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Turku.fi hakutermianalyysi on osa “Palvelutietojen palvelupolkumainen esittäminen kuntien verkkopalveluissa” -hanketta ja sen 
on tarkoitus avata tarkemmin sivustolle haun kautta saapuneiden kävijöiden hakutermejä ja sivustolle saapumisen motiiveja.

Analyysin tavoitteet:
- Tunnistaa sekä ulkoisen haun että sisäisen haun termien kautta kävijöiden Tarpeet ja luokitella sisältö näiden pohjalta
- Antaa kattava kuva haun nykyperformanssista, trendistä sekä mahdollista pullonkauloista
- Analyysia pystyttäisi hyödyntämään palvelupolut hankkeen käyttäjälähtöisessä suunnittelussa
- Analyysi voisi toimia jatkossa turku.fi palvelun ylläpitäjien SEO-työkaluna

Analyysin tuki käyttäjäymmärrys -analyysin työstöön - Tavoite on, että:
- Sivuston sisältöpolkuja voisi tarkastella sekä Sisältö- että Tarve -lähtöisesti
- Tarve-luokkia voitaisiin hyödyntää säännöllisesti analytiikassa (sisällön tägityssuunnitelman protomalli)
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Taustaa



Hakutermille saattaa esiintyä Googlessa useampi turku.fi liitännäinen 
hakutulos - näistä jokaisesta kertyy analytiikkaan näyttökerta 
(impression), mutta vain klikatuista kertyy analytiikkaan klikki (click).  
Tuloksia on analysoitu vain sellaisten hakutermien kautta, jotka ovat 
johtaneet verkkovierailuun (kävijä on klikannut hakutulosta, joka johtaa 
turku.fi:n)

Näiden lisäksi hyödynnetty työkaluja: 
Google Keyword planner, Siteliner, Google haku
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Analyysin keinot

Saatavilla oleva data on kerätty 

- Google Search Consolesta (sisältää vain Google:ssa suoritetut haut)  
vuoden mittaiselta ajanjaksolta (koko vuosi 2021). Search Console 
data on kerätty kuukausi kerrallaan, jotta sen kautta olisi 
analysoitavissa myös sesonkikohtaiset poikkeavuudet.  Mukaan on 
poimittu 1.000 suosituinta hakusanaa jokaiselta kuukaudelta. 
Vuositasolla näistä uniikkeja on reilu 2.700. 

- Google Analyticsista - Sivuston sisäinen haku. Mukaan on poimittu 
10.000 suosituinta hakusanaa vuodelta 2020. 



Tarvelähtöisesti 

Mikä on kävijän tarve saapua verkkopalveluun?

Luokittelun pitäisi vastata kysymykseen - “Mikä on kävijän 
tarve saapua turku.fi verkkopalveluun”? Tarve -luokittelusta 
pyrittiin tekemään mahdollisimman suppea, mutta laajan 
verkkopalvelun sisältö vastaa niin moniin tarpeisiin, että 
rajaaminen oli paikoin haastavaa.
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Sisällön mukaan

Mitä sisältöä kävijä kuluttaa?

Luokittelun taustalla on hyödynnetty myös 
Palvelutietovarannon koodistoja (luokittelut  ja 
kohderyhmät), mutta sellaisenaan ne eivät toimineet 
turku.fi hakutermi- (ja erikseen tuotettavaan 
käyttäjäymmärrys-) analyysiin (merkittävä osaa 
termeistä oli vaikea kohdistaa PTV:n määrityksiin ja 
jäivät näin luokittelun ulkopuolelle).

Keinot: luokittelu
Hakutermejä on pyritty tägittämään avainsanoittain, jotta muodostaisivat selkeitä kokonaisuuksia (luokitteluja) ja olisivat 
sellaisenaan hyödynnettävissä mm. analytiikka tarkoitukseen.  Luokittelutasoja rakentui kaksi
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Esimerkki tägisanoista ja niiden Sisältö- sekä Tarve-luokittelutasoista:
Esiopetus on kuuuluu sisällöllisesti Koulutukseen ja kasvatukseen, kun taas tarve -lähtöisesti vain Kasvatukselliseen 
tarpeeseen, kun taas alakoulu kuuluu tarvelähtöisesti Opetuksellisiin tarpeisiin.

