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1. Ketä paikalla?

2. Lyhyesti.

1. Miksi lähdit 

Digiloikkaan 

mukaan?

3. Webinaariohjeistukset

1. Chat

2. Puheenvuorot

4. Materiaalit

5. Tallenne
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VASTUUVALMENTAJA KIRSI MIKKOLA

• Kirsi on matkailun digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija ja  Sähköinen 

Liiketoiminta Suomi Oy:n omistaja yrittäjä vuodesta 2005. 

• Kirsillä on yli 25 vuoden kokemus matkailu yritysten, resorttien, alueiden ja 

suuralueiden digitaalisen liiketoiminnan (atk, ict, digitalisaatio) 

asiantuntijatehtävistä. 

• Kirsi on valmentanut ja sparrannut yrityksiä Hangosta Nuorgamiin ja saanut 

erittäin hyvää palautetta selkeästi esitystavasta  sekä käytännönläheisestä 

toiminnasta. 

• Kirsillä on vahva käytännön kokemus ja näkemys kotimaan ja kansainvälisen 

palvelun ja  kaupan tilasta, digitaalisuuden käytön haasteista ja mahdollisuuksista, 

yritysten verkostoitumisesta ja digitaalista jakelukanavista.

• Kirsi toimii Business Finland - VisitFinland Akatemiavalmentaja ja on tuottanut  

Business Finland  VF Kansainvälistymisoppaan vuonna 2019.

• Kirsi on suunnitellut Visit Finland matkailun Digiloikka valmennuskokonaisuuden 

vuonna 2020  ja toteuttaa valmennuksia aktiivisesti matkailualueilla.

• Kirsi on Ely-keskusten Markkinointi ja Asiakkuudet ja Tuottavuus, talous 

ja digitalisaatio asiantuntija sekä Business Finland innovaatioasiantuntija.
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SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SUOMI OY

• Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy

• Y-tunnus: 2162854-2

• Toimipaikat: Kuopio ja Rovaniemi

• www.liiketoiminta.info

• @liiketoiminta

• info@liiketoiminta.info

• #matkailu #liiketoiminta #verkkokauppa
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AGENDALLA TÄNÄÄN

• Klo 12:00 – 13:00 

• Orientoituminen

– Digiloikka esittely

– Alustus päivän aiheeseen

• Klo 13:00 – 13:10 tauko

• Klo 13:00 – 14:30 

– Verkkojalanjäljen eli digitaalisen löydettävyyden parantaminen.  FIN/ENG 

verkkosivustojen ja –kaupan löydettävyyden ja saavutettavuuden kehittäminen

• Klo 14:30 – 14:40 tauko

• Klo 14:40 – 16:00 

– Verkkojalanjäljen eli digitaalisen löydettävyyden parantaminen.  

FIN/ENG verkkosivustojen ja –kaupan löydettävyyden ja 

saavutettavuuden kehittäminen

– Päivän päätös ja palaute
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D I G I L O I K K A  E S I T T E LY
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MATKAILUYRITYKSEN 
DIGILOIKAN ABC

• Matkailuyritysten digiloikan ABC

• https://www.businessfinland.fi/49d175/glob

alassets/finnish-customers/02-build-your-

network/visit-

finland/julkaisut/matkailuyrityksendigiloikan

abc.pdf

• https://matkailuyrityksen-digiloikan-

abc.in.howspace.com/tervetuloa

– E-learning ympäristö

https://www.businessfinland.fi/49d175/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/visit-finland/julkaisut/matkailuyrityksendigiloikanabc.pdf
https://matkailuyrityksen-digiloikan-abc.in.howspace.com/tervetuloa


https://matkailuyrityksen-digiloikan-abc.in.howspace.com/?path=%2Ftervetuloa
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https://matkailuyrityksen-digiloikan-abc.in.howspace.com/?path=%2Ftervetuloa


26.5.2021



VALMENNUSTEN TEEMAT JA 
TAVOITTEET

• 1. Kotipesä kuntoon! 

Verkkojalanjäljen eli digitaalisen löydettävyyden parantaminen.  FIN/ENG verkkosivustojen ja –kaupan 

löydettävyyden ja saavutettavuuden kehittäminen

– Osallistuja ymmärtää miten digitaalinen löydettävyys muodostuu eri markkina-alueilla ja kuinka matkailutarjontaa säätelevät 

jakelukanavat ja hakukoneet säätelevät algoritmeillaan yrityksen ja matkailualueen digitaalisista näkyvyyttä. 

