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Tämän tutkimuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä hakukonemarkkinoinnin ja 

hakukoneoptimoinnin keinoista mikroyrityksien näkökulmasta tarkasteltuna. Tavoitteena on myös 

tuoda esille, minkälaisia hyväksi koettuja käytäntöjä hakukonemarkkinoinnissa on. 

Hakukonemarkkinointi jaetaan maksulliseen hakukonemainontaan ja verkkosivustolle tehtävään 

hakukoneoptimointiin. Hakukonemarkkinoinnin keinoin yritys voi pyrkiä parantamaan näkyvyyttään 

hakukoneissa mainostamalla siellä tai optimoimalla sivujen sisältöä ja rakennetta. Tässä tutkimuksessa 

on tarkoitus tarkastella hakukonemarkkinoinnin toteutusta mikroyrityksessä. 

 

Tutkimusongelmaa tarkastellaan hakukonemainontaa ja hakukoneoptimointia käsittelevien teorioiden 

pohjalta keskittyen yhteen suurimpaan hakukoneeseen Googleen. Teorioiden pohjalta muodostetaan 

teoreettinen viitekehys. Teoriaosuus tarkastelee keinoja ja työkaluja, joiden avulla 

hakukonemarkkinointi on mahdollista toteuttaa. Tutkimuksen teoriaosuudessa kartoitetaan myös 

mahdollisia haasteita, joita hakukonemarkkinointi pitää sisällään. Teoriaosuuden muodostamisessa on 

pyritty hyödyntämään tieteellisiä alan julkaisuja mahdollisimman monipuolisesti. 

 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, sillä tutkimuksessa pyrittiin löytämään ja 

kuvailemaan hakukonemarkkinointia käytännössä toteutettavan pilottihankkeen kautta. 

Hakukonemarkkinointiin liittyviä ilmiöitä pyrittiin kuvailemaan tutkittavien henkilöiden eli 

tutkimuskohteena olleen pienyrityksen toimijoiden kautta. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin 

puolistrukturoidun teemahaastattelun ja kampanjan havainnoinnin keinoin. Tutkimuksen kohteeksi 

valikoitui mikroyritys, jolla ei ollut juurikaan aikaisempaa kokemusta oman yrityksensä 

hakukonemarkkinoinnin toteuttamisesta. Tutkimuskohteeksi pyrittiin löytämään yritys, joka ei vielä 

ole harjoittanut tietoisesti juurikaan hakukoneoptimointia verkkosivuillaan.  

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että mikroyrityksellä on hyvät mahdollisuudet pärjätä kilpailluillakin 

aloilla hakukonemainostamisen näkökulmasta. Kohteena olleen Google-hakukoneen työkalut ovat 

käyttäjäystävällisiä ja mahdollistavat mainoskampanjoinnin myös pienille yrityksille joustavien 

palveluidensa ansiosta. Hakukonemainonnan huomattiin olevan oivallinen keino kartoittaa 

hakukonekäyttäytymistä hakusana-analyysia toteutettaessa. Nykyaikaiset verkkopohjaiset työkalut 

auttavat verkkosivujen optimoinnissa. Hakukoneoptimointi vaatii verkkosivujen lähdekoodiin tehtäviä 

muutoksia, mutta nykyaikaiset palvelut verkossa mahdollistavat hakukoneoptimointitoimenpiteiden 

toteuttamisen graafisen käyttöliittymän kautta. Keskeisinä asioina hakukoneoptimoinnissa pidetään 

sivuston rakenteen ja sisällön merkitystä. Hakukonemarkkinointi on alati kasvava keino verkkosivujen 

markkinoinnissa ja se mahdollistaa huomattavan näkyvyyden kasvattamisen myös pienille yrityksille. 
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1 JOHDANTO 

Tämän Pro Gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä hakukonemainonta ja 

hakukoneoptimointi ovat ja kuinka mikroyritys voi hyödyntää niitä digitaalisessa 

markkinoinnissa. Teoriaosuudessa käydään läpi, mitä hakukonemarkkinointi on ja 

minkälaisia työkaluja sitä toteuttaessa voidaan hyödyntää. Lisäksi kartoitetaan, 

minkälaisia haasteita hakukonemarkkinointi voi sisältää. Tämän luvun tarkoituksena 

on johdattaa lukija tutkimusaiheeseen. 

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelu aihevalinnalle 

Internet on jatkuvasti kasvava markkinoinnin sekä mainostamisen kanava. Vuonna 

2016 suomalaisista yli 88 prosenttia käytti internetiä. Sitä käyttivät lähes kaikki alle 

55-vuotiaat (Tilastokeskus 2016). Digitalisoitumisen johdosta muutokset ovat 

nopeita ja lyhyessä ajassa voi tapahtua paljon. Markkinoijan on pystyttävä 

reagoimaan nopeasti elektronisten markkinointimallien kehitykseen. (Tham 2013.) 

Hakukonemarkkinointi ja hakukoneoptimointi ovat tämän hetken keskeisimpiä 

ilmiöitä, joita markkinoija voi hyödyntää digitaalisessa markkinoinnissa. Internet 

sisältää valtavan määrän tietoa, joten tietyn tiedon löytäminen olisi lähes mahdotonta 

ilman nykyisiä hakukonepalveluita. Hakukoneet ohjaavat suurinta osaa internetin 

kävijäliikenteestä, eikä niiden merkitystä näin ollen pidä aliarvioida. (Stearns 2013.) 

Googlen kaltaisten suurten hakukoneiden korkea suosio tiedonhankinnassa 

internetissä on kasvanut keskeiseksi keinoksi löytää esimerkiksi uusia palveluita ja 

tuotteita. Tämä on luonut myyjille ja mainostajille intressin parantaa verkkosivujensa 

näkyvyyttä hakukoneissa, jolloin potentiaalisia asiakkaita voidaan tavoittaa 

tehokkaammin. (Wang, Savage & Voelker, 2011.) Hakukonemarkkinointi ja 

hakukoneoptimointi ovat aloina kasvattaneet suosiotaan sekä näitä palveluita 

tarjoavien että niitä tarvitsevien yritysten tahoilla. (Su, Hu, Kuzmanovic & Koh, 

2014.) Hakukoneoptimoinnilla (SEO Search Engine Optimization) yritys voi 

verkkosivujensa ulkonäköä, tekstin sisältöä ja lähdekoodia parantamalla saavuttaa 

huomattavaa lisänäkyvyyttä kohderyhmiltään, jotka näkevät hakutulokset algoritmin 

tai ei-maksettujen hakutulosten kautta. Hakukonemainonta (SEA, Search Engine 

Advertising) taas tarkoittaa maksamalla hankittua näkyvyyttä. (Enge Spencer, 
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Stricchiola & Fishkin, 2012.) Keskeistä on käsittää se tosiasia, että yli 

yhdeksänkymmentä prosenttia internetin liikenteestä muodostuu hakukoneiden 

kautta. Tämä kielii siitä, kuinka keskeisessä roolissa hakukoneet ovat internetin 

käyttäjien keskuudessa ja näin ollen tarjoavat markkinoijalle erinomaisen väylän 

tavoittaa kohdeyleisö sekä lisätä verkkosivujensa näkyvyyttä. (Egri & Bayrak, 2014.) 

Gest (2013) on havainnut, että hakukonemarkkinoinnin merkitys on suuri. Valtaosa 

internetin käyttäjistä ei muista verkkosivujen osoitteita (URL-osoite) ulkoa ja näin 

ollen käyttävät hakukonetta hyödyksi etsiessään tiettyä sivua. Hakukonemainonnan 

onnistuneen toteutuksen merkitys korostuu Gestin (2013) mukaan, sillä suurin osa 

kävijöistä katsoo vain ensimmäiset hakutulokset. Mainostamalla hakukoneessa on 

helppo päästä ensimmäisten hakutulosten joukkoon sponsoroidulle 

hakutulossisällölle (maksettu mainonta) varatulle alueelle. 

Tutkimuksen kohteeksi valikoituivat mikroyritykset, koska usein pienillä yrityksillä 

on huomattavasti rajallisemmat resurssit panostaa markkinointiinsa, ja tällöin 

kustannustehokkaat ulkoisen viestinnän keinot ovatkin näitä tahoja kiinnostavia. 

Internetissä digitaalisen markkinoinnin keinoin laajankin näkyvyyden saavuttaminen 

kohdeyleisössä ei välttämättä vaadi suuria resursseja. Näin ollen verkkosivujen 

markkinointi ja näkyvyyden parantaminen hakukoneissa on pienyrittäjille oivallinen 

keino pärjätä markkinoilla. 

Aiempaa tutkimusta mikroyrityksen näkökulmasta ei juuri ole. Tutkimusaukko on 

siis olemassa. Useat aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet hakukoneoptimointiin 

yleisellä tasolla (Ramaraj 2013) tai lähinnä hakukonemainontaan (Jafar-zadeh 2011). 

Hakukonemarkkinointia ja hakukoneoptimointia on tutkittu aiemminkin, mutta 

ilmiön tuoreuden ja jatkuvien muutoksien takia hakukonemarkkinointi on 

kiinnostava tutkimusaihe markkinoinnin näkökulmasta. Useimmat tutkimukset ovat 

keskittyneet tarkastelemaan suuria yrityksiä. (Bordonaba-Juste, Lucia-Palacios, & 

PoloRedondo 2012.) 

Tutkimuksen aihevalintaan vaikutti myös tutkijan oma mielenkiinto digitaalisen 

markkinoinnin mahdollisuuksiin ja siinä apuna käytettäviin työkaluihin. Nämä 

työkalut voivat tarjota uusia innovatiivisia ja tehokkaita tapoja toteuttaa sekä 

parantaa markkinointia digitalisoituneessa maailmassa. 
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1.2 Tavoite, rajaukset, tutkimuskysymykset ja keskeiset käsitteet 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä hakukonemainonnan ja 

hakukoneoptimoinnin keinoista mikroyrityksien näkökulmasta tarkasteltuna. 

Tavoitteena on myös tuoda esille, minkälaisia hyväksi koettuja käytäntöjä 

hakukonemarkkinoinnissa on koettu toimiviksi. Tavoitetta lähestytään yhden 

päätutkimuskysymyksen ja kolmen alatutkimuskysymyksen avulla.  

Tutkimuksen päätutkimuskysymys: 

Minkälaisia ovat mikroyrityksen keinot verkkosivujen markkinoinnissa 

hakukonemarkkinointia hyödynnettäessä? 

Alatutkimuskysymysten avulla vastataan päätutkimuskysymykseen ja näin saadaan 

tarkempaa tietoa tutkittavasta aiheesta. Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen 

tavoitteena on tarkastella yleisesti hakukonemarkkinointia ja sen osa-alueita sekä 

siihen liittyviä tekijöitä. 

Minkälaisia hyödyllisiä käytänteitä hakukonemarkkinointiin on olemassa 

mikroyrityksen näkökulmasta?  

Toisen alatutkimuskysymyksen tavoitteena on kartoittaa, minkälaisia haasteita 

hakukonemarkkinoinnissa voi olla ja minkälaisia tekijöitä siihen sisältyy. 

Minkälaisia haasteita mikroyrityksellä on hakukonemarkkinoinnissa? 

Kolmannen alatutkimuskysymyksen tavoitteena on tarkastella 

hakukonemarkkinoinnin työkaluja. 

Minkälaisia työkaluja pieni yritys voi hyödyntää hakukonemarkkinoinnissa? 

Aiheen rajaamiseksi tässä tutkielmassa keskitytään vain yhden hakukonetarjoajan 

palveluun. Tutkielman kohteeksi valittiin Googlen hakukone sen ylivoimaisen 
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maailmanlaajuisen suosion ja korkean käyttöasteen vuoksi. Tutkielmassa keskitytään 

hakukonemainontaan ja hakukoneoptimointiin Googlen hakukoneen näkökulmasta. 

Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat seuraavat: 

Digitaalinen markkinointi viittaa internetissä tapahtuvaan markkinointiin hyödyntäen 

sen tarjoamia kanavia (Eid & El-Gohary 2013). Se on mahdollistanut täysin uusia 

liiketoimintamalleja ja antanut yrityksille uusia kasvun, tehokkuuden ja kilpailun 

keinoja (Taiminen & Karjaluoto 2015). 

Hakukonemarkkinointi (SEM Search Engine Marketing) tarkoittaa internetsivujen 

hakukonenäkyvyyden parantamista maksullisilla keinoilla (sponsored content) ja 

hakukoneoptimoinnilla (Stearns 2013). 

Hakukonemainonta (SEA Search Engine Advertising) viittaa mainostajan keinoon 

maksaa hakusananäkyvyydestä hakukonetarjoajalle. Käyttäjän hakiessa sisältöä 

tietyillä sanoilla hakutuloksissa näkyy sponsoroitu linkkisisältö. (Jansen 2007.) 

Hakukoneoptimointi (Search Engine Optimisation, SEO) tarkoittaa www-sivujen 

HTML-lähdekoodin muokkaamista tavalla, joka parantaa sivujen näkyvyyttä 

hakukoneissa (Killoran 2013).  

Mikroyritys on yritys, joka työllistää korkeintaan kymmenen henkilöä ja tuottaa 

liikevaihtoa korkeintaan kaksi miljoonaa euroa vuodessa (European comission 2003). 

1.3 Tutkimuksen metodologia 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on muodostettu mahdollisimman ajantasaisia 

hakukoneoptimointia ja hakukonemainontaa käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja 

hyödyntäen. Tutkimuksen teoriaosuudessa on tarkoitus hahmottaa, mistä 

hakukonemainonnassa ja hakukoneoptimoinnissa on kyse, kun pyritään ottamaan 

markkinoinnillinen hyöty irti mikroyrityksen verkkosivuista. Teoriaosuudessa 

kartoitetaan myös hakukonemarkkinointiin liittyviä haasteita.  Sen jälkeen 
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tarkastellaan käytännön kautta, miten hakukonemainonta ja hakukoneoptimointi 

voidaan toteuttaa. 

Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena. Tutkimukseen valikoitui laadullinen eli 

kvalitatiivinen lähestymistapa (Alasuutari & Alasuutari 2011). Kvalitatiivinen 

menetelmä soveltuu tutkimukseen, sillä tarkoituksena on tarkastella tietyn ilmiön eli 

mikroyrityksen hakukonemainonnan ja hakukoneoptimoinnin toteutumista ja sen 

seurauksia (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005). Tutkimuskohdetta tarkastellaan 

kokonaisvaltaisesti. Työssä pyritään löytämään tosiasioita liittyen tutkittavaan 

ilmiöön. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013.) 

Aineiston keruu tapahtuu seuraamalla mikroyritys Mediafarmi Oy:lle toteutettua 

hakukonemainonta- ja hakukoneoptimointityötä sekä niiden avulla saavutettuja 

hyötyjä ja kohdattuja haasteita. Tapaustutkimuksen ja toimintatutkimuksen 

menetelmin hakukonemarkkinoinnin pilotin toteutusta havainnoidaan kampanjaa 

toteutettaessa. Toimintatutkimuksessa tutkijan roolin merkitys korostuu. Tutkija 

osallistuu tutkimuskohteen toimintaan. Näin käytäntö ja tieteellisyys voidaan 

yhdistää tutkimuksessa. Tutkija itse on kehittämässä kampanjan suunnittelua. 

(Saaranen-Kauppanen, Puusniekka, Kuula, Rissanen, & Karvinen 2006.) Tutkija on 

aktiivisena toimijana koko hakukonemarkkinointikampanjan toteutuksen ajan 

havainnoiden toteutuksen kulkua sekä arvioiden pilotin tuloksellisuutta.  

Lisäksi aineiston keruussa hyödynnetään puolistrukturoitua teemahaastattelua. 

Tällöin haastateltava pääsee avoimesti kertomaan asioista. Teemahaastattelusta 

muodostuu avoin sekä joustava keskustelu. (Hirsjärvi & Hurme 2001.) 

Strukturoituun haastatteluun verrattuna teemahaastattelu mahdollistaa paremmin 

haastateltavan omien mielipiteiden esiin tuomisen (Bryman & Bell 2007). 

Tutkimuksen kohteeksi valikoitiin aiheen rajauksen mukaisesti mikroyritys, joka 

käsittää alle kymmenen työntekijää. Tutkimuksessa arvioidaan 

hakukonemarkkinoinnin toteutusta ja sitä, miten mikroyritys voi hyödyntää eri 

työkaluja hakukonemarkkinoinnin toteutuksessa. 
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1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tämä tutkielma koostuu kuudesta luvusta. Tutkielman ensimmäisessä luvussa 

esiteltiin tutkielman aihe ja perustelut aihevalinnalle, tavoite, rajaukset, 

tutkimuskysymykset, keskeiset käsitteet ja tutkimuksessa käytetyt metodologiset 

valinnat. Tutkielman toisessa luvussa käsitellään hakukonemarkkinoinnin teoriaa 

sekä mahdollisuuksia ja haasteita. Kolmannessa luvussa käsitellään 

hakukoneoptimointia ja siihen liittyviä käytäntöjä. Neljännessä luvussa esitellään 

tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät. Viidennessä luvussa analysoidaan 

tutkielman empiirinen aineisto ja kuudennessa luvussa tutkielman tulokset sekä 

johtopäätökset. 
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2 HAKUKONEMARKKINOINTI (GOOGLE) 

Tässä luvussa tarkastellaan, mitä hakukonemarkkinoinnilla tarkoitetaan ja mitä sillä 

voidaan saavuttaa. Tarkastelu on rajattu Google-hakukoneeseen. 

Hakukonemarkkinointi (SEM eli Search Engine Marketing) voidaan jakaa kahteen 

pääluokkaan: hakukonemainontaan (SEA eli Search Engine Advertising) ja 

hakukoneoptimointiin (SEO eli Search Engine Optimization). Hakukonemainonnalla 

pyritään saamaan näkyvyyttä maksullisin keinoin (PFP pay for performance). 

Hakukoneoptimointi taas viittaa orgaanisen liikenteen kasvattamiseen sivuilla 

optimoimalla verkkosivujen sisältöä ja lähdekoodia. Orgaanisella liikenteellä 

tarkoitetaan luonnollisten hakutulosten kautta tulevaa liikennettä.  

Hakukonemainonnan ja hakukoneoptimoinnin tavoitteena on saavuttaa parempi 

näkyvyys hakukoneen hakutulossivulla (SERP Search Engine Result Page). 

2.1 Googlen hakukone 

Hakukoneella tarkoitetaan internetissä toimivaa palvelua, jonka tarjoaja antaa 

käyttäjilleen mahdollisuuden palvelunsa kautta etsiä tietoa ja sisältöä internetistä. 

Hakutulosten sisältö kategorisoidaan ja näytetään käyttäjän antamien avainsanojen 

eli käytettyjen hakusanojen perusteella. (Laudon & Traver, 2008.) Googlen tarjoama 

hakukonepalvelu on maailman käytetyin. Sen markkinaosuus on siis suurin. 