Datan luokitteluun tägitettiin reilu 700 geneeristä sanaa, jotka pyrittiin kohdistamaan Google hakutermeihin, sivuston 
sisäiseen hakuun sekä sisältö URL:eihin.  Tägisanat määriteltiin eri sisältö- ja tarveluokkiin. Luokittelussa on pyritty 
pääsemään parhaaseen mahdolliseen lopputulemaan isossa kuvassa (vaikka yksittäiset termit saattavat vielä upota 
väärään kategoriaa)
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Hakukoneiden näkövinkkelistä keskeisimpiä sivuilla:
- Sivun otsikko (meta title)
- Kuvaus (meta description)

Nämä on myös tarkoitettu näytettäväksi hakutuloksissa. 
Näiden tietojen syöttäminen ei ole pakollista, mutta ilman 
määrittelyjä Google poimii itse sivulta otsikoksi ja 
kuvaukseksi parhaaksi valitsemansa kohdat - kuten tässä 
esimerkissä.

Vaikuttavat tekijät 1/3
Onko optimointi omassa hallinnassa vai optimoiko Google sitä automaattisesti?
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Otsikon ja väliotsikoiden (h2, h3...) lisäksi sivulle tuovat 
rakennetta mm. kuvat, taulukot ja listat.  Nämä kaikki 
vaikuttavat haun tehokkuuteen.

Google saattaa jopa “palkita” hyvää rakennetta yllä olevan 
esimerkin kaltaisilla (lisä) sivulinkeillä myös orgaanisessa 
haussa. Varmista siis myös, että ne ovat 
1. Hakukoneoptimoituja
2. Lyhyitä 
3. Houkuttelevia klikkaamaan

Tekninen tärppi: Tai määritä sivuston XML-sivukartta, jotta Googlen 
on helpompi käydä sivusto läpi näiden optimoimiseksi.

Vaikuttavat tekijät 2/3
Google pitää, että sivut eivät ole pelkkää leipätekstiä

https://developers.google.com/search/docs/advanced/sitemaps/build-sitemap
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Turku.fi hakusanoista (ja analyysista) rajautuu helposti ulos selkeitä hakutermikokonaisuuksia, jos sisältöä on jaettu 
alidomaineille / muille omille sivustoille, jotka eivät ole sivuston analytiikka-seurannassa. Sisällön löydettävyydestä kilpailee 
myös yksityiset toimijat.  Turun tapauksessa tälläisiin hakutermeihin lukeutuvat mm. 

- Alidomainit esim. blog.edu.turku.fi, varhaiskasvatus.turku.fi, ah.turku.fi, opaskartta.turku.fi,  kalenteri.turku.fi, 
visitturku.fi, laskurit.turku.fi

- Yksityiset päiväkodit ja koulut, lääkäriasemat … (hyödyntävät hakusanamainontaa ja sijoittuvat haussa Turun 
orgaanisia linkkejä korkeammalla)

- Muut palvelut tai ulkopuoliset tahot (turku.paikky.fi huutokaupat.com, foli.fi) jne.. j
Nämä ovat haettuja aihekokonaisuuksia. Niiden keskittäminen turku.fi:n sisältöön tai ristiinlinkittäminen, edesauttaa 
löydettävyyttä ja analytiikkaa:

Alidomainit / muut linkitetyt sivustot vääristävät osittain myös liikenteen laatumittareita, kuten välitön poistuminen (bounce) 
ja poistuminen (exit), koska verkkopalvelussa on paljon linkkejä,  jotka ohjaavat palveluihin, jotka eivät ole saman 
analytiikkaseurannan parissa (sähköinen asiointi, alidomainit, yksityiset palveluntarjoajat jne.). Näiden seurantaan 
asettaminen (jos mahdollista)  edesauttaisi merkittävästi verkkoanalytiikkaa..
Tärppi: Katso suosituksemme

Vaikuttavat tekijät 3/3
Alidomainit ja kilpailevat “omat sivustot” rajautuvat analyysista ulos
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TULOKSET
Kattotason näkymä volyymeihin, 
laatumittareihin sekä 
hakukäyttäytymiseen
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Turku hallitsee hakuja top-termeissä

½ hauista sisältää Turku-termin

TOP1000 sanoissa: Turku.fi sijoittuu hyvin (1.2), kun haussa on mukana 
Turku-termi, muuten sijoitus 3:s  (Kaikissa sanoissa sijoitus 15.8.)

