
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



Google Page Speed Test
First Contentful Paint (FCP), Ensimmäinen sisällön renderöinti, mittaa aikaa, jolloin ruudulla 
näkyy käyttäjälle ensimmäisen kerran jotain, kuten tekstiä, kuvia tai vaikkapa sivuston 
elementin taustaväri.

Speed Index (SI), nopeusindeksi kertoo, kuinka nopeasti sivun sisältö tulee näkyviin. 
Lighthouse ”kuvaa” testatessaan sivun latautumisesta videon ja analysoi siitä, koska sisältö on 
käyttäjän nähtävissä.
Largest Contentful Paint (LCP), suurimman sisällön renderöinti, mittaa aikaa, jolloin sivun 
isoin elementti on latautunut. Tästä päätellään myös, koska suurin osa sivusta on latautunut



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”



Salustaipale/Pakohuone Kiipeli



Kommentit verkkosivuista
Kommentit sivuista

- Sivujen teknologia ja ulkoasu ovat vanhentuneet

- Kuvia ei ole ollenkaan ja tekstiäkin voisi olla hieman 
enemmän -> alaspäin selattava etusivu

- Mobiilikäyttökokemus on hieman puutteellinen, 
”varaa aika” ja ”Facebook” –painikkeet ovat hieman 
vaikeasti klikattavissa

- Uusien modernien ja helposti ylläpidettävien 
verkkosivujen rakennus Wordpressillä

- Asiakaskokemukset esille, yritysmyyntiin 
fokusoiminen

- Lisää kuvia ja erityisesti tarinaa Pakohuoneesta

- Hakukoneystävällisyyden huomioiminen

- Varaus ei toimi?

Kysymyksesi: Google käsittelee käyttäjien dataa tietosuoja-
asetusten mukaisesti. Omaan rekisteriselosteeseen maininta.

Sähköpostimarkkinointia varten pitää olla lupa sekä 
rekisteriselosteessa maininta, että käytetään tietyn
sähköpostimarkkinointiohjelman kautta



Vilppulan Pukimo



Kommentit verkkosivuista
Verkkosivut

- Hienot ja modernit Wordpress-sivut. Värimaailma 
on miellyttävä ja hyvien käytäntöjen mukainen

- Mobiilikokemus ensiluokkainen

- Olisi kiva nähdä enemmän kuvia vaatteista

- Tietosuojaselosteen ehkä laittaisin hieman 
huomaamattomampaan paikkaan

- Tarina yrittäjästä/yrittäjistä sekä yrityksestä

- Kanta-asiakkuudesta tietoa heti etusivulle

- Vaihtuvat kampanjat etusivulle

- Sivut ovat vielä hieman keskeneräiset (mm. 
”tägejä” esillä

- Malli: ratsula.fi



Ylä-Tuuhosen Maatila



Kommentit verkkosivuista
Verkkosivut

- Vanha teknologia ja vähän vanhanaikainen ulkoasu

- Hienosti kirjoitatte tekstiä ja hyvin yrittäjät ovat heti 
etusivulla näkyvissä

- Enemmän kuvia, vähemmän tekstiä

- Sivun navigaatiota yksinkertaisemmaksi

- Asiakaspolkua suunnittelisin uudestaan. Miten saan 
esimerkiksi varattua ”Hirsisaunan”? Varaaminen 
helpoksi ->CTA painikkeet

- Sivujen uudistaminen Wordpress teknologialla ja Divi
sivurakentajalla -> Helppo ylläpito

- Teillä on mahtavia tapahtumia esim. Joulu, jotka 
laittaisin heti etusivulle. Yrityspalvelut?

- Asiakkaiden kommentit ja kokemukset etusivulle 
sekä suosituimmat palvelut



Väärinkutomo



Kommentit verkkosivuista
Verkkosivujen perustaminen

- Ensiksi Domain ja hostinpalvelu osoitteesta: 
Hostingpalvelu.fi

- Yksinkertaiset ja helposti ylläpidettävät Wordpress-
sivut

- Yrittäjän tarina keskiöön

- Tuotekuvia paljon, tekstiä vähemmän –> Annetaan 
hienojen käsitöiden puhua puolestaan

- Tuotteiden valmistusvaiheet esille selkeästi

- Miten voin ostaa? Yhteydenotosta mahdollisimman 
helppoa -> Tulevaisuudessa verkkokauppa 
harkintaan

- Inspiraatiota: https://taitoshop.fi/



Kuljetus Kai Marttila Oy



Kommentit verkkosivuista
Verkkosivujen perustaminen

- Ensiksi Domain ja hostinpalvelu osoitteesta: 
Hostingpalvelu.fi

- Yksinkertaiset ja helposti ylläpidettävät 
Wordpress-sivut

- https://porvoonsorajamulta.fi/

- Lähtisin rakentamaan itse tuotetiedot edellä. Mitä
eri sora- ja mursketuotteita on saatavilla

- Yrittäjän tarina esille

- Hintatietoa, toimitusajat

- Eri sora-aineiden tarkat tuotetiedot ja 
käyttötarkoitukset

- Helppo yhteydenotto/tarjouspyynnön 
lähettäminen

- Kuljetuskalustoa esille

https://porvoonsorajamulta.fi/


Verkkosivuteknologiat



Domain ja hostingpalvelu
- Ensimmäisenä pitää varata ja ostaa domain eli 

verkkotunnus. Toisin sanoen teidän verkkosivujen
osoite

- Webhotelli on palvelu, jossa asiakas vuokraa 
palveluntarjoajan www-palvelimelta kiintolevytilaa 
omia verkkosivujaan ja muita verkkopalveluita 
varten

- Suosittelen Hostingpalvelu.fi kautta Wordpressille
optimoituja webhotelleja



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



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

Kiitos


