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TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN
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GOOGLE ANALYTICS
Google Analytics on työkalu sivustosi 

kävijöiden analysoimiseen. Saat sen avulla 

helposti tietoja kävijöistäsi, joita muuten 

joutuisit vain arvailemaan.

Hakukoneoptimoinnin kannalta on tärkeää 

nähdä kuinka pitkään ihmiset viipyvät 

sivustollasi ja kuinka monta sivua he 

selaavat. 

Google arvostaa korkeammalle sivuja, joilla 

kävijät viipyvät pitkään ja selaavat useita 

sivuja yhdellä käynnillä. 

Analytics on ilmainen.

Tarvitset vain Googlen tunnukset, jotka voit 

luoda ilmaiseksi. (Myös Gmail-tunnukset 

käyvät).

LINKKI: Google Analytics
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GOOGLE SEARCH CONSOLE
Google Search Console eli Webmasters on 

työkalu juuri hakukoneoptimointiin. Sen 

avulla saat selvillä kuinka hakukoneet 

tutkivat sivustoasi.

Hakukoneoptimoinnin kannalta on tärkeää 

tietää millaisia hakusijoja sivusi tällä hetkellä 

pitää sekä millä prosentilla ihmiset 

klikkaavat sivustollesi Googlesta.

Search Console on ilmainen.

Tarvitset vain Googlen tunnukset, jotka voit 

luoda ilmaiseksi. (Myös Gmail-tunnukset 

käyvät).

LINKKI: Google Search Console



4

GOOGLE Keywordplanner
Google KeywordPlanner on 

Adwords-mainosten alainen työkalu, jolla 

voidaan tutkia eri hakusanoja. 

Hakukoneoptimointia on mahdotonta 

tehdä, jos ei tiedä mihin hakusanoihin 

tähtää ja mihin kannattaa tähdätä. 

KeywordPlannerin tärkein tehtävä on auttaa 

sinua löytämään hyviä hakusanoja.

KeywordPlanner on ilmainen.

Tarvitset vain Googlen tunnukset, jotka voit 

luoda ilmaiseksi. (Myös Gmail-tunnukset 

käyvät).

LINKKI: Google Keywordplanner
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GOOGLE-haku
Google-hakua tarvitset, kun tutkit 

tarkemmin hakusanoja. 

Haku on tärkeää tehdä Incognito-selaimella. 

Silloin hakutulokseen ei vaikuta sinun 

aikaisempi selaushistoria.

Haun tärkein tehtävä on auttaa sinua 

selvittämään, mitkä hakusanat ovat sinun 

asiakkaillesi tärkeitä, millaista sisältöä sinun 

kannattaa kirjoittaa sekä antaa sinulle 

lisäideoita teksteihin.

LINKKI: Google
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All in one seo pack
All in One SEO Pack on Wordpressin lisäosa, 

jonka avulla saat helposti lisättyä 

kirjoituksiisi hakukoneoptimoinnin kannalta 

tärkeät tiedot.

Google etsii sivuistasi tietoja, jotka näkyvät 

hakuja tekeville ihmisille. Tämän lisäosan 

avulla voit helposti määritellä, mitä ne tekstit 

ovat ja tehdä sillä tavalla sivustasi 

houkuttelevamman. 

On tärkeää määritellä nämä tekstit tarkasti, 

koska se on helppoa tapa saada ihmiset 

klikkaamaan sinun sivuasi Google haussa.

All in One SEO Pack on ilmainen.

Tarvitset Wordpress-sivusto sen käyttämistä 

varten. 

LINKKI: All in One SEO Pack
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Jetpack
Jetpack on Wordpressin lisäosa, jonka 

avulla saat helposti tietoa tavoista, joilla 

kävijät päätyvät sivuillesi. 

Saat sen avulla tietoa hakusanoista, joita 

hakijat käyttävät Googlessa sekä muista 

sivuista, joista ihmiset päätyvät sivullesi.

Jetpack on ilmainen.

Tarvitset Wordpress-sivusto sen käyttämistä 

varten.

LINKKI: Jetpack
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Ahrefs
Ahrefs on työkalua, jonka avulla voit 

selvittää kuinka monelta sivulta linkitetään 

sivuusi ja mitkä ne sivut ovat.

Voit myös katsoa sinua hakutuloksissa 

edellä olevien sivujen tietoja, kuten sivuja, 

jotka linkittävät kilpailijoihisi.

Ahrefs tarjoaa ilmaisen tilin, jolla saat 

perustiedot.

Tarkempia ja kattavampia analyyseja varten 

tarvitset maksullisen tilin.

LINKKI: Ahrefs
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Majestic
Majestic on vastaava työkalu kuin Ahrefs. 

Saat sillä vastaavaa tietoa linkeistä.

Majestic tarjoaa ilmaiseksi mahdollisuuden 

tehdä hakuja.

Kattavammat tulokset ja haut ovat 

maksullisia.

LINKKI: Majestic
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Semrush
Semrush on kolmas työkalu, joka on hyvin 

samanlainen kuin Ahrefs. 

Semrush tarjoaa ilmaiseksi mahdollisuuden 

tehdä hakuja, mutta kattavammat raportit ja 

tiedot vaativat maksulliset tunnukset.

LINKKI: Semrush