Hakukoneen markkinaosuudella tarkoitetaan hakukoneen käyttöastetta eli sitä, 

kuinka paljon hakukoneella on käyttäjiä suhteessa muihin hakukoneisiin. Muita 

suuria internetissä toimivia hakukoneita ovat Microsoft Bing sekä Yahoo ja Kiinassa 

toimiva Baidu. (Internetlivestats, 2013.) 

Google on Larry Pagen ja Sergey Brianin vuonna 1998 perustama yritys. Parhaiten 

Google tunnetaan sen hakukoneesta. Sen hakukoneen menestys perustuu 

toimivuuteen. Googlen hakukoneen taustalla toimiva Page Rank -järjestelmä arvioi 

internetsivuja jatkuvasti ja kehittää itse itseään. Kun Googlen hakukoneessa 

suoritetaan haku, myös hakukone itse pystyy oppimaan ja kehittymään. (Shuen 

2008.) Googlen hakukoneen suosio on suuri. Sen vahvuus on sen laaja kattavuus 

internetissä verrattuna kilpailijoiden tarjoamiin hakukoneisiin. Google tarjoaa hyvän 

kanavan tuottaa hakukonemainontaa ennen kaikkea pienille ja keskisuurille 
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yrityksille, sillä Googlen avulla pienelläkin rahallisella panostuksella mainostaja voi 

tavoittaa potentiaalisia asiakkaita ja kontaktoida heitä. (Catherine 2008.) 

Hakukoneen käyttäjät voidaan jakaa heidän käyttäytymisensä mukaan kolmeen 

tyyppiin: navigaatiokäyttäjiin, vuorovaikutuskäyttäjiin ja tietoa hakeviin käyttäjiin. 

Tämä perustuu siihen, mikä haun tarkoitus hakukoneessa on. Navigaatioon 

perustuvilla hauilla tarkoituksena on löytää jokin tietty internetsivu. Tässä 

tapauksessa hakukoneesta haetaan usein verkkosivun osoite (URL). 

Vuorovaikutushauilla viitataan hakuihin, joilla pyritään löytämään ohjeita, 

ohjelmistoja ja muuta multimediaa. Kolmannen tyypin haut eli tietoa hakevat haut 

ovat hakuja, joiden tarkoituksena on löytää informaatiota internetistä. Tässä 

tapauksessa hakusanat ovat usein luonnollisen kielen muotoon kirjoitettuja. (Broder 

2002.) Keskeistä on, että suoritetuista hauista noin kahdeksankymmentä prosenttia 

on tietoa hakevia hakuja (Jansen, Booth & Spink 2007). 

Jokaiselle verkkosivuston ylläpitäjälle on näkyvyyden kannalta erityisen tärkeää 

saada korkea sijoitus hakukoneiden tulossivuilla, sillä nykyään se on internetissä yksi 

keskeinen keino saada kohdeyleisön huomio. (Su ym. 2014.) Engen ym. (2012) 

mukaan yrityksillä on kova kilpailu saada verkkosivustoilleen mahdollisimman 

korkea sijoittuminen hakutulossivuilla mahdollisimman usein, sillä se lisää 

sivustovierailujen määrää huomattavasti. 

Hakukonepalveluita tarjoavat tahot käyttävät omia algoritmejään hakutulostensa 

tuottamiseen. Googlen hakukoneessa on yli 200 erilaista tekijää, jotka vaikuttavat 

internetsivujen sijoittumiseen hakutuloksissa. Google pitää näitä tekijöitä salassa, 

joten on mahdotonta olla täysin varma siitä, mitkä tekijät milloinkin vaikuttavat 

hakukoneen antamiin hakutuloksiin. (Evans 2007.) 
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Kuvio 1. Hakukoneiden markkinaosuudet vuonna 2006 (Netmarketshare, 2016). 

Hakukonemarkkinoinnin on koettu olevan todella hyödyllinen keino saada lisää 

kävijöitä verkkosivulle (Teo 2005).  Hakukonemarkkinoinnilla verkkosivuston 

ylläpitäjälle annetaan mahdollisuus vaikuttaa hakukoneen tarjoajan palveluun eli 

hakukoneen tuottamiin tuloksiin. Tämä taas mahdollistaa kuluttajien ohjaamisen 

lisäämisen verkkosivuille. (Rangaswamy, Giles, & Seres 2009.) 

Hakukonemarkkinointi voidaan jakaa kahteen strategiseen lähestymistapaan. 

Ensimmäinen on hakukoneoptimointi, jolla tarkoitetaan verkkosivun taustalla olevan 

tahon toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa sivun sijoittumista hakukoneen 

hakutuloksissa. Toinen keino on hakukonemainonta, jolla tarkoitetaan yrityksen 

mahdollisuutta maksaa hakukoneen tarjoavalle yritykselle näkyvyydestä. 

Käytännössä mainoslinkki näkyy hakutuloksissa, kun ennalta maksetuilla 

avainsanoilla tehdään haku. (Dou, Lim, Zhou j& Cui 2010.) Taiminen ja Karjaluoto 

(2015) korostavat, että hakukonemarkkinointi on pienille ja keskisuurille yrityksille 

todella toimiva keino lisätä näkyvyyttä.   

2.2 Google-hakukonemainonta 

Hakukonemainonnalla pyritään saavuttamaan hakukoneissa lisänäkyvyyttä 

maksetuilla keinoilla (Hamza 2015). Tätä kutsutaan maksetuksi 

hakukonemainonnaksi (PFP pay for performance). Siinä sivuston tarjoaja maksaa 

näkyvyydestä hakukoneessa. Näkyvyys syntyy linkkien ja hakusanojen avulla 

(Murphy 2008). Mainostaja voi siis hakukonetarjoajalle maksamalla saavuttaa 

lisänäkyvyyttä maksetun sisällön (Sponsored Content) muodossa. Maksettu sisältö 
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näkyy hakukonekäyttäjille. Ghosen ja Yangin (2009) mukaan hakukoneen tarjoava 

taho antaa mainostajille mahdollisuuden näyttää mainostarkoituksessa sisältöä 

käyttäjän hakusanoihin perustuen. Mainokset näkyvät hakutulossivulla (SERP) 

orgaanisten hakutulosten (ei maksetut) yhteydessä Googlen hakukoneessa 

hakutulossivun ylä- ja alalaidassa. (Google 2010). Sponsoroidut hakutulokset 

toteutetaan laatimalla lista halutuista hakusanoista, joihin mainos halutaan yhdistää. 

Yleensä tätä käytetään yrityksen tai sen palveluiden tai tuotteiden mainostamiseen 

hakukoneen tulossivulla. Google AdWords -työkalu on verkkopohjainen mainostajan 

ohjelma, jolla mainostaminen toteutetaan Googlen hakukoneessa. Mainostaja asettaa 

rahamääräiset tarjoussummat jokaisen hakusanan kohdalle. Tämän jälkeen 

mainostaja laatii mainokset eli tekstin sisällön, joka näkyy hakukoneessa. (Yang 

2010.) Hakukonekäyttäjän tehdessä haun järjestelmä suorittaa tarjouskaupan, jonka 

tuloksena päätetään, kuka mainostavista tahoista saa sponsoroidun 

hakutulosmainoksensa näkyviin kyseiselle hakutulossivulle. Mainostajat siis 

kilpailevat keskenään siitä, kenen mainos näkyy, kun haku suoritetaan hakukoneessa. 

Mainostaja maksaa hakukonetarjoajalle siinä vaiheessa, jos hakukoneen haun tehnyt 

käyttäjä klikkaa sponsoroitua hakutulosta vieraillakseen mainostajan asettamalla 

sivulla. Tätä maksumekanismia kutsutaan termillä hinta per mainosklikkaus (CPC 

Cost Per Click). Mainos koostuu tekstistä kuten orgaaniset hakutuloksetkin: ensin 

otsikko, sitten linkkiteksti ja lopuksi lyhyt kuvausteksti. (Ghose 2009.) Google-

hakukone tarjoaa myös bannerimuotoisen mainostamisen (display content) muodon 

yhteistyökumppaneiden sivuilla näkymiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että mainostaja 

voi halutessaan saada bannerimuotoisen mainoksensa näkyviin myös Googlen 

yhteistyökumppaneiden sivuille mainoksille varatulle alueelle kuten internetsivun 

laitaan. (Ravi 2005.) Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että myynnillisesti niin 

online- kuin offline-myynnin on osoitettu kasvavan internetmainontaa tehtäessä 

(Rainer & Carsten 2014).  Tällä hetkellä yli 80 prosenttia internetissä tehdyistä 

ostoista alkaa haulla hakukoneessa (Sullivan 2006). Ghose ym. (2009) on havainnut, 

ettei hakukonemainontaa koeta niin ärsyttäväksi kuin mainokset yleensä kuluttajien 

keskuudessa. Hakukonemainonta on myös monia perinteisiä mainonnan muotoja 

kohdennetumpaa, sillä mainonta näkyy vain niille kävijöille, jotka käyttävät ennalta 

määriteltyjä hakusanoja hakukonehaussaan. (Yang 2010.) 
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Hakukonemainonnassa maksetaan valituista hakusanoista, joilla halutaan saavuttaa 

näkyvyyttä hakukoneessa. Hakukonemainonnalla voidaan saavuttaa 

hakukonetulossivulla (SERP) korkea näkyvyys huomattavasti nopeammin kuin 

orgaanisella hakukoneoptimoinnilla. Hakukonemainonnassa korostuu mittaamisen 

tärkeys. On huomioitava, paljonko ollaan valmiita panostamaan rahaa mainontaan 

peilaten sitä sillä saavutettuun hyötyyn. (Yang 2010.) 

Hakukonemainonnan tulee olla jatkuvaa ja aktiivista. Keskeistä on suunnitella 

avainsanalistat sekä määrittää näille budjetti. Näin voidaan saavuttaa tehokas 

kampanja. Usein pienissä ja keskisuurissa yrityksissä hakukonemainonnan 

ylläpidolliset tehtävät jäävät kuitenkin pienelle huomiolle. Usein hakukonemainontaa 

tehdään, mutta siihen ei panosteta kovin paljon. (Murphy 2008.) 

Hakusanat (keywords), joilla on korkea klikkaussuhde (CTR, Click Through Rate) 

tai konversioprosentti (Conversion Rate), eivät välttämättä aina ole optimaalisia 

maksimoimaan tuottoa. Klikkaussuhteella viitataan suhdelukuun, jossa verrataan 

kaikki kävijöitä linkkiä klikanneisiin kävijöihin. Konversioprosentti taas tarkoittaa 

prosentuaalista osuutta kävijöistä, jotka saavuttavat palveluntarjoajan asettaman 

tavoitteen kuten sivulla tapahtuvan oston tai rekisteröinnin. Todennäköistä on, että 

keskivälin hakusanavaihtoehdot mahdollistavat korkeimmat tuotot. (Ghose ym. 

2009.) 

Hakusanamainonnan avulla mainostajalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä 

sisältöä käyttäjä näkee käyttäessään tiettyä hakusanaa. Tämän mahdollistaa Google 

Adwords -työkalu, joka mahdollistaa mainosten sisällön muokkaamisen. (Yang 

2010.) 

Yang (2010) on havainnut, että sponsoroidut mainoslinkit hakutuloksissa ovat 

konversioltaan huomattavasti tehokkaampia kuin orgaanisissa hakutuloksissa olevat 

linkit. Tämän voidaan nähdä johtuvan siitä, että usein sponsoroidut linkkisisällöt on 

tehty myyvään muotoon eikä niinkään informatiiviseen muotoon kuten orgaaniset 

hakutulokset. Mielenkiintoinen havainto on myös se, että mainostavan tahon 

klikkaussuhde on selvästi korkeampi hakutulossivuilla, jos linkki näkyy orgaanisissa 

ja sponsoroiduissa listauksissa yhtä aikaa. Tästä herää kysymys, vaikuttaako linkin 
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orgaaniseen näkyvyyteen sen näkyminen myös sponsoroiduissa tuloksissa. 

Hakukoneyhtiön kannalta tämä olisi edullista, mutta ainakin Google vakuuttaa, ettei 

sen hakukoneessa sponsoroitujen ja orgaanisten hakutulosten välillä ole yhteyttä. 

Näin ollen maksetut mainokset eivät manipuloi orgaanisia hakutuloksia. 

2.3 Google-hakukoneoptimointi 

Zgangin ja Dimitroffin (2005) mukaan hakukoneoptimointi on prosessi, jossa 

pyritään löytämään verkkosivuilta tietyt elementit, joita hienosäätämisellä voidaan 

saavuttaa mahdollisimman korkea näkyvyys hakukoneen vastatessa hakutiedusteluun 

(search query). Hakukoneoptimoinnissa verkkosivujen HTML-lähdekoodia 

(hypertext markup language) muokataan tavalla, joka parantaa sivuston näkyvyyttä 

hakukoneissa ja johtaa korkeampaan sijoittumiseen hakukoneen hakutulossivulla 

(Killoran 2013).  Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan käytäntöjä, joilla voidaan 

parantaa verkkosivuston laatua, kävijävolyymiä sekä näkyvyyttä hakukoneissa 

yrityksen sivuston tyylin, tekstisisältöjen ja koodin avulla sekä niihin tehtävillä 

muutoksilla. Hakukoneoptimointia tehtäessä verkkosivustolle syntyvä liikenne 

muodostuu ei maksetuista lähteistä orgaanisesti hakukoneen algoritmien avulla. 

(Hamza 2015.) Googlen hakukonetta ja verkkosivujen optimointia tarkasteltaessa on 

tärkeä ymmärtää, kuinka hakukone näkee internetsivut. Lisäksi on oleellista kyetä 

tekemään verkkosivuilla järkeviä muutoksia hakukonenäkyvyyden kannalta. On 

myös tärkeää pystyä välttämään huonoja käytäntöjä hakukoneoptimoinnissa. (Davis 

2006.) Hakukoneoptimointi on vaikeaa, sillä hakukoneen toimintaperiaatteita ei voi 

täysin tietää (Lourdes & Paloma 2013).  

Enge ym. (2009) jakavat hakukoneoptimoinnin on-page- ja off-page-optimointiin. 

On-page-hakukoneoptimoinnilla viitataan sivuston lähdekoodiin tehtäviin 

muutoksiin, joita sivuston ylläpitäjällä on mahdollisuus tehdä itse. Näillä muutoksilla 

vaikutetaan sivun sisäisiin tekijöihin (on-page factors) eli muun muassa avainsanojen 

esiintymiseen ja niiden määrään sekä muuhun tekstisisältöön.  Off-page-

optimoinnilla taas tarkoitetaan ulkoista hakukoneoptimointia. Tällä tarkoitetaan 

sivuston ulkopuolisia tekijöitä (off-page factors), joilla viitataan kaikkiin muilla 

internetsivuilla oleviin tekijöihin, kuten linkkeihin, jotka ohjaavat omille sivuille. 
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(Hamza 2015.) Sivuston ylläpitäjän on helpompi vaikuttaa on-page-tekijöihin kuin 

off-page-tekijöihin (Stearns 2013).  

Pystyäkseen tuottamaan tehokasta hakukoneoptimointia on ymmärrettävä ainakin 

hakukoneiden toimintaperiaatteiden perusteet sekä hahmotettava, mitä ihmiset 

ylipäätään hakukoneilla hakevat. Oleellista on myös ymmärtää, miten internetsivut 

rakentuvat. Tämä auttaa ymmärtämään, miksi tiettyjä asioita tehdään 

hakukoneoptimointia harjoitettaessa. Hakukoneet voidaan jakaa kahteen erilaiseen 

tyyppiin; hämähäkki-tyyppiset hakukoneet (grawler-based search engines) kuten 

Google ja aihehakemistot (human-powered directories), joita ovat erilaiset 

tietokannat. Hämähäkki-tyyppisissä hakukoneissa hakukoneiden hämähäkit 

(grawlers) näkevät verkkosivut yksittäisinä sivuina, jotka linkittyvät toisiinsa sivujen 

välisten linkkien avulla. Hämähäkit pisteyttävät yksittäisiä internetsivuja niiden 

sisällön ja linkkien laadun perusteella. Kun sivu on pisteytetty, hakukone tallentaa 

sivut indeksiin (index) ja muodostaa niistä tietokannan. Tietokannasta hakukone voi 

käyttäjän antaman hakusanan perusteella hakea hakutuloksia hakutulossivulle. 

Linkityksen puuttuessa hakukoneiden hämähäkit eivät löydä sivua, ja näin ollen sen 

hakukonenäkyvyys ei ole mahdollinen. Pelkkä hyvä sisältöä ei siis riitä. (Stearns 

2013.) Käytännössä hämähäkit ovat tietokoneohjelmia, jotka analysoivat internetin 

sivustoja. (Davis 2006.) Hämähäkit keskittyvät analysoidessaan nimenomaan 

internetsivuston HTML-tiedostoon ja sen sisältämiin elementteihin ja linkkeihin 

(Stearns 2013). Hakukoneiden hämähäkeistä käytetään myös nimitystä botti tai 

robotti. Hakukoneen hämähäkit hakevat relevantteja ja ajantasaisia tietoja 

verkkosivuilta ja kiinnittävät huomiota sivujen tekstisisältöön ja sivuston sisäisiin 

sekä ulkoisiin linkkeihin indeksoiden hakutulokset. (Lahuerta ym. 2014.) 

Hakukoneiden hämähäkit eivät kiinnitä huomiota internetsivujen tyylitietoihin 

(design) kuten CSS-tiedostoon (cascading style sheet), joten hakukoneoptimoinnissa 

sivuston tyylillä ei ole suurta merkitystä optimoinnin kannalta (Killoran 2013). 

Aihehakemistotyyppiset hakukoneet hakevat tiedon luokitellusti vain omasta 

tietokannastaan. Erona on, että aihehakemistotyyppinen hakukone esittää tiedon 

kategorisoidusti linkkikirjaston muodossa. (Stearns 2013). 

Hakukoneilla tiedonhaku on nopeaa ja vaivatonta. Nykypäivänä ihmiset ovat 

omaksuneet hakukoneet jokapäiväiseen käyttöönsä ja internetissä tapahtuu päivittäin 
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miljardeja hakuja, joihin hakukoneet vastaavat. Korkea sijoittuminen hakukoneen 

hakutulossivulla koetaan usein tärkeäksi, sillä silloin kohdeyleisö tavoitetaan 

paremmin ja tehokkaammin. Hakukoneoptimoinnilla pyritään juuri näkyvyyden 

parantamiseen hakukoneissa. (Su ym. 2014.) 

Googlen hakukone painottuu Sun ym. (2014) havaintojen mukaan eniten Googlen 

“page rank” -arvoon, kun tarkastellaan tekijöitä, joilla on suuri vaikutus verkkosivun 

korkeaan näkyvyyteen hakutuloksissa. Lisäksi avainsanojen sisällyttäminen 

verkkotunnukseen (hostname), HTML-tagin otsikkoon, metadatan kuvaustekstin 

tagiin ja verkkotunnuksen sivutunnukseen koettiin tärkeäksi. Nämä tekijät huomioon 

otettaessa ja niiden sisältöön panostettaessa hakukoneoptimoinnin tuloksiin on 

mahdollista vaikuttaa positiivisesti. Shihin, Chen, ja Chen (2013) mukaan 

hakukoneen hakutulossivulla korkeaan sijoittumiseen voidaan vaikuttaa lisäämällä 

linkkien määrää muilta sivustoilta omille, oman sivuston sisällön kehittämisellä, 

strukturoimalla sivusto loogisesti sekä lähdekoodia parantamalla. 