– Osallistuja osaa tehdä analyysin oman verkkosivuston nykytilasta ja kehittämiskohteista markkina-alueilla. Osallistua osaa 

optimoida oman verkkosivuston tai teetättää optimoinnin (lue: ostaa) toiselta ostopalveluna huomioiden kotimaan ja 

kansainvälisen markkinoinnin edellyttävät toiminnot. 

– Osallistuja osaa seurata yrityksen digitaalisen löydettävyyden kehittymistä ja tehdä tarvittavat toiminnot markkinan tai oman

liiketoiminnan muuttuessa ja sesonkiaikoina.  

• Välitehtävä seuraavaan päivään

• Valmennuspalaute

Yrityksen digitaalinen ekosysteemi



VALMENNUSTEN TEEMAT 
JA TAVOITTEET

• 2. Oman inventaari- ja varausjärjestelmän valinta - backend ja frontend
prosessien hallinta

– Osallistuja osaa vertailla ja tehdä oikean valinnan varausjärjestelmän (backend) 
hankinnan osalta. 

– Osallistuja ymmärtää

• miten varausjärjestelmän hankinta vaikuttaa oman yrityksen palvelujen 
operointiin (omat ja alihankkijat), online-myyntiin,  yhdistelmätuotteisiin, 
asiakashallintaan, maksu- ja taloushallinnan prosesseihin, markkinointiin ja 
muiden resurssien hallintaan. 

– Osallistuja ymmärtää mitä digitaalinen ekosysteemi sisältää ja kuinka sitä on 
tavoitteellista kehittää huomioiden yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet ja osaaminen

• Välitehtävä seuraavaan päivään

• Valmennuspalaute

Yrityksen digitaalinen ekosysteemi



VALMENNUSTEN TEEMAT 
JA TAVOITTEET

• 3. Online myynti - jakelukanavakartta ja myyntikanavat

– Osallistuja osaa hahmottaa matkailun digitaalisen ekosysteemin ja 

jakelukanavakartan, sekä ymmärtää miten matkailun globaalimarkkina toimii 

BtoAll markkinassa. 

– Osallistuja osaa valita tuotteilleen sopivat jakelukanavat (näkyvyys- ja 

myyntikanavat), tietää kanavien asiakkaiden vaatimukset, mahdollisuudet ja osaa 

kuvata (muotoille) tuotteensa kanavan asiakkaiden mukaiseksi.

– Osallistuja osaa valita sopivat jakelukanavat myyntiin

– Osallistuja osaa mitata myynnin tuloksellisuutta eri jakelukanavista ja oman 

suoramyynnin kautta

• Välitehtävä ja valmennuspalaute

Digitaalisen asiakaspolun kehittäminen



VALMENNUSTEN TEEMAT JA 
TAVOITTEET

• 4. Verkkopresensen laajentaminen - suosittelupalvelut -

Tripadvisor ja Google My Business haltuun

– Osallistuja osaa perustaa ja käyttää TripAdvisoria yrityksen 

palvelun suosittelumarkkinoinnin välineenä. 

– Osallistuja osaa kerätä suosituksia kansainväliseltä 

asiakkailta kivijalassa, verkossa ja henkilökohtaisessa 

myyntityössä sekä kannustaa asiakasta suosittelujen 

antamisessa.

– Osallistuja osaa käyttää Google My Busineksen toimintoja 

yrityksen palvelujen ja tuotteiden sekä koko matkailun 

destinaation markkinoinnissa sekä varmistaa, että asiakkaat 

jättävät palautteensa ja arvionsa Google My Business 

palvelun kautta.  Sisältää ennakkotehtävän.

Digitaalisen asiakaspolun kehittäminen



VALMENNUSTEN TEEMAT JA 
TAVOITTEET

• 5. Digitaalisen löydettävyyden ja presensen

kehittäminen - Sosiaalinen media myynnin tukena

– Osallistuja ymmärtää miten sosiaalista mediaa voi 

käyttää tehokkaasti myynnin tukena ja mitata sen 

tehokkuutta

– Osallistuja osaa tehdä sekakäyttöisen sosiaalisen 

median kampanjan ja seurata sen tehokkuutta (euroja 

kassaan)

• Valmennuspalaute

Digitaalisen asiakaspolun kehittäminen



VALMENNUSTEN TEEMAT 
JA TAVOITTEET

• 6. Asiakaspalvelu ja vastuullisuus verkossa - asiakastyytyväisyyden 

varmistaminen ja kuuntelujärjestelmä, vastuullisuus ja laatu 

asiakaspalvelussa.