Kilpailu ilman Turku-termiä on kovempaa. Luonnolliset haut korostuvat 
erityisesti Liikunnallisissa ja Opetuksellisissa tarpeissa.

Liian iso vierailuista poistuu heti
Orgaanisen haun bounce 58% - Turku.fi läpimenokanava muihin 
palveluihin ja/tai vain pikaiseen tarpeeseen.

Tuplasisältö haun riski Arviolta n. 25% Turku.fi sisällöstä on tuplaa

75% hauista sisältää 1-2 termiä 

Termit elävät, vaikka uusia tulee

Haut geneerisiä - Tarve jää epäselväksi

14% hakuvierailuista tekee myös sis.haun

3,7 milj. Google klikkiä Turku.fi:n vuodessa

Suositeltavaa optimoida pitkähäntätermejä sisällön rakenteseen tai 
leipätekstiin = rikastetaan perushakua,  parannetaan näkyvyyttä

Synonyymien lisääminen sisältöön (väliotsikoihin/leipätekstiin) 
edesauttaa haun löydettävyyttä termien uusiutuessa

Hakutermien lista toimipaikkavetoinen - tarve hakuun/asiointiin jää yleensä 
selvittämättä > Analyysit top-hakutermien ulkopuolelta tärkeitä!

Tai hyödyntää sisällön asiasanoja (ohjaa hakuun). Jopa neljännes sisäistä hakua 
tehneistä tarkentaa myös hakuaan.

60% haun kautta saapuvista mobiilisti (sivuston sis.haku 25%)
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“19 klikkiä per Turkulainen / vuosi”

Turku.fi verkkopalvelun sisältö on laaja, eikä niin kilpailtu, joten lähtökohtaisesti sivusto hallitsee Google hakutuloksia. 
Sijoitukset hakutuloksissa ovat järjestään kolmen parhaan joukossa ja hakutulossivun ensimmäisestä listauksesta löytyy 
yleensä useampi kuin yksi kaupungin verkkopalveluun linkittävä hakutulos. Mutta kilpailua on myös oman sisällön kesken!

Liikenteen välitön poistumisaste (bounce) on kova 58%. Tullaan tarvelähtöisesti - tarve täytetään heti laskeutumissivulla? Vai 
jääkö tieto löytämättä? Palveluiden osin näyttää, että verkkopalvelu on rakennettu välikulkukanavaksi - sisäänheittäjäksi 
muihin asiointikanaviin. Pureudumme tähän tarkemmin Käyttäjä -ymmärrysanalyysissa esimerkki case:n kautta.

Lähes 70% turku.fi sisäisen haun termeistä generoituu sivustolle lisättyjen asiasana -tägien kautta. 
Ei siis luontaisesti kävijän kirjoittamana, mutta kuitenkin ohjattuna.

Viidennes tarkensi hakua ja 
poistumisaste puolittui

Yli 70% ilmaisee ettei löytänyt 
etsimäänsä tietoa turku.fi:stä 
(tai kaipaa lisätietoa, R&S)  *!

Klikkiasteeseen vaikuttaa laskevasti 
se, että hakutuloksissa on yleensä 
useampi kuin yksi turku.fi tulosl
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Turku-termein vai geneerisesti?

Turku.fi näkyy hakutuloksissa sekä turku-sidonnaisin termein, kuin geneerisinkin termein.
 Koska positiot turku-termein varustetuille sanoille ovat selkeästi korkeammat (keskim. 1.2.), näkyy se myös klikkiin 
johtaneissa tuloksissakin.  

Puolet hauista on pitänyt sisällään Turku -termin.
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Turku-termein vai geneerisesti?
Mitä sitten tehostaa: 

- Termit, joita haetaan ilman turku-liitännäistä 

- Liikunnalliset ja Opetukselliset tarpeissa eniten 
luonnollisia hakuja

- Mutta näissä on myös enemmän kilpailua, kuten 
Yksityisten palvelutuottajien parissa: lääkäriasemat, 
päiväkodit, koulut, liikuntapaikat jne., mutta myös muissa 
tiedottavissa kanavissa (thl.fi, siusote.fi, kela.fi, julkisen 
liikenteen sivustot jne.).  On tyypillistä, että yksityiset 
toimijat hyödyntävät myös hakukonemarkkinointia ja 
sijoittuvat näin hakutuloksissa korkeammalle. Parhaiten 
näiden tehostaminen onnistuu “pitkä häntä” -keinoin.