Shih ym. (2013) ovat myös havainneet, että hakukoneoptimointiin on monia 

lähestymistapoja ja tekniikoita. Hakukoneoptimoinnin koko ala on kasvattanut 

valtavasti suosiotaan, ja yhä useammat yritykset ovat sen harjoittamisesta 

kiinnostuneita. (Su ym. 2014.) 

Nezarin (2009) mukaan yritys voi melko pienellä vaivalla päästä Googlen 

hakutuloksissa kymmenen korkeimman hakutuloksen joukkoon. Tämä on 

näkyvyydelle ja tietoisuuden lisäämiselle hyväksi, sillä on hyvin todennäköistä, että 

hakukoneen käyttäjä valitsee ja klikkaa jotain ensimmäisen hakutulossivun linkeistä. 

Tällöin yrityksen internetsivuston suosio kasvaa ja se saa enemmän vierailijoita. Shih 

ym. (2013) ovat havainneet, että hakukoneoptimoinnista saatavat hyödyt ovat 

pitkässä juoksussa suuret. Onnistunut hakukoneoptimointi voi antaa pysyvästi 

korkeamman liikenteen internetsivuille, jolloin bränditietoisuus ja sijoitetun pääoman 

tuotot kasvavat huomattavasti. Smithson (2011) on myös havainnut 

bränditietoisuuden kasvavan hakukoneoptimoinnin avulla internet-näkyvyyden 

parantuessa. Hakukoneoptimoinnilla saavutettu näkyvyys voi myös olla 

huomattavasti pienemmillä investoinneilla toteutettavissa kuin muut markkinoinnin 

keinot ja siitä saatava hyöty silti hyvinkin suuri. Myynnillisestikin 
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hakukoneoptimoinnin on huomattu tuovan selkeitä positiivisia vaikutuksia. (Lourdes 

ja Paloma 2013). Onnistuakseen hakukoneoptimoinnissa yrityksellä tulee olla hyvin 

suunnitellut ja toiminnallisuuksiltaan hiotut internetsivut, jotka palvelevat kävijöiden 

tarpeita ja luovat hyvän käyttäjäkokemuksen. Sisällön tulee internetsivuilla olla 

hyvin tuotettua, käytännöllistä, tarpeellista ja kiinnostavaa. Tällöin kävijät pysyvät 

sivuilla ja heidän kokemus muodostuu positiiviseksi. (Rangaswamy ym. 2009.)  

2.4 Hakukonemarkkinoinnin haasteet 

Su ym. (2014) näkevät haasteena erityisesti hakukoneiden kompleksisuuden. 

Hakukoneiden algoritmit ja niiden toimintaan vaikuttavat tekijät ovat hämärän 

peitossa, mikä aiheuttaa haasteita markkinoinnissa optimaalisen hakukoneiden 

hyödyntämisen suhteen. Googlen kaltaiset suuret hakukonejätit eivät halua paljastaa 

tarkkoja hakukoneiden toimintaperiaatteita, sillä se mahdollistaisi houkutuksen 

manipuloida hakutuloksia. Tästä syystä hakukoneet ovat hyvin kompleksisia. Google 

pitää salassa tietoja, joista käy ilmi, mitkä kaikki asiat tarkalleen vaikuttavat 

hakukoneen toimintaan. On hyvin vaikeaa olla täysin varma, mitä optimoitaessa 

tulisi tehdä ja mihin pitäisi eniten keskittyä, jotta saavutetaan paras mahdollinen 

näkyvyys hakukonetuloksissa. (Evans 2007.) Hakukoneoptimointia voidaan 

harjoittaa hyvin monin eri keinoin. Näiden keinojen validisointi on kuitenkin 

osoittautunut usein haastavaksi. (Su ym. 2014.) 

Hakukoneoptimoinnin eettisyyden näkökulmasta Malaga (2008) näkee haasteena 

white-hat- ja black-hat-optimoinnin häilyvän rajan. White-hat-optimoinnissa pyritään 

välttämään manipuloivaa hakukoneoptimointia, kun taas black-hat-optimoinnissa 

pyritään parempaan hakukonenäkyvyyteen tarkoituksella manipuloiden. Usein on 

vaikea pysytellä white-hat-hakukoneoptimoinnin keinoissa, kun pyritään 

mahdollisimman tehokkaasti lisäämään internetsivuston näkyvyyttä hakukoneessa. 

Näin ollen optimointikäytännöt saatetaan tulkita mahdollisesti black-hat-metodeiksi. 

Tästä voi seurata epäedullinen lopputulos sivuston omistajan kannalta. Fox (2008) on 

myös havainnut, että hakukoneoptimointia toteutettaessa voi olla hankala hahmottaa, 

mitkä optimointikeinot ovat white-hat-tyyppisiä ja mitkä eivät. Osa keinoista 

luokitellaan myös ”harmaalle alueelle”. Tällaisten keinojen käyttäminen voi olla 

epävarmaa, koska on hankalaa tietää, sisältyykö siihen riskejä. 
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Hakukoneen algoritmin tuloksiin (Page Rank) perustuu sijoitus  hakutulossivulla 

(SERP, Search Engine Result Page). (Su ym. 2014.) Algoritmi sisältää paljon 

muuttujia, joihin tulos perustuu. Näiden muuttujien ymmärtäminen ja niihin 

vaikuttaminen vaativat tietoteknisiä taitoja kuten internetsivun lähdekoodin 

rakenteen ymmärtämistä, sillä lähdekoodin eri elementit vaikuttavat eri tavalla 

optimointiin. (Stearns 2013.) 

Hakutulossivuilla (SERP) näkyminen hakukonemainonnan ja orgaanisen 

hakukoneoptimoinnin keinoin on hyvää näkyvyyttä yritykselle. On kuitenkin 

tiedostettava, että niissä on eroja. Hakukonekäyttäjä luottaa enemmän orgaanisiin 

hakutuloksiin ja klikkaa todennäköisemmin niitä kuin sponsoroituja eli maksettuja 

mainoslinkkejä. (Yang 2010.) Jansen, Brown ja Resnick (2007) ovat havainneet, että 

hakukonekäyttäjien käyttäytyminen muodostaa haasteita hakukonemainonnassa. 

Ongelmallisia ovat sellaiset käyttäjät, jotka sivuuttavat aina sponsoroidut 

hakutuloslinkit eivätkä koskaan kiinnitä niihin huomiota. Kyseisten 

hakukonekäyttäjien keskuudessa sponsoroidut hakutuloslinkit on koettu viimeiseksi 

mahdollisuudeksi löytää informaatiota tai niitä klikataan vain jos niiden sisältö 

vaikuttaa poikkeuksellisen osuvalta juuri heidän tarpeidensa kannalta. Usein 

sponsoroitujen linkkien koetaan ohjaavan sivulle, jonka perimmäisenä tarkoituksena 

on vain myydä jotain kävijälle. Kuitenkin mainostajan näkökulmasta on helpompi 

saavuttaa näkyvyyttä maksetuilla sponsoroiduilla linkkimainoksilla. Näitä 

hyödyntäessä mainostajan on helpompi vaikuttaa suoraan siihen sisältöön, jonka 

hakukonekäyttäjä näkee mainoksissa hakiessaan tietyllä hakusanalla. (Yang 2010.) 

Myös Ravin (2005) mukaan hakukoneen orgaanisia hakutuloksia klikataan 

huomattavasti todennäköisemmin kuin maksettuja hakutulossivun linkkejä. 

Hakukonemainonnan avulla saavutetut klikkaukset ovat siis huomattavasti 

harvemmassa kuin orgaanisen hakukoneoptimoinnin ansiosta saadut klikkaukset. 

Hakukonekäyttäjistä 73 prosenttia ei koskaan katso hakutuloksia ensimmäistä sivua 

pidemmälle. (Jansen ja Spink 2006.) Tämä on yksi haasteista, kun lähdetään 

tekemään hakukonemainontaa maksetuin keinoin. Toisaalta hakukoneoptimoinnilla 

näkyvyys ei ole yhtä varmaa kuin maksetuilla hakusanoilla saavutettu näkyvyys. 

Tasapainon löytäminen hakukonemainontaan ja hakukoneoptimointiin panostamisen 

välillä voi muodostua hankalaksi. Halutaanko panostaa mainostamiseen, optimointiin 

vaiko molempiin yhtä aikaa. (Yang 2010.) 
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Hakukonemainonnassa haastavaa on löytää parhaat avainsanat, jotka vastaavat 

mainostettavaa sisältöä ja kohtaavat niitä hakevat hakukonekäyttäjät, joille sisältö on 

relevanttia. Tässä kohtaa hakukonemainontaprosessia korostuu rajaamisen tärkeys. 

Keskeistä on rajata avainsanat, niin että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin 

kohderyhmän tai kohderyhmien käyttämiä hakusanoja hakukoneessa. Tämän lisäksi 

hakukonemainostajan on määritettävä mainoksilleen sopiva päivittäisbudjetti, jonka 

hän on valmis panostamaan avainsanoille. Budjettia suunnitellessa mainostajan on 

hyvä ottaa huomioon, että avainsanakilpailua on usein paljon. Kilpailun voi todeta 

tarkastelemalla, kuinka suosittuja avainsanat ovat ja miten suuria hintoja 

avainsanoista joutuu maksamaan, jotta oma mainos näkyy hakutuloksissa. 

Mainostajan on asetettava riittävän korkea päiväbudjetti, jotta hänen mainoksensa 

voi voittaa avainsanahuutokauppoja ja näin ollen näkyä hakutuloksissa. 

(Rusmevichientong ja Williamson 2006.) 

Hakukoneoptimointi koetaan hyvin keskeisenä keinona saada näkyvyyttä 

internetissä, ja sen ympärille on muodostunut paljon liiketoimintaa. Vaikka 

hakukoneoptimointi voidaan nähdä täysin omana liiketoiminta-alanaan, se sisältää 

paljon epäselvyyksiä ja haasteita. Hakukoneoptimoinnin metodeja on paljon. Onkin 

hyvin vaikea määrittää, mikä on täysin oikeanlaista hakukoneoptimointia. Suurin syy 

tähän on hakukoneiden salaiset toimintametodit. (Su ym. 2014.) Tästä johtuen alalle 

on syntynyt jopa rikollisia tapoja tehdä hakukoneoptimointia. Näistä kuitenkin usein 

rangaistaan internetsivujen omistajia. (Malaga 2008.)  

Haasteeksi muodostuu usein hakukonemarkkinoinnin tuloksellisuuden seurannan 

hankaluus. Se vaatii aikaa ja ammattitaitoa ja siksi yritykset usein ulkoistavat 

hakukonemarkkinoinnin siihen erikoistuneelle taholle.  

Usein pienten yritysten haasteena ovat hyvin rajalliset resurssit toteuttaa 

markkinointiaan, eikä näin ollen hakukonemarkkinoinnin mahdollisuuksia tiedosteta. 

Toinen syy voi olla osaamisen puute. Hakukoneoptimointi vaatii hakukoneiden 

toimintalogiikan ja verkkosivujen perustoimintaperiaatteiden ymmärtämistä. 

Hakukonemainonta sen sijaan on helppo tapa aloittaa, sillä se ei vaadi suuria 

investointeja ja siihen budjetoitava rahamäärä on täysin mainostajan päätettävissä. 

(Evans 2007.) 
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Pienen yrityksen näkökulmasta haasteita tuottaa hankaluus päättää mihin 

hakukoneoptimointia tuotettaessa tulisi keskittyä. Hakukoneiden 

toimintaperiaatteiden selvittäminen on hankalaa ja aikaa vievää työtä. (Evans 2007.) 

Isojen yritysten onkin usein mahdollista panostaa tähän enemmän kuin pienten, sillä 

niiden markkinointibudjetit ovat huomattavasti suurempia. 

Yleisesti pienten ja keskisuurten yritysten on huomattavasti hankalampi sijoittua 

hakukonetuloksissa korkeille sijoille kilpailun ollessa kovaa. Suuret yhtiöt pystyvät 

panostamaan hakukonemarkkinointiin huomattavasti enemmän ja näin ollen 

saavuttamaan paremman näkyvyyden. (Murphy 2008.) 
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3 VERKKOSIVUJEN MARKKINOINTI HAKUKONETTA 

HYÖDYNTÄEN 

Tässä luvussa tarkastellaan verkkosivujen markkinointia mikroyrityksessä hakukone 

Googlea hyödyntämällä. Tarkastelussa keskitytään hakukonemarkkinoinnin 

mahdollisuuksiin ja keinoihin. 

3.1 Hakukonemarkkinoinnin mahdollisuudet 

Ravin (2005) mukaan hakukonemarkkinoinnin mahdollisuudet voidaan jakaa neljään 

vaihtoehtoon. 1. Ei tehdä mitään. 2. Panostetaan vain hakukoneoptimointiin. 3. 

Panostetaan vain hakukonemainontaan (maksettu). 4. Panostetaan sekä 

hakukoneoptimointiin että hakukonemainontaan (maksettu).  

Hakukonemarkkinointia toteutettaessa on tärkeää olla suunnitelma. Usein erityisesti 

pienet yritykset keskittyvät vain esimerkiksi verkkosivuston ulkoasuun. 

Hakukonemarkkinoinnin kannalta tärkeää on kuitenkin keskittyä sisältöön. 

Sosiaalisessa mediassa näkyminen ja olemassaolo lisäävät huomattavasti myös 

hakukonenäkyvyyttä. Keskeistä on olla tietoinen kohdeyleisöstä. Olisi hyvä pystyä 

tunnistamaan, keitä kohdeyleisöön kuuluu ja mitä he hakukoneella etsivät. Yksi hyvä 

keino on tutkia, miten kilpailijat toteuttavat hakukonemarkkinointiaan. Kohdeyleisö 

tulisi rajata riittävän tarkasti. Hakukoneessa liian yleisiä ja laajoja avainsanoja 

käytettäessä hakutuloksia voi tulla lukemattomia määriä ja näin ollen massaan 

hukkuminen on mahdollista. (Gest 2013.)  

Hakukonemainonta on oivallinen testikanava uusille tuotteille ja palveluille, sillä 

pienelläkin rahallisella panostuksella voidaan testata, ovatko kuluttajat mahdollisesti 

kiinnostuneita. Hakukonemainonta soveltuu hyvin testitarkoitukseen, kun halutaan 

lyhyellä aikavälillä saada tietoa siitä, onko markkinoilla kysyntää uudelle tuotteella 

tai palvelulle. Yrityksen testatessa uusia hakusanoja ja niiden toimivuutta on 

hakusanamainonta hakusanaoptimointia nopeampi tapa saada tuloksia siitä, kuinka 

hyvin hakusanat toimivat. (Halligan & Dharmesh 2010.) Erityisesti pienille 

yrityksille hakukonemarkkinointi voi antaa selkeitä etuja (Martin 2010). Pienille 
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yrityksille asiakkaiden huomion kiinnittämiseen hakukoneoptimointi tarjoaa 

tehokkaan keinon ja näin ollen lisää kävijöitä verkkosivuilla. (Teo 2005.) 

Su ym. (2014) listaavat kolme asiaa jotka ovat merkittäviä tekijöitä optimoitaessa 

internetsivuston näkyvyyttä Googlen hakukoneessa. Ensimmäisenä Googlen ”Page-

Rank” -algoritmi. Algoritmi pisteyttää sivuston sivujen linkit ja painottaa näin eri 

sivujen tärkeyden. Tällöin pelkkä linkityksien suuri määrä sivulle ei riitä, vaan myös 

linkkien laadulla on merkitystä (Page, Brin, Motwani & Winograd, 1999). Toiseksi 

Su ym. (2014) mainitsevat URL-osoitteessa käytettyjen sanojen merkityksen 

tärkeyden. Optimaalista olisi käyttää URL-osoitteessa samoja sanoja, joilla sivustoa 

hakukoneestakin haetaan. Kolmanneksi Su ym. (2014) esittävät meta-tagin 

(description tag) merkityksen sivuston pääelementissä (header), johon voi lisätä 

esimerkiksi avainsanoja. Meta-tagien muokkaamisella on huomattu olevan 

huomattava positiivinen vaikutus hakukonenäkyvyyteen. (Malaga 2008.) 

3.2 Verkkosivujen sisällön optimointi hakukoneille 

Verkkosivujen sisältö on hyvin keskeisessä roolissa, kun halutaan parantaa 

näkyvyyttä hakukoneissa. Sisältö määrittää sen, miten laadukkaana hakukone näkee 

sivut. Hakukonemarkkinoinnin onnistumiseen vaaditaan toimivat verkkosivut. 

(Rahimnia ja Hassanzadeh 2013). Eidin ja El-Goharyn (2013) mukaan hyvät 

verkkosivut ovat tehokas keino saavuttaa markkinoita nopeasti. Verkkosivujen 

sisällön merkitys korostuu erityisesti kilpailluilla markkinoilla. (Rahimnia ja 

Hassanzadeh 2013). Sisällön ajantasaisuus ja jatkuva kehittäminen vaikuttavat myös 

siihen, palaako kävijä verkkosivulle vielä uudelleen. (Teo 2005.)  

Hakukoneoptimoinnissa seuraavien asioiden on havaittu olevan keskeisiä osa-alueita, 

joihin olisi hyvä kiinnittää huomiota, kun pyritään optimoimaan internetsivua 

hakukoneille on-page metodein. 

3.2.1 Html-meta-tagit ja niiden sisältö 

Su ym. (2014) ovat havainneet meta-tagin (description tag) keskeisen merkityksen. 

Meta-tagi sijoitetaan verkkosivun lähdekoodin pääelementtiosaan (header). 



26 

Käytännössä sinne voi lisätä esimerkiksi avainsanoja, jotka parantavat 

verkkosivuston näkyvyyttä ja sijoittumista hakutuloksissa. 

3.2.2 Title-tagi ja sivun otsikko  

Verkkosivuilla tulisi aina olla title-tag, joka määrittää kyseisen sivun otsikon. Tämä 

otsikko on Googlen hakukoneen hakema otsikko, joka näkyy hakutuloksissa (SERP) 

hakukoneen käyttäjälle (Noruzi, 2007). Otsikolla on hyvin suuri merkitys 

hakukoneoptimoinnissa ja näin ollen sen olisi hyvä sisältää keskeisiä haku- ja 

avainsanoja sivun sisällön kannalta. Huomioitavaa on myös se, että jokaisen 

päädomain-osoitteen alla olevan sivun otsikon tulisi olla uniikki. Avainsanaotsikkoja 

ei pitäisi käyttää liikaa verkkosivuilla, sillä silloin hakukone voi tulkita toiminnan 

avainsanojen liikakäyttämiseksi (keyword stuffing). Tämä voi lisätä epämääräisyyttä 

ja olla haitaksi hakukoneoptimoinnin kannalta. (Stearns 2013.) 