– Osallistuja osaa kuvata yrityksen kuuntelujärjestelmän, jonka avulla kerää 

asiakaspalautetta ja suosituksia sekä osallistuttaa henkilökunnan 

palautteiden keräämiseen. 

– Osallistuja osaa mitata asiakastyytyväisyyttä ja laatua verkossa sekä tehdä 

tarvittavat toimenpiteet palvelun ja laadun parantamiseksi.

• Valmennuspalalute ja yhteenveto



KÄYTÄNNÖN OHJEET JA AIKATAULU
1. Online työpajat 25.5. klo 9:00 - 12.30 ja 26.5. klo 12:00 – 15:30

Kotipesä kuntoon ! -Verkkojalanjälki fin/en verkkosivustojen 
ja –kaupan kehittäminen käytännössä

2. Online työpajat 16.6. klo 9:00 – 12:30 ja 17.6. klo 12:0 – 15:30
Oman ja alueen inventaari- ja varausjärjestelmät- backend ja 
frontend prosessien hallinta

3. Työpaja 18.8. klo 9:00 – 15:30 (paikka ilmoitetaan 
myöhemmin)
Online myynti - jakelukanavakartta ja myyntikanavat

4. Online työpajat 1.9. klo 9:00 – 12:30 ja 2.9. klo 12:00 – 15:30
Verkkopresensen laajentaminen - suosittelupalvelut -
TripAdvisor ja Google My Business haltuun

5. Työpaja 22.9. klo 9:00 - 15:30  (paikka ilmoitetaan 
myöhemmin)
Digitaalisen löydettävyyden ja presensen kehittäminen -
Sosiaalinen media myynnin tukena

6. Työpaja 13.10. klo 9:00 - 15:30 (paikka ilmoitetaan 
myöhemmin)
Asiakaspalvelu ja vastuullisuus verkossa -
asiakastyytyväisyyden varmistaminen ja 

kuuntelujärjestelmä, vastuullisuus ja laatu asiakaspalvelussa



Tukimateriaalit löydät osoitteesta:

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/toiminta-

suomessa/digitaalinen-kehitys/

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/toiminta-suomessa/digitaalinen-kehitys/


SUOMEN MATKAILUN
DIGITIEKARTTA

• Suomen matkailun digitiekartta (päivitetty 

2019)

• https://www.businessfinland.fi/4aeab6/glob

alassets/julkaisut/visit-

finland/tutkimukset/2019/suomen_matkail

un_digitiekartta_2019.pdf

https://www.businessfinland.fi/4aeab6/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2019/suomen_matkailun_digitiekartta_2019.pdf


D I G I T A A L I N E N  L Ö Y D E T T Ä V Y Y S  O N  
K A I K E N  L Ä H T Ö K O H T A
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ASIAKAS TEKEE SUUREN OSAN YRITYKSESI 
VERKKOJALANJÄLJESTÄ

Mikä on Verkkojalanjälki™

- Digital Foot Print ?

26.5.2021



MIKÄ ON 
VERKKOJALANJÄLKI?

• Hyvä Verkkojalanjälki™ mittaus 

käsittää kaksi analyysivaihetta

– Verkkojalanjälki ™ voidaan mitata asteikolla 

1-5 (skaalaava 10 ja 100 asteikoista)

• Asteikossa 1 on erittäin heikko, 2 on heikko, 

3 on  kohtainen, 4  on hyvä ja 5 on 

erinomainen

– Kansainvälistä liiketoimintaa tekevän 

yrityksen tulisi päästä arvosanaan 4

– Mittaus tehdään käyttämällä vähintään 5 

analytiikkatyövälinettä, me tehdään kolmella



MIKÄ ON VERKKOJALANJÄLKI™ -
DIGITAL FOOT PRINT ?

• Verkkojalanjälkimittauksen ensimmäisessä vaiheessa testataan mitattavan kohteen sivustojen 

tekninen ja sisällöllinen toimivuus sekä tehokkuus

– Tässä vaiheessa etsitään digitaalisen näkyvyyden ongelmakohdat kotisivuilla tai verkkokaupassa, huomioiden 

kohderyhmät, verkkosivujen sisällöt, ulkoasu, tekninen toteutus

• Ensimmäistä  vaihetta kutsutaan kotisivuanalyysiksi

• Käytämme tänään kahta analyysityövälinettä:

– website.grader.com

– www.seoquake.com

26.5.2021

website.grader.com
http://www.seoquake.com/


VERKKOJALANJÄLKI™ -
DIGITAL FOOT PRINT ?

