vähän sekava ja vähän turhankin 
paljon tekstiä

- Saisitko kokemuksia verkkokursseille osallistuneilta heti 
etusivulta?

- CTA voisi seurata sivuilla laajemminkin

- Sinisen lisäksi myös muita värejä?



Sammallammas



Kommentit verkkosivuista
Kommentit

- Vanhanaikainen teknologia ja visuaalinen ilme 

- Yksinkertaisista navigaatioista plussaa

- Sivujen navigaatio ei toimi mobiilissa kunnolla

- Tuotesivuilla odottaisi näkevän enemmän kuvia itse 
tuotteista

- Olet selkeästi taitava kirjoittamaan

- Suosittelen sivujen uudistamisen kevyesti ja 
ketterästi Wordpress alustalle 

- Monia vanhoja tekstejä voi hyödyntää, mutta kuvat 
uusiksi

- Säilyttäisin kuitenkin uusilla sivuilla tämän ”pienen 
toimijan” mielikuvan

- Videoita uusille sivuille?



Vehkaniemen loma- ja juhlatila



Kommentit verkkosivuista
Kommentit sivuista

- Sivut ovat vanhat teknologialtaan sekä myös 
visuaaliselta ulkoasultaan

- Itse sisällöt ja kuvat ovat hyviä. Toki niissä ei 
ole kovin paljoa huomioitu 
hakukoneoptimointia

- Sivut eivät ole responsiiviset -> heikko 
käyttökokemus mobiilissa

- Uusien modernien ja helposti ylläpidettävien 
verkkosivujen rakennus Wordpressillä

- Tärkeä keskittyä suunnittelussa sivujen ns. 
asiakaspolun rakentamiseen.

- Vähemmän tekstiä, enemmän kuvia

- Hakukoneystävällisyyden huomioiminen

- Varaaminen helpommaksi



Niksor Oy



Kommentit verkkosivuista
Kommentit

- Nykyiset sivut ovat melko selkeät ja halutut asiat löytyvät

- Ulkoasu on tietysti hieman vanhanaikainen ja myös 
melko hitaat

- Mobiilikokemus hieman kömpelö

- Sivujen uudistuksessa kannattaa miettiä sinun eli 
yrittäjän laittamista keskiöön! Mielestäni se on lisäarvoa 
tuova asia, että on pieni ja laadukas toimija

- Esimerkkisivut: https://glocon.fi/

- Uusissa sivuissa myös tyytyväisten asiakkaiden ääni 
kuuluviin

- Värimaailman ”modernisointi” 

- Monia vanhoja tekstejä voi kuitenkin hyödyntää edelleen

- Toteutus Wordpressillä

- Samat teemat esille myös Some-markkinointiin

https://glocon.fi/


Pikolo tmi



Kommentit verkkosivuista
Kommentit

- Todella vanhat sivut, tehty 2003 Microsoft 
Frontpage ohjelmalla

- Ohjelman virallinen tuki loppunut kauan aikaa 
sitten (toimii parhaiten Microsoftin selaimella)

- Sivut kannattaa uusia Wordpress alustalle.

- Ennakkokysymyksesi: Vanhat teksti ja kuvat 
saamme kyllä mukaan uusille sivuille. Toki niitä 
kannattaa ehdottomasti muokata 
hakukoneystävällisemmäksi

- Uusilla sivuilla tekstin määrää vähennetään ja kuvia 
lisätään

- Myös navigaatioita mietitään yksinkertaisemmaksi

- Uusilla sivuilla tärkein tavoite on helppo ylläpito ja 
päivitettävyys



Verkkosivuteknologiat



WordPress julkaisujärjestelmä
WordPress on avoimeen 

lähdekoodiin perustuva WWW-
sisällönhallintaohjelmisto. WordPress on 
kirjoitettu PHP-kielellä ja se käyttää tietojen 
tallentamiseen MySQL-tietokantaa.

Miksi WordPress?
- Itse ohjelmisto on ilmainen

- Kustomoitavuus ja skaalautuvuus

- Helppokäyttöinen

- Hakukoneystävällinen ja responsiivinen

- Valtava valikoima erilaisia lisäosia



Divi Builder Sivustorakentaja
Ns. WordPressin ”päälle” asennettava lisäosa 

sivujen muokkaukseen

Markkinoiden helppokäyttöisin ja innovatiivisin 
käyttöliittymä

Sivujen rakentamisen jälkeen pärjäät varmasti 
itsenäisesti



Google Analytics



Google Analyticsin tärkeimmät mittarit

•Verkkosivujen kävijämäärät
•Liikenteen lähteet
•Sivuilla käytetty aika
•Sivuilta poistumiset
•Konversioiden seuranta

Google Analytics



Mistä löydän tärkeät mittarit?

1. Paljonko sivustollasi käy vierailijoita? (Yleisö/Yleiskatsaus)

2. Mistä maista/kaupungeista vierailijat tulevat? (Yleisö/Geo/Sijainti)

3. Mikä on verkkosivukävijöidesi demografia? (Yleisö / Demografiset tiedot / Yleiskatsaus)

4. Mistä lähteistä verkkosivukävijäsi tulevat? (Hankinta / Kaikki liikenne / Kanavat)

5. Mistä sivustosi paras liikenne tulee? (Hankinta / Kaikki liikenne / Kanavat)
• Välitön poistuminen prosenteissa on pieni
• Sivut/istunto on suuri
• Istunnon keskimääräinen kesto on suuri

Google Analytics



Googlen URL builderin hyödyntäminen?

•Seuraat helposti miten eri Facebook-kampanjat 
toimivat
•Näet paljon ja miten laadukasta liikennettä eri 
mainoskampanjat tuottavat

Google URL builder



Tavoitteiden asettaminen Analyticsissa

•Seuraa haluttujen toimenpiteiden toteutmista
•Esim. uutiskirjeen tilaus
•Viestin lähettäminen

Google URL builder



”We don´t have a choice on whether we do SOCIAL media, 
the question is how well we do it?” -Erik Quolman

Kiitos