3.2.3 Metadata ja metakuvaus 

Metadatalla tarkoitetaan sitä sivuston lähdekoodin osaa, joka pitää sisällään muun 

muassa tiedon sivun avainsanoista, sivulla käytetyistä kielestä, sivun merkistön 

(charset) tyypistä ja sivun metakuvauksen (meta description). Metakuvaus on teksti, 

joka tulostuu hakukoneen hakutulossivulle. (Stearns 2013.) 

3.2.4 URL eli verkko-osoite 

Su ym. (2014) ovat havainneet URL-osoitteessa käytettyjen sanojen merkityksen 

tärkeyden. Optimaalista olisi käyttää URL-osoitteessa samoja sanoja, joilla sivustoa 

hakukoneestakin haetaan. 

3.2.5 Sisältö, otsikot ja sisältötekstit 

Internetsivun hyvä sisältö on keskeistä hakukoneoptimoinnin kannalta. On tärkeää 

ottaa huomioon, että sivuston sisältö on tehty ihmisen eikä koneiden luettavaksi. Kun 

kävijä tunnistaa hyvän sisällön, hän on alttiimpi jakamaan sen ja näin syntyy uusi 

linkki sivulle. Tätä ilmiötä kutsutaan myös nimellä suusanaviestintä (word-of-
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mouth). (Google 2010.) Sisällön kannalta Stearns (2013) on havainnut, että liika 

samojen avainsanojen käyttäminen samalla sivulla eri kohdissa voi myös huonontaa 

sivun suoriutumista hakutuloksissa. Googlen algoritmi tulkitsee tällaisen 

hakusanojen liikakäytön (keyword stuffing) negatiiviseksi tietoiseksi toiminnaksi, 

jolla pyritään vain parantamaan hakukonenäkyvyyttä. 

3.2.6 Avainsanat 

Avainsanoilla tarkoitetaan sanoja tai perättäisiä sanoja, joilla hakukoneesta on 

tarkoitus hakea tiettyä asiaa, tietoa tai sivua (Stearns 2013). Hakusanoja tulisi käyttää 

orgaanisesti eli niiden tulisi olla luonteva osa tekstiä (Google 2010). Zhang ja 

Dimitroff (2005) ovat havainneet, että avainsanojen huolellisella määrittämisellä on 

suuri merkitys hakukoneoptimoinnin kannalta. 

3.2.7 Kuvat 

Hakukoneoptimoinnissa kuvien koolla ja niiden nimillä on merkitystä. Nimen tulisi 

olla kuvaava tai vaihtoehtoisesti relevantti avainsana. Kuitenkin on hyvä huomioida, 

ettei kuvia käytetä liikaa, sillä siitä voi olla haittaa hämähäkkien indeksoidessa 

sivuja. (Gaur ja Dagar 2014.) 

3.2.8 Responsiivisuus 

Nykyään hyvin suuri osa internetin käyttäjistä käyttää mobiililaitteita. 

Responsiivisuudella tarkoitetaan sitä, että internet-sivut skaalautuvat mobiililaitteen 

näytölle ja tällöin niiden käyttäminen on mahdollista millä tahansa laitteella. 

Hakukoneoptimoinnin kannalta on tärkeää, että sivut toimivat kaikilla laitteilla. 

(Mohorovičić, 2013.)  

3.2.9 Sitemap ja robots.txt-tekstitiedosto 

Sitemap eli sivustokartta tarkoittaa listaa kaikista internet-sivuston sivuista. Se voi 

olla käyttäjälle suunnattu lista linkeistä jokaiselle yksittäiselle sivuille tai se voi 

tarkoittaa xml-tiedostoa, joka on tarkoitettu hakukoneen hämähäkkien luettavaksi. Se 
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varmistaa, että sivu näkyy hakukoneen hämähäkeille, joille se myös selventää 

sivuston rakenteen. Robots-tekstitiedosto sanelee hakukoneelle, mitkä tiedot saavat 

näkyä hakukoneen hämähäkeille ja mitkä eivät. Usein yksityistä tai arkaluontoista 

tietoa sisältäviä sivuja ei haluta sisällyttää hämähäkkien indeksoitaviin sivuihin. 

(Google 2010.) 

Keskeistä on linkkien määrä ja laatu. Tällä tarkoitetaan sitä, minkälaisia linkit ovat ja 

miltä muilta sivustoilta ne johtavat sivuille. Sisällön yhdenmukaisuus ja aiheeseen 

liittyvät avainsanat ovat myös keskeisessä roolissa. Sisällön ajantasaisuus ja 

aktiivinen päivittäminen on myös tärkeää. (Lahuerta ym. 2014.) Verkkosivuja 

optimoitaessa hakukoneille esiin nousevat usein white-hat- ja black-hat-

hakukoneoptimointi. Tämä tekee hyvien tapojen mukaisen ja manipuloivan 

hakukoneoptimoinnin keinojen välille kahtiajaon. (Malaga 2007.) 

3.3 White-hat-hakukoneoptimointi 

Killoran (2013) jakaa hakukoneoptimoinnin sen eettisyyden mukaan white-hat- ja 

black-hat-hakukoneoptimointiin. White-hat-hakukoneoptimoinnissa pyritään 

välttämään black-hat-periaatteita ja näin ollen kasvattamaan orgaanista liikennettä 

sivuilla ilman manipulointia. 

White-hat-hakukoneoptimoinnissa tarkoituksena on optimoida internetsivun 

näkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä tekemättä sitä kuitenkaan huijaten. White-hat-

optimoinnissa tulisi siis välttää tarkoituksen mukaista hakutulosten manipulointia. 

(Fox 2008.) Colwell (2009) muotoilee white-hat-optimoinnin toteutuvan, kun sivu on 

rakennettu sivustovierailijoille eikä hakukoneille. White-hat-optimoinnissa sivun 

sisältötekstit tulisi tuottaa hyödyntämällä tarkoin mietittyjä riittävän rajattuja 

avainsanoja, joiden avulla hakukoneen käyttäjä hakee kyseisellä sivulla olevaa tietoa 

ja näin ollen voi sen hakukoneen avulla löytää. Myös linkityksien parantaminen 

arvostetuilta sivuilta omille sivuille on keskeinen white-hat-periaate. Näitä voivat 

olla saman teeman suositummat sivustot tai blogit, joilla on paljon kävijöitä. Lisäksi 

metadatan optimointi nähdään white-hat-periaatteena. Sivuston HTML-tiedostossa 

metadataan voidaan sisällyttää keskeisiä avainsanoja ja otsikoita, jotka hakukone 

ottaa indeksointiprosessissaan huomioon. 
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White-hat-hakukoneoptimointia voidaan toteuttaa myös off-page-näkökulmasta. 

Tällöin pyritään lisäämään linkityksiä omille sivuille hyvä laatuisilta ulkopuolisilta 

sivuilta. (Malaga 2007.) 

3.4 Black-hat-hakukoneoptimointi 

Black-hat-hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan esimerkiksi linkkifarmien avulla 

sisäänpäin tulevien linkkien määrän lisäämistä. Tällaiset linkkifarmit muodostavat 

keskitetyn mahdollisuuden hallinnoida sivustolinkkejä, joiden tarkoitus on vain saada 

keinotekoisesti kasvatettua liikennettä sivustolle. Black-hat-menetelmät ovat 

manipuloivia keinoja, joilla pyritään kasvattamaan liikennettä verkkosivuilla. Yksi 

black-hat-tekniikoista hakukoneoptimoinnissa on hakukoneen indeksointituloksen 

manipuloinnin mahdollistava Block-ping-käytäntö (BP). Siinä verkkosivuston 

ylläpitäjä pyrkii huijaamaan hakukoneen hämähäkkejä linkittämällä eri blogeihin 

verkkosivun domaineja, jolloin hakukoneen hämähäkit luulevat näiden syntyneen 

ulkopuolisten tahojen toimesta. Blogeja voi olla satoja tai jopa tuhansia. Blogien 

päivittymisestä lähtee tieto eteenpäin. Tämä kiinnittää hakukoneen hämähäkkien 

huomion ja ne lähtevät seuraamaan linkkejä. Tällä keinolla lyhyessä ajassa sivu voi 

saada paljon linkityksiä ulkopuolisilta sivuilta, mikä johtaa hakukoneen 

indeksointituloksen vääristymiseen. Sivu näyttää näin suositummalta kuin mitä se 

todellisuudessa on. (Malaga 2007.) 

Black-hat-hakukoneoptimointia voidaan toteuttaa useilla on-page-tekniikoilla. Nämä 

tekniikat liittyvät sivuston muokkaukseen, joka vaikuttaa vain siihen, kuinka 

hakukoneen hämähäkit näkevät sivun. Todellisuudessa sivustovierailija näkee täysin 

eri sisällön. Syy tähän on se, että hyvin laadittu sivustosisällön suunnittelu ja 

ulkonäkö eivät välttämättä tarkoita kaikista tehokkaimmin optimoitua sisältöä 

hakukoneiden hämähäkkien indeksoidessa sitä. (Malaga 2008.)  

Malaga (2008) listaa kolme yleistä tapaa tehdä black-hat-hakukoneoptimointia. 

Ensimmäinen niistä on cloaking, jolla tarkoitetaan erilaisen tiedon näyttämistä 

ihmisille ja hakukoneille. Toinen on doorway pages, jolla viitataan peitesivuihin, 

joiden kautta liikenne ohjautuu oikeille sivuille. Kolmas tapa on invisible elements 

eli koodiin tehtävät näkymättömät elementit. Cloaking-menetelmässä siihen 
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tarkoitettu sivusto voi olla pelkkää tekstiä. Silloin teksti on täysin optimoitua 

kyseiseen tarkoitukseen eikä sivustovierailijan selain tulosta sitä. Cloaking-sivulle ei 

tarvitse erikseen tyylitiedostoa (CSS). Cloaking-periaate ei ole yleisesti hyväksytty 

menetelmä hakukonetarjoajien keskuudessa. (Fox 2008). Doorway pages  

-käytännössä optimoija asettaa muutaman hakuavainsanan jokaiselle eri 

sivuversiolle. Tässä käytännössä optimoija voi käyttää jopa satoja sivuja. Tällöin 

optimoija hyödyntää hyvin nopeaa sivuston uudelleenohjausmenetelmää, jotta 

sivustovierailija ei huomaa käyneensä eri sivulla ennen varsinaista pääsivua. (Malaga 

2008.) Näkymättömät elementit sivulla sisältävät yleensä tekstiä, jonka ainoa 

tarkoitus on houkutella hakukoneen hämähäkit näkemään sisältö rikkaampana kuin 

se todellisuudessa on. Tällöin tarkoitus ei ole palvella sivustovierailijaa, vaan 

pyrkimyksenä on generoida näkyvyyttä manipuloimalla sivuston näkymätöntä 

sisältöä. (Fox 2008.)  

White-hat-hakukoneoptimointi on varsinkin pitkällä aikavälillä huomattavasti 

kannattavampaa. Black-hat-hakukoneoptimointimenetelmät eivät ole järkeviä, sillä 

niiden käyttäminen voi lopulta johtaa hakutulossivuilla näkyvyyden huonontumiseen 

tai jopa sivun poistamiseen hakutuloksista kokonaan. Näin voi tapahtua, kun 

hakukoneen hämähäkit tulkitsevat hakukoneoptimoinnin keinot manipulointimielessä 

toteutetuiksi. Tällaisen tilanteen välttämiseksi hakukoneet ovat julkaisseet selkeät 

ohjeet siitä, minkälaisista hakukoneoptimoinnin keinoista rangaistaan ja mistä ei. 

Google on yksi esimerkki tällaisista hakukoneista. (Fox 2008.) 

3.5 Hakukonemarkkinoinnin keinot  

Hakukonemarkkinoinnin prosessissa voidaan toteuttaa hakukoneoptimointia ja 

hakukonemainontaa samanaikaisesti, sillä ne tukevat toisiaan. 

Hakukonemainonnassa toteutetaan hyvin kohdennettua mainontaa internetissä 

hakukonetta hyödyntäen. Hakusanat, joita käyttäjät hakukoneeseen syöttävät 

tarjoavat hakukonetarjoajalle tarkan tiedon siitä, mitä hakukonekäyttäjät ovat 

etsimässä. Tämän tiedon avulla mainostajille on avautunut mahdollisuus näyttää 

mainossisältöä hakukonetuloksissa hyvin kohdennetusti. Hakukonemainonta 

Googlessa toteutetaan Google Adwords -työkalun avulla. (Mehta 2007.) 
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Zgangin ja Dimitroffin (2005) mukaan hakukoneoptimoinnissa on kyse jatkuvasta 

prosessista, jonka pyrkimyksenä on löytää tietyt optimoitavat elementit 

verkkosivuilta. Näitä elementtejä hienosäätämällä voidaan saavuttaa korkea 

näkyvyys hakukoneessa sen vastatessa hakutiedusteluun (search query). Taatakseen 

näkyvyyden internetsivujen haltijan käytettävissä on monia keinoja 

hakukoneoptimointiin (Madleňák ym. 2015). 

Hakusanamainonta alkaa kampanjan suunnitelman laatimisella (Martin 2010). 

Suunnitelma sisältää hakusana-analyysin, jossa kartoitetaan kampanjassa käytetyt 

avainsanat. Prosessissa pyritään saavuttamaan näkyvyyttä ja kartoittamaan 

hakukoneoptimoinnin kannalta oleellisia avainsanoja hakukonemainonnan keinoin. 

Kartoitukseen soveltuu esimerkiksi Google Keyword Planner ja Google Trends 

työkalut. Colwellin (2009) mukaan on hyvä keskittyä riittävän tarkasti määriteltyihin 

hakusanoihin ja välttää turhan laajoja avainsanakokonaisuuksia. Hakusanoja 

tutkittaessa otetaan yleensä huomioon se, kuinka usein niillä haetaan ja miten 

kilpailtuja ne ovat (Malaga 2008). Rusmevichientong ja Williamson (2006) esittävät 

hakukonemainonnan toteutuksen lähtevän liikkeelle päivittäiseen mainostamiseen 

käytettävän budjetin määrittämisellä. Seuraavaksi suunnitellaan listat avainsanoista, 

joita mainoskampanjassa tullaan käyttämään, sekä päätetään maksimitarjoussummat 

jokaiselle avainsanalle. Tämän jälkeen suunnitellaan ja päätetään mainosten ulkoasu. 

Usein aikaa vievä vaihe on päivä- ja avainsanakohtaisten budjettien laatiminen. 

Tämä johtuu siitä, että avainsanojen klikkaussuhde ja niiden arviot vaihtelevat paljon 

eivätkä ne ole koskaan täysin todenmukaisia lukuja.  

Toisessa vaiheessa tarkoituksena on saada hakukone indeksoimaan verkkosivut. 

Indeksointia voidaan nopeuttaa lähettämällä sivu hakukoneelle. Googlen hakukone 

käy sivuja myös automaattisesti läpi. Näin ollen sivujen manuaalinen lähettäminen 

hakukoneen palvelimelle ei ole välttämätöntä (Google 2010.)  

Kolmannessa vaiheessa sivuston ylläpitäjä tai muu hakukoneoptimointia harjoittava 

taho muokkaa verkkosivujen lähdekoodia. Optimointia tehtäessä voidaan muokata 

meta-tagejä, sivuston sisältötekstejä ja sivuston navigoinnin rakennetta. Navigoinnin 

tulisi olla helppo seurata ja selkeä, eikä siinä suositella käytettävän Flash- tai 

JavaScript-elementtejä. (Google 2010.) Zgang ja Dimitroff (2005) ovat havainneet, 
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että samojen avainsanojen toistuminen sivuston sisältöteksteissä ja sivuotsikoissa 

tuottaa myös positiivisia vaikutuksia hakukonenäkyvyyden kannalta. Pelkillä 

otsikoiden avainsanayhteyksillä ei ole niin suuri vaikutus. Kuitenkin Colwellin 

(2009) mukaan tekstin muotoilu kuten kursivointi ja korostus (lihavointi) vaikuttavat 

hakukoneen sivun indeksointiin ja myös sivun selkeään luettavuuteen. Lisäksi 

Google kehottaa käyttämään robots.txt-tiedostoa hakukoneen indeksointia 

selkeyttämään. Se kertoo, mitä sivuilta pitää indeksoida ja mitä ei. Tällöin voidaan 

vaikuttaa siihen, mitä tietoja hakukone näyttää sivuilta hakutuloksissa. Ilman 

robots.txt-tiedostoa Google ei voi taata, että sivuista kaikki haluttu tieto indeksoidaan 

hakukoneen hämähäkkien toimesta. (Google 2010.) Hämähäkit pisteyttävät 

yksittäisiä verkkosivuja ja näin ollen sivuston rakenne linkityksineen on todella 

keskeinen keino luoda internetsivusto, joka tarjoaa mahdollisimman tehokkaasti 

optimoidun kokonaisuuden. (Stearns 2013.) Viimeisenä vaiheessa pyritään 

parantamaan näkyvyyttä muilla sivuilla off-page-optimoinnin keinoin. Tarkoituksena 

on saada luotua linkityksiä ulkopuolisilta sivuilta omille sivuille. Tässä vaiheessa 

hakukoneoptimointiprosessia toteutetaan esimerkiksi blogitekstejä tai muuta sisältöä, 

jota voidaan jakaa omien verkkosivujen ulkopuolella esimerkiksi sosiaalisessa 

mediassa. Ylläpitäjän kautta on mahdollista saada URL-muodossa sivulinkkejä, joita 

on mahdollista käyttää eri kautta tapahtuvissa linkityksissä sivuille ja näin voidaan 

toteuttaa linkitysten muodostamisvaihe (link building program). (Malaga 2008.)  

Jokainen hakukoneoptimoinnin keino on pieni osa kokonaisuutta, eikä niitä kaikkia 

ole välttämätöntä toteuttaa. Niistä yhdessä muodostuu kokonaisuus, jolla voidaan 

saavuttaa huomattavaa hakukonenäkyvyyden parantumista pitkässä juoksussa. Tämä 

on yleensä investointeihin verrattuna hyvin kannattavaa. Tärkeää on käsittää 

hakukoneoptimointi jatkuvana toimintana. (Colwell 2009.) 

Murphy (2008) on havainnut, että pienillä ja keskisuurilla yrityksillä 

hakukonemarkkinoinnin ja mainonnan näkökulmasta yrityksen internetsivuja 

päivitetään harvoin ja näin ollen optimointiprosessi on hidasta. Pienille yrityksille 

hakukonemainonta antaa väylän saavuttaa lyhyessä ajassa näkyvyyttä hakukoneissa. 