• Verkkojalanjälkimittauksen toisessa vaiheessa testataan sivuston ulkopuolinen näkyvyys eli varsinainen 
verkkojalanjälki = digitaalinen löydettävyys

– Testaus suoritetaan hakukoneissa (lähinnä Google) ja sosiaalisessa mediassa

• Tekstihaku – lokaalit anonyymit haut – Hakukoneoptimointi kieliversioittain

• Kuvahaku – Googlen kuvahausta lähtee moni kauppa! – Kuvien hakukoneoptimointi kieliversioittain

• #hashtag haku – aihesanoilla on merkitystä alueellisesti ja yritykselle!

• Mobiilihaku – Google My Business kuntoon! -> digiloikka työpaja nro 3

• Käytämme tänään DA eli Domain Authority arvioita

– www.checkpagerank.com ja Google Page Speed

• Maineenmittaukseen tutustumme työpajassa nro 3 ja käytämme silloin maineenmittaustyökaluna 
www.travelappeal.com
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https://www.google.fi/search?source=hp&ei=e73OW86YNemErwTc6Z_oCg&q=accommodation+in+inari&oq=accommodation+in+inari&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l2.1908.5550.0.5687.26.17.1.7.8.0.162.1580.10j6.17.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.24.1712.0..0j0i10k1j0i22i10i30k1.59.T7WgHq8ApDM
https://www.google.fi/search?q=accommodation+in+inari&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiewMnZ9ZveAhUIlYsKHW6BAWkQ_AUIDygC&biw=1536&bih=755
https://www.instagram.com/explore/tags/visitinari/
https://www.google.fi/search?source=hp&ei=Er7OW_DyCMzJrgSJkpHADA&q=hotel+korpikartano&oq=hotel+korpikartano&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i22i30k1l8.1294.3102.0.3669.19.18.0.0.0.0.158.1924.10j8.18.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.18.1921.0...0.aI_MSo0Smmo
http://www.checkpagerank.com/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=fi
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=fi
http://www.travelappeal.com/


KAUPPA LÄHTEE 
HAKUKONEESTA

• Mutta ei olla sinisilmäisiä 

• Hakutulokset ovat aina erilaisia riippuen 

– Kuka on hakijana

– Mikä on asiakkaan sijainti

– Mitkä ovat hakijan internetin käyttötottumukset ja –

frekvenssi

– Miten aktiivinen henkilö on sosiaalisessa mediassa ja 

sisällöntuottajana

• Tulokset riippuvat myös rahasta, tietysti
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GOOGLE ALGORITMIT – MITEN 
GOOGLE TOIMII?

• https://www.google.com/intl/fi/search/howsearchworks/algorithms/

26.5.2021
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HAKUTULOS on aina 

personoitu
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https://www.google.com/travel/

https://www.google.com/travel/


VERKKOJALANJÄLKI PIENENEE MITÄ KAUEMPANA 
OLET ASIAKKAASTASI.
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ASIAKAS TEKEE SUUREN OSAN YRITYKSESI 
VERKKOJALANJÄLJESTÄ

Digitaalisen löydettävyyden perusmittaus käytännössä

HARJOITUS
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SELVITÄ ENSIN MILLÄ CMS ELI 
JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ KOTISIVUSI 
ON TEHTY?

• Selvitä mikä julkaisujärjestelmä on käytössä (CMS) https://whatcms.org/

• Kirjoita vastauksesi chatiin.
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https://whatcms.org/


SIIRRY OSOITTEESEEN 
WEBSITE.GRADER.COM

• Kirjoita osoitteeseen website.grader.com 

– Yrityksesi verkkosivuosoite tai

– Yrityksen verkkosivuosoite josta olet 

kiinnostunut tai

– Yrityksen verkkosivuosoite, jossa haluaisit 

työskennellä

– > GET YOUR ANSWER!



SIIRRY OSOITTEESEEN
CHECKPAGERANK.NET

• Kirjoita osoitteeseen checkpagerank.net

– Yrityksesi verkkosivuosoite tai

– Yrityksen verkkosivuosoite josta olet 

kiinnostunut tai

– Yrityksen verkkosivuosoite, jossa haluaisit 

työskennellä

– > SUBMIT!