Orgaanisten hakutulosten kärkisijoilla näkyminen hyvin suosituilla hakusanoilla on 

huomattavasti haastavampaa pienelle yritykselle. (Gest 2013.) 
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3.6 Hakukonemarkkinoinnin työkalut 

Hakukonemarkkinoinnin toteuttamisen tueksi on nykyään tarjolla paljon 

verkkopohjaisia työkaluja, jotka helpottavat ja tehostavat niin hakukoneoptimoinnin, 

kuin hakukonemainonnan toteuttamista (Nazar 2009). 

Lähtökohtaisesti on tärkeää tiedostaa, mitä yritys haluaa viestiä hakukonekäyttäjälle. 

Näin kohdennetun sisällön tuottamisen tärkeys korostuu. Tärkeää on myös ottaa 

huomioon, mitä sivustovierailijan halutaan tekevän sivulla ja mitkä avainsanat ovat 

näin ollen relevantteja. Google tarjoaa hakusana-analyysiin sopivan työkalun, joka 

helpottaa myös hakusanamainontakampanjan budjetointia. Google Adwords  

-palvelun sisäänrakennetulla avainsanojen suunnittelutyökalulla nimeltä Adwords 

Keyword Planner on mahdollista kartoittaa avainsanoja 

hakukonemainontakampanjoihin. (Martin 2010.) Työkalu näyttää avainsanakohtaisia 

hakutilastoja ja suosittelee vaihtoehtoisia hakusanoja (Google 2017). Hakusana-

analyysin tukena hyvä työkalu on myös Google Trends –palvelu. Sen avulla voidaan 

hakea hakutilastoja avainsanakohtaisesti ja vertailla niitä keskenään (Nazar 2009). 

Google Adwords on verkkopohjainen ohjelma Google-hakukonemainonnan 

toteuttamiseen. Se on valtava internetpohjainen mainostilan huutokauppa, missä 

mainostajat kilpailevat avainsanoille asettamillaan tarjouksilla päiväkohtaisen 

budjettinsa rajoissa linkkien esiintymisestä hakutuloksissa. Kampanjoiden hallinta 

työkalut ovat laajat ja kustomointi on mahdollista kampanjan ollessa käynnissä. 

Google Adwords mahdollistaa myös laajojen mainoskampanjaraportoinnin 

toteuttamisen ja kampanjoiden seuraamisen.  (Mehta 2007.) 

On tärkeää kyetä mittaamaan mainoskampanjan suoriutumista. Kampanjan 

seuraaminen tehdään Google Adwordsin sisäisten raporttien ja Google Analytics  

-palvelun avulla. (Martin 2010.)  Google Analytics -työkalu mahdollistaa 

sivustovierailijoiden käyttäytymisen seurannan ja Google Adwords datan 

yhdistämisen muuhun dataan. Google Adwords ja Google Analytics -raportit antavat 

tietoa siitä, miten kävijät käyttäytyvät sivuilla, mahdollistavat tunnistamaan 

suosituimmat sisällöt sivuilta ja helpottavat havainnoimaan optimoinnin vaikutuksia. 

(Nazar 2009.) Raportointi tehdään yleensä esimerkiksi kerran viikossa. Prosessi on 
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jatkuva: esimerkiksi avainsanoja kartoitetaan koko ajan päivittäen niitä kampanjaan 

(Martin 2010).  

Lisäksi hakukoneoptimointia toteutettaessa käytetään usein Googlen Webmaster 

Tool -työkalua. Sen avulla sivuston ylläpitäjällä on mahdollisuus tarkkailla ja 

kontrolloida, miten Googlen hakukone toimii verkkosivujen kanssa. Esimerkiksi 

sivustonrakennetiedoston (sitemap) lataaminen ja robots.txt-tiedoston hallinnointi 

onnistuvat Google Webmaster Tool -työkalun avulla. (Nazar 2009.) Yleisesti 

käytetyt työkalut ovat lähes poikkeuksetta ilmaisia (Martin 2010).  
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa käytetyt menetelmät ja niihin johtaneet 

valinnat. Ensimmäisessä alaluvussa esitellään tutkielman valinnat metodologian 

suhteen. Toisessa alaluvussa esitellään aineiston hankintatavat ja viimeisessä eli 

kolmannessa alaluvussa käydään läpi analyysimenetelmät, joita hyödynnettiin 

tutkielman aineiston käsittelyssä. 

4.1 Tutkimuksen metodologia 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda syvempi ymmärrys mikroyrityksen  

verkkosivujen markkinoinnista hakukonemarkkinoinnin keinoja hyödynnettäessä. 

Tutkimuksen lähestymistavaksi valittiin kvalitatiivinen tutkimus. Laadulliselle 

tutkimukselle ominaista on keskittyä kuvaamaan ilmiötä omien kokemusten kautta 

sekä löytämään uusia merkityksellisiä tekijöitä tutkittavasta ilmiöstä. (Koskinen ym. 

2005.) Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään myös ymmärtämään laatua ja 

merkityksiä kokonaisvaltaisesti. Tutkimusaineiston määrä ei ole siinä keskeistä 

(Eskola ja Suoranta 1998).  Hirsjärven ym. (2006) mukaan kokonaisvaltainen ja 

yksityiskohtainen tarkastelu on laadulliselle tutkimukselle ominaista. Toisin kuin 

määrällisessä tutkimuksessa laadulliselle tutkimukselle ominaista on myös tutkia 

ilmiötä yhden tapauksen kautta. (Hirsjärvi ym. 2006.) Tarkoituksena on luoda 

vuoropuhelu teorian ja empirian välille (Kasanen, Lukka ja Siitonen 1993). 

Tämä tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena. Tapaustutkimus sopii hyvin tähän 

tutkimukseen, koska sillä voidaan toteuttaa rikasta, monipuolista ja yhteen 

kietoutuvia rakenne- ja toimijasuhteita analysoivaa tietoa. (Eriksson ja Koistinen 

2005.) Tapaustutkimus toteutettiin hakukonemarkkinointikampanjan pilottina 

kohdeyritys Mediafarmi Oy:lle. Toteutuksessa käytettiin toimintatutkimuksen 

keinoja. Toimintatutkimuksessa tutkijan on tarkkaan tiedostettava oma roolinsa. 

Toimintatutkimusta toteutettaessa tutkija kuuluu organisaatioon eli itse systeemiin, ei 

sen ulkopuolelle. Tässä tutkimuksessa tutkija osallistui 

hakukonemarkkinointikampanjan suunnitteluun, toteuttamiseen ja siitä raportointiin 

ja oli aktiivisesti koko pilottikampanjan toteutuksen ajan mukana toiminnassa. 

Toimintatutkimuksessa suunnittelu, toiminta ja toiminnan arviointi vuorottelevat 
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syklisinä vaiheina. (Suojanen 1998.) Toimintatutkimus voidaan nähdä tapana tutkia 

jotakin aihetta käytännössä tarkoituksena muuttaa tai kehittää sitä. Tavoitteena on 

saada tilanteeseen todellinen muutos. Se on ryhmien ja yksilöiden omaa 

systemaattista tutkimusta niistä toimenpiteistä, joilla he muuttavat ja kehittävät 

kohteena olevaa käytäntöä sekä keinoista, joilla he itse reagoivat toimenpiteiden 

vaikutuksiin. Toimintatutkimus on prosessi, joka tähtää asioiden muuttamiseen ja 

kehittämiseen entistä paremmiksi. Toiminnan kehittäminen ymmärretään tällöin 

jatkuvaksi prosessiksi, joka ei pääty esimerkiksi entistä parempaan toimintatapaan, 

vaan jatkuu senkin jälkeen. Toimintatutkimus käsitetään lähestymistavaksi, joka ei 

ole kiinnostunut pelkästään siitä, miten asiat ovat. Siinä keskeistä on ymmärtää, 

miten asioiden tulisi olla. (Kemmis ja McTaggart 1988.)  

Toimintatutkimuksen havainnointi soveltuu hyvin tutkimuksen 

aineistonkeruumenetelmäksi. Hakukonemarkkinoinnin pilottikampanjan toteutus 

käytännössä antaa mahdollisuuden tehdä havaintoja mikroyrityksessä kampanjan 

etenemisestä sekä haasteiden tunnistamisesta. Toimintatutkimuksessa tarkoituksena 

on toteuttaa samanaikaisesti tutkimus ja toiminta. Toimintatutkimus mahdollistaa 

uusien taitojen kehittämisen ja uusien lähestymistapojen kehittämisen. 

Toimintatutkimus luo mahdollisuuden uusien markkinointikeinojen ja työkalujen 

käyttöönottoon kohdeyrityksessä. 

4.2 Empiirisen aineiston hankinta 

Empiirisen aineiston keruumenetelmäksi tutkimuksessa valikoitui 

toimintatutkimuksen keinoin havainnointi sekä puolistrukturoitu teemahaastattelu. 

Toimintatutkimus soveltuu tilanteisiin, joissa pyritään muuttamaan jotain asiaa ja 

samanaikaisesti ymmärtämään siitä enemmän. (Carr ja Kemmis 1986.) Tässä 

tutkimuksessa aineisto kerätään mikroyritys Mediafarmi Oy:lle toteutettavan 

hakukonemarkkinointikampanjan avulla. Havainnointi toteutetaan osallistuvan 

havainnoinnin menetelmin. Siinä etuna on mahdollisuus tehdä havaintoja silloin, kun 

ne todellisuudessa tapahtuvat. (Anttila 2006.) Havaintoja tehtiin koko 

hakukonemainonta- ja hakukoneoptimointiprosessin ajan pilottikampanjaa 

toteutettaessa.  
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Tässä tutkimuksessa tutkija oli mukana laatimassa hakukonemarkkinoinnin 

pilottisuunnitelmaa yhdessä Mediafarmi Oy:n työntekijöiden kanssa. Tutkija 

osallistui myös kampanjan teknisiin työvaiheisiin kuten tilien luomiseen, työkalujen 

kartoittamiseen ja niiden käyttöönottoon sekä verkkosivujen päivitykseen. Tutkija on 

aiemminkin vastannut Mediafarmi Oy:llä verkkosivujen päivitystöiden tekemisestä. 

Kampanjan aikana tutkija vastasi kampanjan havainnoimisesta ja tulosten 

tarkastelusta. Tutkijan muistiinpanot ja Google Driveen tehdyt dokumentit toimivat 

tutkimuksessa osana aineistoa. Tässä tutkimuksessa tutkija oli siis jatkuvasti mukana 

toteuttamassa pilottikampanjaa. 

Tässä tutkimuksessa hyödynnetään myös teemahaastattelua tukena tapauksen 

havainnoinnille (Tuomi & Sarajärvi 2009). Teemahaastattelu sopii hyvin 

aineistonkeruumenetelmäksi, sillä sen avulla saadaan kartoitettua haastateltavan 

yrityksen toimihenkilöiden kokemuksia ja ajatuksia (Koskinen ym. 2005). 

Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa haastattelija esittää ennalta määriteltyjen 

teemojen pohjalta kysymyksiä, joiden järjestystä ja muotoa hän kuitenkin voi 

vapaasti muuttaa. Haastattelijalla on myös mahdollisuus esittää täydentäviä 

lisäkysymyksiä. (Hirsjärvi ym. 2013.) Mahdollisilla jatkokysymyksillä varmistetaan, 

että haastateltavien yksilölliset näkemykset pääsevät esille ja näin ollen tarkka 

ennalta määritelty haastattelurunko ei vaikuta liikaa haastateltavan vastauksiin. 

(Koskinen ym. 2005.) Teemahaastattelu on vapaamuotoinen, avoin keskustelu missä 

haastateltava pääsee kertomaan aiheesta omin sanoin (Hirsjärvi ym. 2001). 

Puolistrukturoitu haastattelu määrittää raamit haastattelulle, mutta antaa tilaa 

haastattelun kehittymiselle omanlaisekseen eikä näin ollen rajoita sitä (Eskola & 

Suoranta 1998). 

Tässä tutkimuksessa teemahaastattelun runko on muodostettu teorian pohjalta. Se 

keskittyy ennen kaikkea kartoittamaan, minkälaiseksi mikroyrityksen toimijat 

kokevat hakukonemarkkinoinnin keinot yrityksensä näkökulmasta tarkasteltaessa. 

Haastattelut toteutettiin marraskuussa 2017 ja haastattelut kestivät 

neljästäkymmenestä minuutista hieman yli tuntiin. Teemahaastattelun runko (liite 1) 

lähetettiin haastateltaville ennakkoon ja näin ollen siihen oli mahdollisuus tutustua 

etukäteen. Molemmille haastateltavalle esitettiin samat kysymykset samassa 
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järjestyksessä. Haastattelukielenä oli suomi. Haastattelut tapahtuivat 

yksityisasunnoissa Helsingissä. Haastatteluissa oli läsnä vain haastattelija ja 

haastateltava. Haastattelun kohderyhmäksi valikoitui tapausyritys Mediafarmi Oy:n 

työntekijät. Tutkimuskohteen valintaan vaikutti se, että Mediafarmi Oy on pieni 

yritys, jolla on kasvutavoitteita ja halu parantaa näkyvyyttä digitaalisissa kanavissa. 

Tutkimuksen haastateltavien tiedot on muutettu anonyymeiksi, etteivät 

haastateltavien oikeat henkilöllisyydet paljastuisi. 

Taulukko 1. Haastateltavien tiedot 

Henkilö Ikä Koulutus Haastattelupaikka Haastatteluajankohta 
Haastattelun 

kesto(min) 
 

A 25 Agrologi Yksityinen tila 21.11 68  

B 27 Ylioppilas Yksityinen tila 21.11 40  

 

4.3 Aineiston analyysimenetelmät 

Työn tavoitteisiin pääsemiseksi tässä tutkimuksessa hyödynnetään 

analyysimenetelmänä teemoittelua. Etenkin haastattelumateriaalin sitaatit pyrittiin 

järjestämään teemoittain. Teemoittelun keinoin tutkija pyrki tekemään esimerkiksi 

jaon hakukonemainonnan ja hakukoneoptimoinnin teemojen välille. Tutkija laati 

kirjallisen esityksen koko hakukonemarkkinointikampanjan etenemisestä. Siitä kävi 

ilmi pääpiirteissään se, mitä kampanjan aikana tullaan tekemään ja mihin teoilla 

pyritään. Tutkijan rooliin kuului myös suunnitella hakukonemainontakampanja 

Adwords-työkalulla sekä toteuttaa kampanja ja raportoida siitä. 
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Hakukoneoptimointiin liittyvät toimenpiteet suunniteltiin yhdessä kohdeyrityksen 

kanssa, ja tutkija teki lopulliset muutokset verkkosivujen lähdekoodiin. Työn 

edetessä kohdeyrityksen ja tutkijan välillä hyödynnettiin Google Drive -palvelua, 

jonne kaikki dokumentit tallennettiin. Suunnitteluvaiheen esittely, 

hakukonemainontakampanjan suunnitelma ja optimointiin liittyvät yksityiskohdat 

tallennettiin samaan paikkaan. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös paikoittain 

aineiston sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysissä kerätystä aineistosta voidaan eritellä 

yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia, jolloin niistä voidaan tehdä johtopäätöksiä 

verrattaessa niitä teoriaan. Tässä tutkimuksessa kuvaillaan sisältöä sanallisesti, koska 

näin tuloksista voidaan koostaa havainnollistava analyysi. (Tuomi & Sarajärvi 2009.) 
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5 AINEISTON ANALYYSI - TAPAUS MEDIAFARMI OY  

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen empiirisen aineiston analyysi. Luvussa 

tarkastellaan eritellen hakukonemarkkinoinnin keinojen hyödyntäminen mikroyritys 

Mediafarmi Oy:n näkökulmasta analysoiden niitä teoreettiseen viitekehykseen 

peilaten. Luvun lopuksi esitetään empiirisen aineiston yhteenveto. 

5.1 Hakukonemarkkinoinnin pilottikampanja 

Tutkimuksen tapauksen kohdeyrityksenä toimi Mediafarmi Oy. Mediafarmi Oy on 

hyvinkääläinen videotuotantoon ja erityisesti ilmakuvaukseen erikoistunut 

mikroyritys. Mediafarmi Oy työllistää tällä hetkellä vakituisesti kaksi työntekijää ja 

käyttää apunaan osa-aikaisia työntekijöitä asiakasprojekteistaan riippuen. 

Mediafarmi Oy on perustettu vuonna 2016. Tällä hetkellä asiakkaat ovat pääosin 

maatalousalan sekä teollisuuden alojen yrityksiä ja muita organisaatioita. Asiakkaina 

on maatalousalan suuria organisaatioita, mutta myös pieniä tiloja. Nykyiset asiakkaat 

ovat pääsääntöisesti hankittu vanhojen suhteiden avulla, eikä varsinaista myyntityötä 

tai mainostamista ole järjestelmällisesti aiemmin toteutettu. Mediafarmi Oy 

tavoittelee asiakkaita erityisesti maatalousalalta. Kohderyhmänä on maatalousalan 

yritykset ja tapahtumajärjestäjät.  

Mediafarmi Oy:n internetsivut on tarkoitettu erityisesti verkossa toimivaksi 

”käyntikortiksi” tarjoten yhteystiedot sivun kävijöille. Niiden tarkoitus on myös 

tuoda kävijälle esille, minkälaisia palveluita Mediafarmi Oy tarjoaa, minkälaisia 

aiempia projekteja eli referenssejä heillä on sekä sitouttaa potentiaalisia asiakkaita 

postituslistalle (sähköposti). 

”Tärkein merkitys nettisivuilla on tarjota kävijälle ”käyntikortti”. 

Lisäksi oleellista on kertoa lyhyesti toiminnastamme, referensseistä ja 

projekteistamme. Ehdottoman tärkeää on yhteystiedot.” Haastateltava 

A 

Seuraavaksi analysoidaan, miten hakukonemarkkinoinnin pilotti toteutettiin 

Mediafarmi Oy:llä, minkälaisia haasteita sitä toteutettaessa havaittiin ja miten 
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hakukonemarkkinointiin suhtauduttiin. Lopuksi analysoidaan, minkälaisia keinoja ja 

työkaluja hakukonemarkkinoinnin toteuttamiseen käytettiin, mitä käytännössä tehtiin 

ja kuinka kampanja suoriutui. 

5.2 Hakukonemarkkinoinnin pilotin toteutus Mediafarmi Oy:lle 

Aineiston mukaan hakukonemarkkinointia toteutettaessa lähestymistavassa 

hyödynnettiin monia pieniä yksittäisiä keinoja, joiden avulla pyrittiin 

mahdollisimman hyvin optimoituun lopputulokseen verkkosivun suhteen. Jako 

näiden hakukoneoptimointiin ja hakukonemainontaan käytettyjen elementtien 

suhteen tehtiin teorian pohjalta. Nämä elementit ovat avainsanojen kartoitus ja niiden 

valinta, toimet joilla hakukone saadaan indeksoimaan sivu, on-page-optimointi ja 

off-page-optimointi. Seuraavaksi esitellään havaintojen perusteella nelivaiheisen 

prosessin kulkua Mediafarmi Oy pilottihankkeessa. 

Ensimmäisen vaiheen tarkoituksena oli kartoittaa relevantit hakusanat ja 

hakusanayhdistelmät. Kartoittamisessa käytettiin hyödyksi Google Keyword 

Planner- sekä Google Trends -työkaluja. Näiden työkalujen hallinta osoittautui 

mikroyritykselle melko helpoksi. Käyttö oli selkeää, ja näiden ohjelmien toiminnan 

pystyi sisäistämään nopeasti. Lisäksi avainsanoja kartoitettiin kilpailijoiden sivuja 

tutkimalla. Oheinen taulukko havainnollistaa kartoitetut hakusanat kampanjan 

alkuvaiheessa. 
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Taulukko 2. Hakusanat hakusanamainontakampanjaan mainosryhmien (ad group) mukaan 

lajiteltuna. 

 

Avainsanojen kartoitus sujui melko helposti varsinkin pienen yrityksen 

näkökulmasta, sillä hierarkia on matala ja pienen tiimin kesken keskustellen asioita 

tapahtuu ripeästi. Ongelmia ja haasteita syntyy, kun avainsanoja aletaan valita ja 

rajata. Hyödyksi käytettiin myös Google Sheets  

-taulukkolaskentatyökalua. Sen avulla rakennettiin Google Adwords  

-hakukonemainoskampanjan mallimainokset sekä laskettiin arvio hakusanojen 

hinnoille. Seuraavista taulukoista käy ilmi arviot hakusanamarkkinointikampanjan 

mainoksissa käytetyistä avainsanoista, niiden arvioiduista hakumääristä, 

kilpailullisuudesta, suositus huutohinnalle ja estimoitu hinta viiden prosenttiyksikön 

klikkaussuhteella (CTR) laskettuna. Luvut ovat yhden kuukauden ajalle laskettuja 

arvioita, eivätkä siis todellisuudessa toteutuneita. Avainsanabudjettien ryhmittely on 

tehty Mediafarmi Oy:n palveluiden perusteella, ja samaa jakoa käytettiin 

Adwordsissä mainosryhmittelyssä. 
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Taulukko 3. Avainsanabudjettien arviot ja jaottelu Adwords-kampanjaa varten.
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Usein helposti sorrutaan valitsemaan turhan laajoja avainsanoja, ja näin ollen on 

mahdollista hukkua massaan internetin suuren tarjonnan takia. Tässä kohdassa onkin 

tärkeää palata miettimään, mikä kyseisen hakukoneoptimointia harjoittavan tahon 

tarkoitus ja tavoite on, ketä kohderyhmät pitävät sisällään ja minkälaisin keinoin 

huomio halutaan näissä kohderyhmissä saavuttaa. Budjetoitaessa 

hakukonemainoskampanjan avainsanalistoja huomattiin, että avainsanoja pitää rajata 

enemmän. Hakukonemainonnan työkalua Google Adwordsiä käytettiin 
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mainostamaan Mediafarmin tarjoamia palveluita näkyvyyden lisäämiseksi, mutta 

ennen kaikkea sen tarkoituksena oli luoda kuva siitä, minkälaisia hakusanoja 

potentiaaliset asiakkaat ja muuten Mediafarmista kiinnostuneet sivustovierailijat 

käyttävät.  

Mallimainokset laadittiin Google Sheetsiä hyödyntäen, jolloin niiden muokkaaminen 

ennen varsinaisen hakukonemainoskampanjan käynnistämistä oli mahdollista. 

Taulukko 4. Mallimainokset Google Adwords -hakukonemainoskampanjassa. 
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Toisessa vaiheessa tarkoituksena oli saada hakukone indeksoimaan verkkosivut. 

Tämä tapahtui ajamalla päivitykset verkkosivulle ja antamalla aikaa Googlen 

hakukoneen hämähäkeille indeksoida sivu. Tässä tapauksessa verkkosivua ei 

erikseen lähetetty hakukoneen indeksoitavaksi, vaan tämän annettiin tapahtua 

automaattisesti hakukoneen toimesta. Mediafarmi Oy:n verkkosivut olivat jo 

ennestään olemassa ja näin ollen niiden sisältöä vain päivitettiin kampanjan kuluessa. 

Kolmannessa vaiheessa toteutettiin on-page-optimointia. Havaintojen perusteella off-

page-optimointiin ei niinkään keskitytty, sillä sen keinoin vaikuttamisella vajotaan 

helposti black-hat-menetelmiin, joita tässä tapauksessa haluttiin välttää. On-page-

optimoinnin periaatteiden mukaisesti meta-tagejä muokattiin lisäämällä sivun 

lähdekoodiin avainsanoja hakukonenäkyvyyden parantamiseksi. Sivujen sisältöä 

myös päivitettiin lisäämällä selkeä valikkorakenne ”palvelut”-osioon ja linkittämällä 

eri palveluratkaisuihin sisältötekstit. Sisältöä paranneltiin myös julkaisemalla 

erillinen blogi-sivu Mediafarmi Oy:lle. Flash- ja java-script-elementit sivujen 

lähdekoodissa voivat vaikuttaa negatiivisesti hakukone näkyvyyteen. Mediafarmin 

sivuille ei lisätty mitään Flash-elementtejä, ettei hakukonenäkyvyys kärsisi. Sivuilla 

kuitenkin käytettiin java-scriptiä mahdollisimman hyvän asiakaskokemuksen 

aikaansaamiseksi sivustokävijöille.  

5.3 Hakukonemarkkinoinnin merkitys ja haasteet 

Mediafarmi Oy:ssä digitaalisen markkinoinnin työkalujen mahdollisuudet on 

tiedostettu hyvin ja sosiaalisessa mediassa Facebookissa ja Twitterissä tehdystä 
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mainonnasta on aiempaa kokemusta. Tämän lisäksi sähköpostilistaa on kerätty, ja 

näille kontakteille on tuotettu esimerkiksi uutiskirjeitä.  

”Sähköpostilistaa on kerätty ja sen avulla on toteutettu markkinointia. 

Facebook ja Twitter olleet myös mainonnan kanavina.” Haastateltava A 

Puskaradion merkitys (word-of-mouth) nousee kuitenkin esille useaan otteeseen. 

Tämä onkin monilla mikroyrityksillä jopa ainoa keino saada uusia asiakkaita. 

”Puskaradiolla on suuri merkitys. Olemme molemmat maatalousalalta 

ja näin ollen kontakteja on ennestään jo jonkin verran.” Haastateltava B 

Mediafarmi Oy:ssä on kuitenkin halua nähdä ja kokeilla uusia markkinoinnin 

välineitä erityisesti digitaalisissa ympäristöissä. 

”Sähköinen markkinointi kiinnostaa ja siihen halutaan panostaa sen 

kaikissa muodoissa. – –  Pidän tärkeänä monia digitaalisia kanavia. 

Toki riippuu paljon kohderyhmästä, joka meillä esimerkiksi etsii paljon 

tietoa Googlen kautta.” Haastateltava A 

Aineiston perusteella Mediafarmi Oy:llä heräsi heti epäilys siitä, miten optimoinnin 

avulla saadaan aikaan näkyvyyttä. Suurin epäilystä herättänyt asia liittyi Googlen 

hakukoneen algoritmeihin, joiden salainen sisältö aiheuttaa vaikeuksia sivuja 

optimoidessa.  

”Toteutus on hankalaa koska Google ei kerro kaikkia algoritmien 

toimintaperiaatteita.” Haastateltava A 

”Google on varmasti tärkein hakukoneista mainostamisen 

näkökulmasta meille, mutta kilpailukin on kovaa. Emme halua laittaa 

kovin paljon rahaa, jos se (hakusanamainonta) ei osoittaudu kovin 

kannattavaksi” Haastateltava B  
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Toisaalta Mediafarmi Oy:llä tunnistettiin myös selkeästi hakukonemarkkinoinnin 

mahdollinen potentiaali näkyvyyden lisäämisessä.  

”Olisi varmasti hyväksi yrityksen näkyvyydelle, jos tulisimme yleisillä 

hakusanoilla Googlen ensimmäiselle tai edes toiselle sivulle.” 

Haastateltava A 

”Googlen hakutuloksissa ensimmäisellä tai toisella sivulla näkyminen 

varmasti lisäisi huomattavasti näkyvyyttämme ja sitä kautta toisi uusia 

asiakkaita.” Haastateltava B 

Hakukonemarkkinoinnin mahdollisuuksina nähtiin huomattavan näkyvyyden 

saavuttaminen verrattuna perinteiseen henkilökohtaiseen myynti- ja 

markkinointityöhön. 

”Hakukonemainonta antaa hyvän mahdollisuuden tarkkaan 

kohdennettuun mainontaan” Haastateltava A 

Kuitenkin skeptisyyttäkin oli havaittavissa liittyen pitkälti siihen, kuinka tehokasta 

hakukonemarkkinointi on. Lisäksi epäilykset kohdistuivat siihen, mitä 

hakukonemarkkinoinnin keinoin voidaan saavuttaa sekä miten saavutetut asiat ovat 

mitattavissa. 

”Pienyrittäjän arki on muutenkin hyvin hektistä. Pitäisi nähdä melko 

nopeasti tuloksia. – – Tuloksellisuuden mittaaminen on hankalaa ja 

rahat voivat mennäkin hukkaan.” Haastateltava A 

”Kassavirta on loppukädessä tärkein. Pitäisi aika nopeasti saada 

rahanarvoisia tuloksia aikaan.” Haastateltava B 

”Hakukonemarkkinointia tekeviä yrityksille suunnattuja palveluita on 

paljon, mikä vaikeuttaa itse toteutetun kampanjan onnistumista.” 

Haastateltava B 
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Haasteista huolimatta hakukonemarkkinoinnin mahdollisiin positiivisiin vaikutuksiin 

suhtauduttiin varsin avoimin mielin ennen kuin varsinainen työ aloitettiin.  

5.4 Hakukonemarkkinointiin käytetyt keinot ja niiden tulokset 

Tutkimuksen kohdeyrityksessä Mediafarmi Oy:ssä päädyttiin käyttämään Google 

Adwords -hakukonemainontatyökalua, koska hakukonemainonta haluttiin kohdentaa 

Googlen hakukoneeseen ja oli tiedossa, että hakukonemainoskampanja voi antaa 

hyödyllistä dataa hakukoneoptimoinnin toteuttamiseksi. 

Aineiston havaintojen perusteella Google Adwords -hakukonemainontatyökalun 

käyttöönottaminen vaatii kunnollista tutustumista, jotta sen käyttäminen on 

mahdollista. Google tarjoaa verkkokoulutuksia ja kattavia ohjeita sekä oppaita 

työkalujen käyttöönottoon. Se mahdollistaa käyttöönoton ilman ennakkotietoja.  

”Google tarjoaa todella kattavat dokumentaatiot 

hakukonemarkkinoinnin toteuttamiseen” Haastateltava A 

Google Adwords -työkalu soveltuu hyvin myös mikroyrityksen käyttötarkoituksiin, 

kun halutaan nopeasti ja edullisesti näkyvyyttä verkkosivuille.  

”Hakukonemarkkinointia pystyy varmasti kuka vain toteuttamaan 

kunhan on aikaa – – positiivista on, että budjetointi on joustavaa” 

Haastateltava B 

Google tarjoaa todella hyvin dokumentoidut ohjeet hakukonemainonnan 

toteuttamiseen ja näin ollen mikroyrityksen näkökulmasta toteutus on helppoa. 

Etenkin verkkosivujen sisällön kannalta hakukonemainonta antaa hyvän 

mahdollisuuden kartoittaa uusia avainsanoja.  

”Hakusanamainonnan avulla voimme saada selville minkälaisia 

avainsanoja olisi hyvä käyttää nettisivuilla” Haastateltava B 
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Pienen yrityksen näkökulmasta tällaista kampanjaa ei ole välttämättä järkevää lähteä 

ulkoistamaan. 

”Ulkoistamalla kulut nousevat entisestään, ja kun osaamista löytyi 

riittävästi talon sisältä kampanjan toteuttamiseen, se tehdään itse.” 

Haastateltava B 

Aineiston havaintojen perusteella Google Adwords -kampanjan avulla kuukauden 

mittaisella kampanjointiajanjaksolla saatiin selvästi kasvatettua Mediafarmi Oy:n 

näkyvyyttä Googlen hakukoneessa. Hakukonemainoskampanja jaettiin Google 

Adwordsissä neljään mainosryhmään Mediafarmin tarjoamien palveluiden 

mukaisesti. Tämä antoi mahdollisuuden selkeään ja kohdennettuun 

mainosryhmäkohtaiseen avainsanalistojen ryhmittelyyn. Jokainen Google Adwords 

mainosryhmä sisälsi kolme versiota linkkimainoksista ja noin 20 avainsanaa. 

Oheinen kuvio kuvaa kampanjan aikana mainoksille saatuja näyttökertoja. 

 

Kuvio 2.  Google Adwords -kampanjan mainosten näyttökerrat (Google Adwords 2017). 

Lisäksi Google Adwords -hakukonemainoskampanjan aikana pystyttiin keräämään 

dataa, joka havainnollistaa, minkälaisia hakutermejä hakukonekäyttäjät käyttivät 

klikatessaan mainosta Googlen hakukoneen tulossivulla. Näitä hakutermejä voitiin 

käyttää hyväksi verkkosivujen sisällön tuotannossa esimerkiksi sivuston otsikoissa, 

leipätekstissä ja blogi-teksteissä. Näin voitiin parantaa orgaanista näkyvyyttä 

hakukoneissa relevantteja hakutermejä käytettäessä. 

Verkkosivujen markkinoinnin näkökulmasta tehtyjen havaintojen perusteella saadaan 

hyvin helposti pienelläkin vaivalla yritys näkymään Googlen hakutuloksissa. 

Havaintoja tehtäessä huomattiin, että mitä tarkemmilla hakusanoilla haettiin sitä 

parempi sijoitus ja näin ollen näkyvyys verkkosivulla oli Googlen hakutulossivuilla. 
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Etenkin yrityksen brändillä tai nimellä haettaessa sijoitus oli hyvä, yleensä 

ensimmäinen. 

Aineiston havaintojen perusteella huomiota haluttiin kiinnittää ennen kaikkea 

internetsivujen sisältöön. 

”Sisällöntuotannolla on suuri merkitys hakukonemarkkinoinnin ja 

ennen kaikkea hakukoneoptimoinnin näkökulmasta. Otsikointiin, 

avainsanoihin leipätekstissä, meta-tageihin, linkkeihin ja kuviin on 

kiinnitettävä erityistä huomiota.” Haastateltava A. 

Hakukoneoptimointia toteutettiin tutkimuksen teorian osoittamia keinoja 

hyödyntäen. Korjauksia ja parannuksia keskityttiin tekemään hakukoneoptimoinnin 

pilotin aikana seuraaviin asioihin lähdekoodissa:  

Html-meta-tagien ja niiden sisällön muokkaus. Meta-tageihin lisättiin 

avainsanakartoituksessa esiin nousseita keskeisiä termejä. Näin pyrittiin parantamaan 

näkyvyyttä hakukoneessa. 

Title-tagit ja sivun otsikointi tarkistettiin ja niitä paranneltiin. Sivun otsikoinnilla 

saatiin heti paremmalta näyttävä hakutulos, kun haettiin esimerkiksi yritystä 

(Mediafarmi) nimellä Googlesta. Otsikoiden määrä sivuilla pyrittiin pitämään 

mahdollisimman pienenä. Näin optimointi hakukoneelle paranee ja vältytään 

sekavilta otsikko- ja sivustorakenteilta. Tässä ei ilmennyt ongelmia, sillä 

lähtökohtaisesti sivujen sisältö haluttiin pitää hyvin minimalistisena. 

Metakuvausteksti lisättiin myös sivun lähdekoodiin. Näin varmistettiin, että 

hakukone ymmärtää mahdollisimman selkeästi, mitä sivujen sisältö käsittelee. Tämä 

mahdollistaa paremmin kohdennetun näkyvyyden kohdeyleisöä ajatellen.   

URL-osoite pidettiin luonnollisesti samana kuin ennen, sillä yrityksen nimi 

domainissa on yleinen käytäntö. Varsinkin Mediafarmin tapauksessa brändin 

luominen palvelualan yrityksenä rakennetaan nimenomaan nimen avulla. 
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Sivuston sisältöihin ja otsikoihin tehtiin eniten muutoksia hakukoneoptimoinnin 

suhteen. Uusia otsikoita lisättiin ja vanhoja muokattiin. Erityisesti palveluiden 

kuvailusivut kokivat muutoksia. Sisältöä eriteltiin pienempiin osiin ja näin ollen 

pystyttiin kuvailemaan tarkemmin, minkälaisia palveluita Mediafarmi Oy tarjoaa 

asiakkailleen. Myös referenssejä ja aiempia yhteistyökumppaneita tuotiin 

selkeämmin esille verkkosivuilla. Sisältötekstejä laadittaessa lähtökohtana oli käyttää 

hyväksi jo aiemmin kerättyä avainsanalistaa. Sen avulla sivujen leipäteksteihin 

pystyttiin liittämään oleellisia avainsanoja, joilla potentiaaliset asiakkaat etsivät 

Mediafarmin kaltaisia palveluntarjoajia. 

Yksi sisällön optimointiin käytetyistä työkaluista oli Hotjar. Työkalun avulla voidaan 

muodostaa internet-sivuista lämpökartta, joka visualisoi, mitä kävijät klikkailevat 

sivustolla. Tämän datan perusteella voidaan päätellä, mistä asioista kävijät ovat 

sivuilla kiinnostuneita. Näitä kohtia kehittämällä ja lisäämällä niihin sisältöä tai 

parantelemalla jo olemassa olevaa sisältöä voitiin optimoida sivuja tehokkaasti. 

Lämpökartta paljasti, että sivuille tulisi lisätä palveluita käsittelevään osioon linkit ja 

sisältöä, joka kuvailee Mediafarmin palveluita. Keskeisenä seikkana huomattiin 

sivujen yleisen sisällön rikastaminen heti alusta alkaen. 

Kuvio 3. Lämpökartta visualisoi, mitä sivustokävijät klikkaavat internetsivuilla (Hotjar.com 

2017). 

Avainsanoja kartoitettiin heti alkuvaiheessa. Apuna käytettiin muun muassa Googlen 

Trends- ja Keyword Planner -työkaluja. Molemmat näistä työkaluista ovat Googlen 

ilmaisia verkkopohjaisia ohjelmia, jotka sopivat mikroyrityksille budjetin ollessa 
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tiukka. Avainsanojen liikakäyttämistä pyrittiin parhaan mukaan välttämään sivujen 

sisältötekstejä ja otsikoita laadittaessa. Näin vältytään epäluontevan tekstin 

muodostumiselta. 

Sivujen kuvia muokattiin pakkaamalla niiden kokoa sivujen suorituskyvyn 

parantamiseksi. Näin saatiin lyhennettyä sivujen latausaikaa, mikä taas vaikuttaa 

positiivisesti Googlen hakukoneen arvioon sivuston laadusta. 