GOOGLE PAGE RANK JA DOMAIN 
AUTHORITY ARVO
• Mene Google Page Rank niin katsotaan

– Arvo välillä 0-1

• Aloittavalla sivustolla PageRank-arvo on nolla. Kun sivusto vanhenee ja saa edes hieman linkkejä se saa 

arvon 1. Tällaisella sivulla on kuitenkin vielä heikko PageRank eivätkä sen alasivut lähtökohtaisesti sijoitu 

hyvin - ainakaan pitkällä aikavälillä

– Arvo välillä 2-4

• Tämä on hyvin tyypillinen arvo Suomessa. PageRank 2 -tason sivut voivat rankkautua jo erittäin hyvin, jos 

avainsanalla ei ole kovin voimakasta kilpailua.

– Arvo 5 tai enemmän

• Tällaisia korkean PageRankin sivuja löytyykin Suomesta jo vähemmän. Esimerkiksi www.helsinki.fi:n 

PageRank on 7/10. Tällaiset sivut ovat pääsääntöisesti vanhoja ja arvokkaita domaineja
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D I G I T A A L I S E N  L Ö Y D E T T Ä V Y Y D E N  
T O P  1 0  O H J E T T A
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DIGITAALINEN LÖYDETTÄVYYS TOP10 
TEHTÄVÄÄ

1. Avainsanat. Tee yrityksesi tuotteiden kuvaukset jakelukanavan vaatimuksia. Googlella on omat sääntönsä.  Valitse 
myynnin kannalta tärkeät lauseet ja sanat. Pelkkä pyöräily, aurinkolasit tai kesätapahtuma ei riitä!

2. Huolehdi, että sivuillasi on oikeat metatiedot kieliversioittain

– Huomioi sivustosi ylläpito-ohjelmisto eli julkaisujärjestelmä eli CMS

– Tee hyvät SEO otsikot (Titlet) (60 merkkiä)

– Tee erinomaiset Meta kuvaukset (meta descripton) (160  - 320 merkkiä)

3. Otsikot ja väliotsikot paljon (H1, H2, H3) ihan kuin word asiakirjassa!

Mutta vain yksi H1 otsikko per sivu

4.  Tee leipätekstiä, jossa tärkeimmät avainsanat/lauseet noin 5 kpl perusmuodossa, noin 5 taivutusta, noin 5 
synonyymiä, jopa 2000 sanaa (optimitilanne)

• No HUH!
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DIGITAALINEN LÖYDETTÄVYYS TOP10 
TEHTÄVÄÄ

5.  Optimoi erityisesti kuvat (kuvatekstit, alt-
tiedot, kuvien tiedostonimi)

Kuvan tiedostonimen tulee vastata tuotteen
nimeä tai asiaa, mitä ko. sivulla myyt

Esimerkki https://www.arcticwarriors.fi/tuote/sinni-
ruusujuuri-nokkonen-eliksiiri-100-ml/

Kuvan alt –tietojen tulee vastata  tuotteen nimeä 
tai asiaa, mitä ko. sivulla myyt

Esimerkki
https://www.nuorgaminlomakeskus.fi/en/accommoda
tion2/superior-cabins
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ALT teksti
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DIGITAALINEN LÖYDETTÄVYYS TOP10 
TEHTÄVÄÄ

6. Huolehdi, että sivuillasi on linkkejä, sisäisiä ja ulkoisia sekä 
ristiin linkityksiä

Hakukoneet arvostavat sitä, että linkki on muualle kuin etusivulle, 
esimerkki

• www.nationalparks.fi – Oulanka - aktiviteetit 

• http://www.nationalparks.fi/en/oulankanp/activities

• http://www.erasusi.com/en/Husky-Hiking

Google ei pidä sumputtamisesta
Voit tarkastaa ulospäin menevien linkkien eheyden esimerkiksi maksuttomalla 

www.brokenlinkcheck.com
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DIGITAALINEN LÖYDETTÄVYYS TOP10 
TEHTÄVÄÄ

Tämä linkki tulisi kirjoittaa esimerkiksi näin: 

Hossan kansallispuiston ympäristön 

latukartan voit katsoa täältä
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DIGITAALINEN LÖYDETTÄVYYS TOP10 TEHTÄVÄÄ –
VARAUSJÄRJESTELMÄT JA UPOTETTU SISÄLTÖ
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DIGITAALINEN LÖYDETTÄVYYS TOP10 
TEHTÄVÄÄ

6. Huolehdi, että sivuillasi on linkkejä, sisäisiä ja ulkoisia sekä ristiin linkityksiä

• Linkittäjä on luotettava sivusto. Linkittävä sivusto tulee olla hakukoneiden silmissä luotettava. Luotettavaksi voidaan luetella sivusto, 
joka näkyy oman alansa hakutuloksien kärjessä. Sivustojen luotettavuutta voidaan arvioida myös PA ja DA luvuilla. 