Verkkosivujen responsiivisuutta Mediafarmissa pidettiin tärkeänä. Siksi sivut 

optimoitiin toimimaan hyvin myös mobiiliympäristöissä kuten tableteissa ja 

älypuhelimissa. Responsiivisuus toteutettiin mahdollistamalla verkkosivujen 

skaalautuminen automaattisesti järkevän näköisesti pienelle näytölle. Käyttöä 

testattiin eri mobiililaitteilla. Responsiivisuus ja skaalautuvuus mobiiliympäristöihin 

testattiin vielä Googlen tarjoamalla Mobile-Friendly Test -sovelluksella. Testi 

paljastaa kuinka hyvin skaalautuminen toimii, kun sivut avataan mobiililaitteella.  

 

Kuvio 4. Verkkosivujen skaalautuvuudesta mobiiliympäristöihin kertova testitulossivu 

(Google 2017). Lähde: search.google.com/test/mobile-friendly  

Sitemap-tiedostoa ja robots.txt-tekstitiedostoa ei lähdetty tämän pilottikampanjan 

aikana muokkaamaan. Syynä olivat sivujen teeman ja valikon rakenteet. Rakenne 
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sivuilla on yksisivuinen, eikä ne sisällä näin ollen alasivuja. Sitemap-tiedoston 

toimittamisessa Googlelle ei siis olisi mitään hyötyä. Robots.txt-tiedostoa ei 

tarvinnut erikseen luoda, sillä sivuilla käytetty pohjateema sisälsi sen automaattisesti. 

Hakukonemainontakampanjan ja sen aikana tehtyjen optimointitoimenpiteiden 

päätyttyä tarkasteltiin koko pilotin aikana kertynyttä dataa sivuihin liitetyn Google 

Analytics -palvelun kautta. Google Analyticsiin kertynyt data paljasti heti, että 

kampanjan aikana on selvästi saavutettu näkyvyyttä enemmän kuin sitä edeltäneenä 

ajanjaksona. Oheinen kuvankaappaus havainnollistaa lisääntyneen liikenteen määrää 

sivustoistuntojen suhteen. 

 

Kuvio 5. Google Analytics -kävijätilastot Google Adwords -hakukonemainontakampanjan 

ajalta verrattuna edelliseen ajanjaksoon (Google Analytics 2017). 

Ohessa on edelliseen kuvaajaan liittyvät tilastolliset havainnot numeerisessa muodossa 

esitettynä. Hakukonemainoskampanjan tuoma näkyvyyden parantuminen on siis hyvin 

selkeästi havaittavissa.  

 

Kuvio 6. Google Analytics -tilastot istuntojen, kävijöiden ja sivujen näyttökertojen kehitys 

suhteessa kampanjaa edeltäneeseen ajanjaksoon prosenttilukuina ja lukumäärinä (Google 

Analytics 2017). 
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Sivustovierailijoiden keskimääräinen sivustolla vietetty aika laski edelliseen ajanjaksoon 

verrattuna. Välitön poistuminen sivulta kuitenkin laski. Kävijöiden, istuntojen ja 

sivuvierailuiden määrät kasvoivat. Valtaosa liikenteestä oli peräisin Suomesta, sillä 

kampanjaa ei ole kohdennettu vain Suomeen ja suomenkielelle. Noin puolet vierailijoista 

käyttivät mobiililaitteita.  

5.5 Empiirisen aineiston yhteenveto 

Tämän tutkimuksen perusteella hakukonemainonnan avulla voidaan hyvin lyhyellä 

ajalla saavuttaa paljonkin näkyvyyttä yrityksen verkkosivuille. Tämä tukee 

teoreettisen viitekehyksen esittämiä havaintoja. Teoreettisen viitekehyksen kanssa 

linjassa on myös se, että hakukonemainonta maksaa ja siihen liittyvä kilpailu on 

useilla aloilla kovaa. Tämä havaittiin myös Mediafarmi Oy:n 

hakukonemainontakampanjan pilotin toteutuksen aikana. Mainoskampanjan 

päiväbudjetin olisi pitänyt olla huomattavasti korkeampi, jos 

avainsanahuutokaupoissa olisi haluttu menestyä paremmin. Relevanttia näkyvyyttä 

pystytään kuitenkin melko pienelläkin budjetilla saavuttamaan melko paljon, kunhan 

kohdentaminen on kunnossa mainoskampanjan suhteen. Mainoskampanjan jatkuva 

tarkkailu ja avainsanojen muokkaus on tärkeä osa mainoskampanjan ylläpidossa. 

Tämän tutkimuksen mukaan hakukonemarkkinointia toteutettaessa kertyvän datan 

hyöty on suuri. Mitä enemmän dataa on ja mitä pidemmältä ajanjaksolta, sitä 

parempi. Sivustovierailijoihin liittyvän datan kerääminen edellyttää riittävän pitkää 

tarkasteluajanjaksoa, jotta siitä voidaan tehdä kunnollisia johtopäätöksiä. 

Tämän tutkimuksen mukaan hakukonemainontaa ja hakukoneoptimointia 

toteutettaessa pienellä yrityksellä on käytettävissään vastaavat keinot kuin 

isommallakin yrityksellä. Hakukonemainontaan Googlen hakukoneessa voidaan 

käyttää täysin samaa ilmaista Google Adwords -työkalua, jota kaikki isoimmatkin 

hakukonemainostajat käyttävät hyödykseen. Sen joustavat kampanja-asetusten 

säätötyökalut mahdollistavat monipuolisen hakukonemainoskampanjan toteutuksen 

monenlaiseen tarpeeseen.  

Hakukonemarkkinoinnin toteuttamiseen on todella paljon työkaluja etenkin 

hakukoneoptimoinnin osalta. Tässä tutkimuksessa hyödynnetyt työkalut olivat 
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ilmaisia ja ne riittivät pilotin toteuttamiseen hyvin. Tämän tutkimuksen mukaan 

mikroyrityksellä on hyvät mahdollisuudet toteuttaa hakukonemainontaa ja 

hakukoneoptimointia täysin itsenäisesti, kunhan toteuttaja pystyy opettelemaan 

niiden perusteet. Tosin monet hakukoneoptimoinnin keinoista vaativat myös 

koodikielien tai ainakin niiden perusteiden ymmärtämistä, jolloin muutosten 

tekeminen sivuston lähdekoodiin on mahdollista.  

Aiemmat tutkimukset teoreettisessa viitekehyksessä saivat tukea tämän tutkimuksen 

tuloksista. Hakukonemainonnan näkökulmasta Google Adwords -työkalu soveltui 

erittäin hyvin näkyvyyden kasvattamiseen hakukoneessa. 

Hakukonemainoskampanjalla tavoitettiin tuhansia silmäpareja, ja klikkaussuhde 

saatiin pysymään lähes kolmessa prosentissa läpi kampanjan. Se näkyi selvästi 

lisääntyneenä sivustokävijämääränä ja jopa yhteydenottoina potentiaalisilta 

asiakkailta sähköpostitse. Uutiskirjeen tilaajia rekisteröityi myös jonkin verran 

enemmän. Joustava budjetointi ja kampanjan kohdentamisen mahdollisuudet ovat 

oleellisia etenkin pienen yrityksen kannalta. Hakukonemainoskampanja antoi etenkin 

hakukoneoptimointiin arvokasta dataa kävijöiden käyttämistä hakutermeistä. 

Hakukoneoptimoinnissa keskityttiin tuottamaan uutta sisältöä verkkosivuille, jotka 

palvelevat paremmin potentiaalisten asiakkaiden tarpeita. Google Adwords  

-hakukonemainontakampanja antoi ideoita sisällön avainsanoihin. 

Hakukonemarkkinoinnin pilottikampanjan aikana tehtiin useita havaintoja. Yksi 

näistä oli sisällön merkityksen tärkeys. Toinen keskeinen havainto oli näkyvyyden 

parantuminen. Sivustovierailuiden määrä ja keskimääräinen kesto kasvoi, kun 

sisältöä rikastettiin ja optimoitiin. 

Hakukoneoptimointi- ja hakukonemainoskampanjan loputtua sivuille päätettiin 

toteuttaa uudistuksia, joita kaikkia ei vielä ole julkaistu. Sivuston rakenteeseen ja 

sisältöön liittyviä uudistuksia ja niihin liittyviä päätöksiä helpottavia tekijöitä nousi 

paljon esiin hakukonemarkkinointikampanjan edetessä. Muutoksia aiotaan tehdä 

tulevaisuudessa erityisesti sisällön rikastamisen suhteen. 
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Pilotista saatujen havaintojen perusteella Mediafarmi Oy:n kannattaa jatkossa 

hyödyntää Google Adwords -mainoskampanjointia saavuttaakseen lisänäkyvyyttä 

verkkosivuilleen. Tämä pätee myös tilanteissa, joissa halutaan saattaa uusien 

palveluiden tai tuotteiden tarjonta potentiaalisten asiakkaiden tietoisuuteen. Mitä 

pidempään hakukonemainonnasta saatavaa dataa (Google Adwords) tai 

sivustovierailijoista kerättyä dataa (Google Analytics) saadaan kerättyä, sitä 

tarkemmin voidaan havaita, minkälaiset hakusanat esiintyvät usein potentiaalisten 

asiakkaiden hauissa. Tämä hakusana-analyysin keino havaittiin tehokkaaksi tavaksi 

kehittää sivujen sisältöä, ja sitä tullaan varmasti jatkossakin hyödyntämään. 

Tämän tutkimuksen mukaan hakukonemarkkinointi voi muodostaa haasteita 

mikroyritykselle. Suurimmaksi haasteeksi nousivat aika ja raha. Luotettavien 

tulosten saamiseksi olisi parasta kerätä dataa mahdollisimman pitkältä ajalta. Tässä 

kohtaa ongelmaksi muodostuu rahan käyttö, sillä hakukonemainonta maksaa sitä 

enemmän, mitä pidempää sitä toteuttaa. Uusien asioiden opettelusta koitui teknisiä 

haasteita. Vaikka verkkosivut ovatkin yrityksen sisällä tuotetut, oli joidenkin 

asioiden ymmärtäminen aluksi hankalaa verkkosivujen optimointityötä tehtäessä. 

Näiden lisäksi myös mittaamisen haasteellisuus oli havaittavissa. On hankala 

arvioida, kuinka paljon esimerkiksi hakukonemainoskampanja Google Adwords  

-palvelussa saa todellisuudessa kassavirtaa aikaan. Tämän tutkimuksen mukaan 

kuitenkin pienelläkin budjetilla pystytään saamaan aikaan todellisia tuloksia 

hakukonemainonnan ja hakukoneoptimoinnin keinoin.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä tutkimuksessa perehdyttiin mikroyrityksen keinoihin harjoittaa 

hakukonemarkkinointia näkyvyyden kasvattamiseksi. Tutkimuksen tavoitteena oli 

syventää ymmärrystä hakukonemarkkinoinnin ja hakukoneoptimoinnin keinoista 

mikroyrityksien näkökulmasta tarkasteltuna. Lisäksi tavoitteena oli esitellä 

hakukonemarkkinoinnissa hyväksi havaittuja käytäntöjä ja työkaluja. Tutkimuksen 

tavoitetta lähestyttiin seuraavan päätutkimuskysymyksen avulla: minkälaisia ovat 

mikroyrityksen keinot verkkosivujen markkinoinnissa hakukonemarkkinointia 

hyödynnettäessä? Tätä päätutkimuskysymystä tukemaan määriteltiin kolme 

alatutkimuskysymystä. Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen tavoitteena oli 

hahmottaa, minkälaisia hyödyllisiä käytänteitä hakukonemarkkinointiin on olemassa 

mikroyrityksen näkökulmasta. Toisen alatutkimuskysymyksen tarkoituksena oli 

syventyä siihen, minkälaisia haasteita mikroyrityksellä on hakukonemarkkinoinnissa. 

Kolmannessa alatutkimuskysymyksessä kartoitettiin, minkälaisia työkaluja pieni 

yritys voi hyödyntää hakukonemarkkinoinnissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin eri 

tutkijoiden hakukonemarkkinoinnissa havaitsemia käytänteitä, keinoja sekä haasteita. 

Näiden pohjalta muodostettiin tutkimuksen teoriaosuus. Tutkimuksen teoriaosuutta 

käytettiin pohjana empiirisille osuudelle. 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset, joiden avulla vastataan 

tutkimuskysymyksiin. Luvussa peilataan tutkimuksessa saatuja tuloksia aiempiin 

teorioihin, joita teoriaosuudessa on esitelty. Lisäksi esitellään liikkeenjohdolliset 

johtopäätökset ja arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta sekä rajoitteita. Lopuksi 

esitellään jatkotutkimusehdotukset. 

6.1 Tutkimustulokset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen tavoitteena oli tarkoitus tarkastella, 

minkälaisia hyödyllisiä käytänteitä hakukonemarkkinointiin on olemassa 

mikroyrityksen näkökulmasta. Tämän tutkimuksen mukaan kaikki esitellyt käytänteet 

soveltuvat mikroyrityksille. Mikroyritys voi helposti hyödyntää 

hakukonemarkkinoinnissa hakukonemainoskampanjaa näkyvyyden parantamiseksi 

itselleen sopivalla budjetilla. Tämän lisäksi hakukoneoptimointia voidaan toteuttaa 
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hakukonemainontakampanjasta saatavien tulosten perusteella hyödyntäen 

kampanjassa suosituiksi nousseita avainsanoja verkkosivujen sisällön tuottamisessa. 

Hakukoneoptimointia toteutettaessa mikroyrityksen on mahdollista muokata sivuston 

tekstisisältö avainsanojen perusteella ja optimoida lähdekoodin sisältämät elementit. 

Oleellista on pitää mielessä, että optimointi pysyy white-hat-optimointina, sillä 

black-hat-optimoinnin periaatteet voivat huonontaa hakukonenäkyvyyttä. Sivustojen 

sisältö on myös järkevää toteuttaa niin, että tieto on ajantasaista. Tämä pidentää 

päivitystiheyttä. On kuitenkin muistettava, että verkkosivuja kannattaa päivittää 

säännöllisesti. 

Toinen alatutkimuskysymys tarkasteli sitä, minkälaisia haasteita mikroyrityksellä on 

hakukonemarkkinoinnissa. Tämän tutkimuksen mukaan haasteet liittyvät pitkältä 

hakukoneen kompleksisuuteen. Ikinä ei voi olla täysin varma siitä, mitkä asiat 

vaikuttavat ja miten, kun optimoidaan verkkosivuja hakukoneelle. Tämän 

tutkimuksen mukaan kova kilpailu kohdeyrityksen toimialalla muodostaa haasteen. 

Haasteeksi koettiin myös rahan käyttö. Useat toimijat ovat suuremman 

mainosbudjetin omaavia ja saavuttavat näin ollen paremman näkyvyyden 

hakukoneissa. Tämän tutkimuksen perusteella relevantin sisällön tuottaminen niin 

verkkosivuille kuin hakukonemainoskampanjaan aiheuttaa myös usein haasteita. 

Hakukoneoptimoinnin tuloksien arviointiin vaaditaan kävijätilastodataa, jonka 

kerryttäminen vaatii aikaa. Pienen yrityksen näkökulmasta itse toteutettuna 

hakukonemarkkinointi voi olla työlästä. Tiettyjen osa-alueiden hallinta vaatii 

koodaamistaitoa, ja jos sitä ei ennestään löydy, on hakukoneoptimoinnin 

harjoittamiseen entistä korkeampi kynnys. Tämän tutkimuksen mukaan olisikin 

hyvä, että koko verkkosivut olisivat yrityksen itse rakentamat. Tällöin joku 

yrityksessä tuntisi sivustorakenteen ja sen ominaisuudet täysin ja pystyisi tekemään 

sinne muutoksia sekä vastaamaan hakukoneoptimointiin liittyvissä kysymyksissä. 

Kolmannen alatutkimuskysymyksen tavoitteena oli kartoittaa, minkälaisia työkaluja 

pieni yritys voi hyödyntää hakukonemarkkinoinnissa. Tämän tutkimuksen mukaan 

yrityksillä on nykyään lukemattomasti valmiita työkaluja, joissa on graafinen 

käyttöliittymä. Niillä voi olla merkittäviä hyötyjä hakukonemainontaa ja 

hakukoneoptimointia toteutettaessa. Tämän tutkimuksen mukaan yhä kasvavassa 

määrin suosiotaan kasvattaneet hakukoneet tarjoavat hyvä alustan mainostajalle. 
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Hakukonejätit ovat rakentaneet hyvin loppuun asti hiottuja työkaluja 

hakukonemainonnan tueksi. Pelkästään hakukonejätti Google tarjoaa useita 

hakukonemarkkinointiin sopivia työkaluja. Hakukonemainonnan työkalu Google  

Adwords mahdollistaa täysivaltaisen hakukonemainoskampanjoinnin toteuttamisen 

Googlen hakukoneessa tarjoten laajat raportointityökalut sekä kampanjan säätöihin 

tarkoitettuja ominaisuuksia. Google tarjoaa monipuoliset työkalut sivustojen 

hallintaan hakukoneiden näkökulmasta, mikä helpottaa huomattavasti sivuston 

ylläpitäjien toimintaa. Google Adwordsistä täyden hyödyn saaminen vaatii 

käytännössä päivittäistä tarkastelua sisäisten raportointityökalujen avulla sekä 

kampanjoiden optimointia. Mainoskampanjan päätyttyä Google Adwords  

-kampanjaraportit voivat antaa ideoita siitä, minkälaisia hakusanoja sivustovierailijat 

ovat käyttäneet. Näiden pohjalta on mahdollista kehittää sivuston tekstisisältöä.  

Google Keyword Planner, Google Trends ja Google Search Console ovat muita 

Googlen tarjoamia työkaluja, jotka helpottavat huomattavasti 

hakukoneoptimointityötä. Tämän tutkimuksen perusteella näistä ilmaisista 

palveluista on paljon hyötyä hakusana-analyysia toteutettaessa ja uuden sisällön 

toteuttamisessa Google Adwords -mainoksiin ja verkkosivuille. Tutkimuksen 

mukaan Googlen omien työkalujen lisäksi on olemassa lukemattomasti kolmansien 

osapuolten tarjoamia palveluita ja sovelluksia, jotka helpottavat 

hakukoneoptimointia. Yksi hyvin yleisesti käytetty työkalu on verkossa toimiva 

HotJar. HotJar antaa hakukoneoptimointia harjoittavalle taholle mahdollisuuden 

muodostaa lämpökartta optimoitavasta verkkosivusta. Lämpökartta paljastaa, mistä 

sivustovierailijat ovat klikkailleet vierailun aikana. Useimmat hakukoneoptimointiin 

tarkoitetuista työkaluista ovat ilmaisia ja helppokäyttöisiä – ainakin tiettyyn 

pisteeseen asti. 