– Lue näistä lisää artikkelista Mikä on Page ja Domain Authority

• Linkki on suosittu. Myös muut sivustot linkittävät saman linkin.

• Linkki on lähteestä, joka käsittelee samoja asioita kun sinun sivustosi. Linkki saisi mieluiten tulla sivustolta, jossa kirjoitetaan 
samasta aiheesta kuin sinunkin sivustollasi. Esimerkiksi ravintolan olisi hyvä saada linkkejä esimerkiksi ravintola-arvosteluita käsitteleviltä 
sivuilta.

• Linkki on tekstimuodossa. Laadukkain linkki on aina normaali tekstilinkki eikä esimerkiksi kuva.

• Ankkuritekstissä on haluttu avainsana. Linkin ankkuritekstissä esiintyy sana, jolla halutaan näkyä hakutuloksissa.  Tässä esimerkki 
”opastettu kaupunkikierros tampere” ankkuriteksille. <a href=”www.yritys.fi/opastettu-kaupunkierros-tampere”>Opastettu 
kaupunkikierros Tampere</a>

• Linkki on artikkelin tai sivun sisällössä. Linkin laatuun vaikuttaa kun se on asetettu sivun sisällön sekaan eikä esimerkiksi ylä tai 
alatunnisteeseen.

• Linkittävällä sivustolla ei ole tuhansia muitakin linkkejä. Linkkilistojen vaikutus hakukonenäkyvyyteen on lähes olematon.
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BROKEN LINK EXAMPLES

• Linkkivirheiden selitykset löytyvät osoitteesta: 

– http://www.deadlinkcity.com/

– Kuten esim:

• 404 Page Not Found: the page/resource doesn’t exist on the server

• 400 Bad Request: the host server cannot understand the URL on your page

• Bad host: Invalid host name: the server with that name doesn’t exist or is unreachable

• Bad URL: Malformed URL (e.g. a missing bracket, extra slashes, wrong protocol, etc.)

• Bad Code: Invalid HTTP response code: the server response violates HTTP spec

• Empty: the host server returns “empty” responses with no content and no response code

• Timeout: Timeout: HTTP requests constantly timed out during the link check

• Reset: the host server drops connections. It is either misconfigured or too busy
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DIGITAALINEN LÖYDETTÄVYYS TOP10 
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7. Varmista jakaminen, jotta some ja kotisivut 

–markkinointi on mahdollista

• Hae painikkeet www.addthis.com tai 

www.sharethis.com maksutta ja istuta 

sivuillesi tai pyydä mainostoimistoa 

tekemään se, jotta asiakkaat voivat jakaa 

sivusi sisältöä ja tehdä verkkojalanjälkeä

• WordPress lisäosa!

http://www.addthis.com/
http://www.sharethis.com/


SEO OTSIKKO

META KUVAUS

ADDTHIS PAINIKKEET



DIGITAALINEN
LÖYDETTÄVYYS 
TOP10 TEHTÄVÄÄ

8. Asenna Google Analytics seurantaohjelma yrityksen 

sivuille, jotta näet asiakkaiden tulokanavat, 

viittausliikenteen, sivut ja sosiaalisen median roolin 

- Katso opasvideot tästä 

https://support.google.com/analytics/answer/1008015?h

l=fi

9. Luo sivustoille sivustokartta

• https://support.google.com/webmasters/answer/18

3668?hl=f

• www.yrityksennimi.fi/sitemap.xml

10. Lähetä sivustokarttasi Googlelle

– Lähetä sivustokartta Googlelle käyttämällä Search

Consolen sivustokarttatyökalua.

https://support.google.com/analytics/answer/1008015?hl=fi
https://support.google.com/webmasters/answer/7451001


• Kiitos kun olit kuulolla!

• Seuraava paja on 16.6.2021 klo 9-12:30 

ja 17.6. klo 12:00 – 15:30 

• Aiheenamme silloin Oman inventaari- ja 

varausjärjestelmän valinta - backend ja 

frontend prosessien hallinta ja Online 

myynti -jakelukanavakartta ja 

myyntikanavat  
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