Näiden alatutkimuskysymysten pohjalta on mahdollista vastata 

päätutkimuskysymykseen. Päätutkimuskysymyksen tavoitteena oli kartoittaa, 

minkälaisia ovat mikroyrityksen keinot verkkosivujen markkinoinnissa 

hakukonemarkkinointia hyödynnettäessä. Tämän tutkimuksen mukaan 

mikroyrityksen keinot verkkosivujen markkinoinnissa hakukonetta hyödynnettäessä 

ovat hyvin samanlaiset kuin suurempienkin yritysten keinot. Tämän tutkimuksen 

mukaan yrityksen on tehtävä valintoja, joiden vaikutuksesta ei voi olla täysin varma, 
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sillä hakukoneiden kompleksisuus ja alati muuttuvat algoritmit vaikeuttavat 

hakukonemarkkinointia. Hakukonemarkkinoinnin harjoittamiseen ei ole olemassa 

yhtä oikeaa keinoa, vaan sen toteuttamisessa voidaan hyödyntää useita erilaisia 

käytänteitä ja työkaluja. Tämän tutkimuksen mukaan Googlen hakukonemainonnan 

toteuttaminen on hakukoneoptimointia selkeämpää. Hakukonemainonnassa ainoa 

keino toteuttaa kampanja on käyttää Googlen omaa Google Adwords -palvelua. Sen 

ohessa toimivat työkalut ovat hyvin käytännöllisiä ja tarpeellisia esimerkiksi 

kampanjaa ennen toteutettavassa hakusana-analyysissa. Sen sijaan 

hakukoneoptimointia toteutettaessa käytänteitä ja työkaluja on lukemattomia. On-

page-optimointia toteutettaessa keskeistä on pyrkiä vastaamaan verkkosivujen 

sisällöllä asiakkaan tarpeisiin. Off-page-optimointia ei myöskään saa missään 

nimessä jättää vähemmälle huomiolle, sillä ulkopuolisten linkkien arvo 

verkkosivujen hakukonenäkyvyyden kannalta on suuri. Tämän tutkimuksen mukaan 

hakukoneoptimointi vaatii melko paljon teknistä taitoa tai aikaa harjoitella 

verkkosivujen toimintaperiaatteita.  

6.2 Teoreettiset johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä keinoista, joita mikroyritys voi 

käyttää hyödykseen hakukonemainonnassa ja hakukoneoptimoinnissa. Tutkimus 

esitteli teoreettisessa viitekehyksessä, mitä hakukonemarkkinointi on jakaen sen 

kahteen osa-alueeseen: hakukonemainonta (Hamza 2015) ja hakukoneoptimointi 

(Killoran 2013). Tutkimus esitteli käytännön keinoja ja työkaluja 

hakukonemarkkinoinnin toteuttamiseen.  Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin myös, 

mitä haasteita hakukonemarkkinoinnin harjoittamiseen voi sisältyä.  

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat selkeitä yhtäläisyyksiä aiempiin tuloksiin (ks. 

mm. Eid & El-Gohary 2013, Bordonaba-Juste ym. 2012, Yang 2010). Tutkimuksessa 

tehtiin myös uusia havaintoja. Tässä luvussa on tarkoitus vertailla tämän tutkimuksen 

ja aiempien tutkimuksien eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä. 

Tämän tutkimuksen perusteella mikroyrityksen on mahdollista saavuttaa näkyvyyttä 

lyhyessä ajassa digitaalisen markkinoinnin keinoin hakukonemarkkinoinnin 

työkalujen avulla ja näin ollen parantaa kilpailuasemaansa. Tätä tukevat Eidin ja El-
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Goharyn (2013) aiemmat havainnot. Digitaalisen markkinoinnin mahdollisuuksien 

on todettu luovan pienille yrityksille keinon kehittää liiketoimintaansa tavalla, joka 

ennen ei ole ollut mahdollista. Tämä mahdollisuus on luonut pienille yrityksille 

väylän pärjätä kilpailluilla markkinoilla ja saavuttaa kilpailuetua käyttämällä 

hakukoneiden tuomaa näkyvyyttä hyväkseen.  

Tämän tapaustutkimuksen kohteena olleessa mikroyrityksessä digitaalisten 

markkinoinnin työkalujen ja nimenomaan hakukonemarkkinointiin liittyvien 

työkalujen käyttö on ollut ennen pilottikokeilua hyvin vähäistä. Mahdollisuuksia ei 

joko ole nähty tai niihin tutustumiseen ja käyttöönottoon olisi kulunut liikaa aikaa. 

Hyötyjen ei koeta olevan linjassa upotettuihin investointeihin. Tämä havainto on 

linjassa Bordonaba-Justen ym. (2012) havaintojen kanssa. Näiden havaintojen 

mukaan mikroyritykset ottavat rajoittuneempien resurssiensa takia käyttöönsä 

digitaalisen markkinoinnin työkaluja huomattavasti suuria yrityksiä vähemmän.  

Google Adwords -hakukonemainontaa käytettiin lisänäkyvyyden saavuttamiseksi, 

mutta erityisesti Mediafarmi Oy:n kohdalla sitä hyödynnettiin kartoittamaan 

hakukoneoptimoinnin kannalta keskeisiä avainsanoja. Klikkauksiin johtaneet usein 

käytetyt hakusanat ovat potentiaalisia uusia avainsanoja, joita sivulle pitäisi lisätä. 

Yang (2010) on havainnut tutkimuksissaan vastaavanlaisia tuloksia. 

Googlen tarjoamat ilmaiset työkalut tarjoavat pienelle yritykselle hyvät 

mahdollisuudet toteuttaa hakukonemarkkinointia ja siihen liittyviä käytänteitä kuten 

hakusana-analyysiä (Martin 2010, Nazar 2009). Tässä tutkimuksessa Googlen 

tarjoamista työkaluista (esimerkiksi Google Adwords, Google Trends, Google 

Keyword Planner, Google Search Console ja Google Analytics) havaittiin olevan 

merkittävää hyötyä hakukonemarkkinointia toteutettaessa pienelle yritykselle.  

Lourdesin ja Paloman (2013) mukaan hakukoneoptimoinnin toimivuutta on vaikea 

ennustaa etukäteen Google-hakukoneen algoritmien kompleksisuuden takia. 

Hakukoneoptimointi ja sen mittaaminen on haastavaa on-page-optimointia 

toteutettaessa white-hat-metodein. Tämän tutkimuksen tulokset puoltavat aiempaa 

tutkimusta, sillä siitä miten hyvin optimointi on loppujen lopuksi laadittu, ei voida 

antaa varmuutta. 
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Su ym. (2014), Stearns (2013), Gaur ja Dagar (2014), Mohorovičić, (2013) ja Malaga 

(2007) esittävät tutkimuksissaan hakukoneoptimoinnin keskeisiä osa-alueita, joihin 

olisi hyvä kiinnittää huomiota optimoitaessa verkkosivuja hakukoneille on-page-

metodein. Tämä tutkimus vahvisti aiempaa näkemystä. Näiden osa-alueiden sisällön 

hiomisella havaittiin olevan positiivinen vaikutus verkkosivujen 

hakukoneoptimoinnissa kävijämäärään ja näkyvyyteen. 

Su ym. (2014) painottavat lähdekoodin muokkaamisen tarvetta hakukoneoptimointia 

tehtäessä. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että useat työkalut ja hakukoneoptimoinnin 

keinot ovat niin pitkälle kehitettyjä, ettei niiden käyttöönotto vaadi parhaimmassa 

tapauksessa lainkaan lähdekoodin muokkausta manuaalisesti. Automatisointi ja 

käyttäjäystävälliset työkalut ovat lisääntyneet hakukonemarkkinoinnissa 

huomattavasti. 

6.3 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Hakukonemarkkinointi nähdään tehokkaana keinona saavuttaa näkyvyyttä yrityksen 

verkkosivuille (Su ym. 2014). Tämän tutkimuksen mukaan myös mikroyrityksellä on 

hyvät mahdollisuudet harjoittaa hakukonemarkkinointia ja saavuttaa sillä näkyvyyttä 

lyhyessäkin ajassa. Hakukonemarkkinointi mahdollistaa relevanttien avainsanojen 

kartoittamisen (Hamza 2015). Tämän tutkimuksen mukaan mikroyritys voi 

hakusanamainoskampanjan keinoin kerätä dataa avainsanoista, joita potentiaaliset 

asiakkaat hakukoneessa käyttävät. Nämä avainsanat mahdollistavat verkkosivujen 

sisällön kehittämisen. Näin sivustovierailijoiden tarpeisiin pystytään vastaamaan 

paremmin. Jatkossa tutkimuksen kohteena ollut mikroyritys Mediafarmi Oy aikoo 

hyödyntää hakukonemarkkinoinnin keinoja liiketoiminnassaan. Etenkin 

hakukoneoptimointia pyritään tietoisesti parantamaan aina verkkosivujen päivitysten 

yhteydessä. 

Keskeisimmät haasteet hakukonemarkkinoinnissa liittyvät teknisiin haasteisiin ja 

hakukoneen kompleksisen toimintaperiaatteen hahmottamiseen. Pienen yrityksen 

tulee olla perillä hakukoneiden toimintalogiikasta ainakin perusteiden osalta, jotta 

hakukonemarkkinointi on mahdollista toteuttaa niin, että siitä voi olla todellista 

hyötyä yrityksen toiminnalle. On myös tärkeää ottaa huomioon useita eri osa-alueita, 
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jotka vaikuttavat verkkosivujen hakukonenäkyvyyteen esimerkiksi verkkosivujen 

rakenteen ja sisällön osalta. 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää mikroyrityksien digitaalisten 

markkinointikampanjoiden tukena, kun halutaan toteuttaa hakukonemarkkinointia. 

Hakukonemarkkinoinnin keinot ja mahdollisuudet ovat jatkuvasti kehittyneet. Tällä 

hetkellä hakukoneoptimoinnin ja hakukonemainonnan toteuttaminen ei välttämättä 

vaadi suurta budjettia tai toteuttamisen ulkoistamista siihen erikoistuneelle taholle. 

Useat työkalut ja ilmaiseksi saatavilla olevat oppaat mahdollistavat toteuttamisen 

yrityksen sisällä.  

Vaikka hakukonemainonnan budjetti oli pieni olivat siitä saatavat hyödyt todellisia. 

Hakukoneoptimoinnista saatavat hyödyt eivät ole yhtä helposti arvioitavissa, sillä 

muutoksien vaikutukset selviävät vasta pidemmällä aikavälillä. 

6.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja rajoitukset 

Tutkimusta rajoitti aika. Tulevaisuudessa voisi toteuttaa tutkimuksia, jotka 

tarkkailevat vastaavanlaisia hakukonemarkkinoinnin pilottihankkeita pidemmällä 

aikavälillä. Tutkimuksessa käytetyllä kvalitatiivisella menetelmällä on monia 

vahvuuksia, mutta myös rajoittavuuksia. Tutkimus on kuvaileva ja näin ollen tutkijan 

omat valinnat vaikuttavat vääjäämättä lopputulokseen. Laadullinen tutkimus pyrkii 

olemaan lopputulokseltaan mahdollisimman objektiivinen, mutta tästä huolimatta se 

ei voi kuitenkaan koskaan olla täysin objektiivinen. Tätä tutkimusta tehdessä tutkija 

on pyrkinyt empiiristä aineistoa analysoidessa dokumentoimaan ja taltioimaan 

mahdollisimman paljon materiaalia kuten haastatteluiden keskustelut. Näin on pyritty 

parantamaan tutkimuksen läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa reliabiliteetti ja validiteetti ovat luotettavuuden 

arvioinnissa käytettyjä näkökulmia. Reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, onko tutkimus 

toistettavissa. Tutkimus on reliaabeli, jos kaksi mittauskertaa antaa saman tuloksen 

(Hirsjärvi ym. 2001). Tässä tutkimuksessa haastattelut toimivat vain tukena 

empiirisen aineiston keräämisessä ja näin ollen haastateltavia henkilöitä oli vain 

kaksi. Tämän kokoinen tutkimusjoukko on pieni. Tutkimuksessa tarkasteltiin 



65 

hakukonemarkkinointia yhden mikroyrityksen näkökulmasta. Useammalla 

kohdeyrityksellä olisi voitu saavuttaa parempi toistettavuus. Aineistoa on kuitenkin 

pyritty analysoimaan mahdollisimman kattavasti reliabiliteetin parantamiseksi.  

Validiteetilla tarkoitetaan sitä, miten hyvin tutkimukseen valittu tutkimusmenetelmä 

mittaa sitä, mitä sen on ollut tarkoitus mitata (Hirsjärvi ym. 2004). Tämän 

tutkimuksen aineisto hankittiin sekä havainnoimalla 

hakukonemarkkinointipilottikampanjan toteutusta että toteuttamalla 

teemahaastattelu. Teemahaastattelussa esitettiin samat kysymykset molemmille 

haastateltaville henkilöille. Haastattelussa on aina mahdollisuus ymmärtää 

kysymykset väärin, mikä se voi vääristää tuloksia. Haastattelussa pyrittiin kuitenkin 

aina tarkentamaan kysymyksiä, mikäli vaikutti siltä, ettei kysymys ollut selkeä. 

Tutkimuksen aikana toteutetussa pilottihankkeessa tutkija oli osana kampanjan 

toteutuksessa ja näin ollen tutkijalla oli pääsy kaikkeen oleelliseen dataan, jota 

tutkimuksessa hyödynnettiin. Havaintoja pyrittiin tekemään mahdollisimman paljon, 

jotta oikeat ja relevantit asiat saatiin sisällytettyä tutkimukseen. 

Ravin (2005) mukaan hakukonemarkkinointia harjoittaessa voidaan keskittyä sekä 

hakukonemainontaan että hakukoneoptimointiin. Tässä tutkimuksessa päädyttiin 

toteuttamaan molempia. Yhtenä rajoituksena tutkimuksessa oli, ettei tutkimuksessa 

pystytty tekemään suoraa vertailua hakukonemainonnan ja hakukoneoptimoinnin 

välillä.  Nämä hakukonemarkkinoinnin osa-alueet sivuavat toisiaan. Näin ollen ne 

ovat toisiaan tukevia eivätkä toisiaan pois sulkevia. Onkin järkevää tutkia molempia 

samassa tutkimuksessa, kun kyseessä on käytännössä toteutettava kampanja. 

6.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut tarkastella mikroyrityksen keinoja 

hakukonemarkkinoinnissa ja selvittää, mitä hakukonemainonta ja -optimointi ovat 

sekä kuinka mikroyritys voi hyödyntää näitä keinoja digitaalista markkinointia 

toteuttaessaan. Lisäksi tutkimuksessa on tarkasteltu hakukonemainontaan ja  

-optimointiin liittyviä haasteita ja työkaluja. Jatkossa olisi mielenkiintoista syventää 

tutkimusta kvantitatiivisesta näkökulmasta, jolloin voitaisiin tutkia mittaamiseen ja 

tehokkuuteen liittyviä kysymyksiä. Näin voitaisiin saada tarkemmin tietoa siitä, 
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kuinka kannattavaa hakukonemarkkinointi on taloudellisesti ja mikä on siitä saatava 

taloudellinen hyöty. Tämä tutkimus ei niinkään keskittynyt tulosten taloudelliseen 

hyötyyn, vaan kvantitatiivisesta näkökulmasta tarkasteltuihin käytännön keinoihin, 

haasteisiin ja työkaluihin. Tulevaisuudessa tutkimusta voisi syventää enemmän 

määrällisistä lähtökohdista.  

Tutkimusta tehdessä havaittiin, että hakukoneista verkkosivuille saapuva liikenne voi 

helposti olla täysin vääränlaista. Jatkossa olisikin mielenkiintoista tutkia onko 

hakukonekäyttäjien hakukonekäyttäytymisessä eroja ja jos on niin minkälaisia. 

Hakukonemarkkinoinnista on jo vakiintunut hyvin yleinen digitaalisen 

markkinoinnin muoto. Erityisesti pienten yritysten näkökulmasta kaivataan 

tulevaisuudessa lisätutkimusta akateemisesta näkökulmasta. Hakukonemarkkinoinnin 

keinot kehittyvät jatkuvasti hyvin nopeasti, sillä hakukoneet päivittävät hyvin 

aktiivisesti ominaisuuksiaan ja algoritmeja, joihin niiden toiminta perustuu. Tämä luo 

mahdollisuuksia sekä tarpeen kehittää uusia työkaluja ja keinoja 

hakukonemarkkinoinnin harjoittamiseen. Näin ollen tulevaisuudessa olisi varmasti 

tarpeellista tehdä uusia ajantasaisia tutkimuksia hakukonemarkkinoinnin keinoista, 

jolloin myöskin tutkimustulokset olisivat ajantasaisia.  

Tulevaisuudessa yhä suurempi osa asioista tapahtuu internetissä. Hakukoneiden rooli 

tulee olemaan edelleen vahva, kun tarkastellaan, miten verkkoliikenne syntyy ja 

mistä se koostuu. Tulevaisuuden tutkimukset voisivat paneutua myös hakukoneiden 

merkitykseen niin niiden kävijöiden käyttäytymisen kuin mainostajienkin 

näkökulmasta.  
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LIITTEET 

Liite 1. Teemahaastattelurunko 

 

1. Haastateltavan taustatiedot 

Ikä? 
Ammatti? 
Koulutus? 
Mitä digitaalista kanavaa pidät tärkeimpänä yrityksen näkyvyyden kannalta? 
Verkkosivujen merkitys yrityksenne kannalta? 
Mitä hakukonetta pidät tärkeimpänä miksi? 
Miten koet hakukonemarkkinoinnin markkinoinnin näkökulmasta? 
 
 
 
2. Hakukonemarkkinointi 
 
Hakukonemainonta 
Koetko, että hakukonemainonta on helppo toteuttaa? 
Miten kuvailisit käytänteitä, joita mikroyrityksellä on hakukonemainonnassa? 
Miten kuvailisit hakukonemarkkinoinnin prosessia mikroyrityksen 
näkökulmasta? 
Minkälaisia riskejä koet siinä olevan? 
Minkälaisia haasteita siihen liittyy? 
 
Hakukoneoptimointi 
Koetko, että hakukoneoptimointi on helppo toteuttaa? 
Miten kuvailisit hakukoneoptimoinnin käytänteitä? 
Miten kuvailisit hakukoneoptimoinnin prosessia mikroyrityksen näkökulmasta? 
Minkälaisia riskejä koet siihen sisältyvän? 
Minkälaisia haasteita siihen liittyy? 
 
 
 
3. Hakukonemarkkinointi verkkosivujen markkinoinnissa 
 
Minkälaisia etuja hakukonemarkkinointi voisi pidemmässä juoksussa tuoda? 
Voisitko nähdä hakukonemarkkinoinnin pitkässä juoksussa yhtenä 
tärkeimmistä markkinoinnin keinoista parantaa yrityksen näkyvyyttä? 
Miten koet, että hakukonemarkkinointi tulisi organisoida mikroyrityksessä? 
Minkälaisia vaihtoehtoja koet, että hakukonemarkkinoinnille on digitaalisissa 
ympäristöissä? 
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