- Avain sisällön keskittäminen (alidomainit, muut omat 
sivusto - keskittäminen tai tehostettu ristiin linkittäminen)
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Trendi

Web-analytiikka ei ole ollut koko vuotta 2019 päällä,  joten 
vertailudataa on vain loppuvuodelta. 

Trendin hienoiset poikkeavuudet loppuvuodesta antavat 
kuitenkin jo hyvää kuvaa siitä, että vuoden 2020 trendiä 
vääristää joissain määrin Korona ja siihen liittyvät tiedonhaku 
-tarpeet. 

Ajanvietolliset ja liikunnalliset tarpeet menevät trendin suhteen 
aika yks yhteen, mutta liikunnan puolelle tyypillinen “uuden 
paremman elämän alku” , “hyvinvointi” korostaa sitä erityisesti 
vuoden vaihteessa.

Tuoreimman datan trendiä vääristää joissain määrin Korona



Hakutermianalyysi

Sijoitukset Googlen hakulistauksissa

Turku.fi orgaaninen sijoitus Google hauissa on keskim. 15,8. 
Verkkopalvelun sisällön ollessa laaja, keskimääräisen positioon 
vaikuttaa vahvasti myös pienempien sivujen / kokonaisuuksien 
sijoitukset, jotka eivät ole optimoinnin näkökulmasta 
relevantteja ja kilpailevat näkyvyydestä erikoistuneiden 
palvelutuottajien kanssa, joiden koko sisältö saattaa olla 
keskittynyt ja optimoitu vain puhtaasti näiden hakutermien 
ympärille.

Turku.fi top 1000 hakutermien keskim. positio 2,5 
= kuvaavampi. 
Turku.fi top 3 sijoituksien klikkiaste 36,6% vastaa täysin 
Google yleistä benchmarkkia (36%).

“n.75% kävijöistä ei selaa hakutuloksissa ensimmäistä hakutulossivua pidemmälle”



Hakutuloslistan nostot vaikuttavat paikoin hyvin samankaltaisilta ja miehittävät helposti peräkkäin kärkisijoitukset.

 Arviolta 25% sisällöstä on tuplasisältö = selkeästi benchmark keskiarvoa enemmän ( 19%)

Kaupungin verkkopalvelussa ollaan jo hyvin lähellä tilannetta, että tuplasisältö saattaisi tuhota sivuston näkyvyyden hakukoneissa. 
Tuplasisällöllä tarkoitetaan sisältöä, joka esiintyy useammassa kuin yhdessä URL-osoitteessa. Kun samanlaista sisältöä löytyy 
useammalta sivulta, on hakukoneiden vaikea päätellä, mikä sisältö on toista relevantimpi ja näin ollen eivät osaa sijoittaa näitä 
oikein hakutuloksissa (saattavat jättää molemmat sivut hakutuloksissa alhaisemmalle painoarvolle).
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Tuplasisältö ja sen riskit

Siteliner (ilmaisen version kautta voidaan analysoida 250 sivua, turun osin 
2890 sivua jäi analysoimatta) . Ei ota vielä kantaa alidomaineihin!

https://www.siteliner.com/www.turku.fi?siteliner=site-dashboard&siteliner-sort=scan_time&siteliner-from=1&siteliner-message=
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Yksi vai useampi hakutermi? 

Turku.fi verkkopalveluun kytkeytyvät (top 1000) haut sisältävät 
valtaosin kaksi hakutermiä (2,0). Osuus ei juurikaan muutu, 
vaikka poistaisimme hauista “turku” -termit eri muodoissa. 

Tyypillisimmillään sisältöä optimoidaan vain yhden termin 
perusteella. Top 1000 kuukausittaisen hakusanan joukossa 
vain 3% hauista sisältää 4 termiä tai enemmän. 

Hypoteesi: Mitä jos neljän hakutermin näyttömäärät 
kasvaisivat kolmen hakutermin tasolla > paremmalla 
klikkiasteella ja hakupositiolla klikit ja näin ollen 
verkkovierailut kasvaisivat vuositasolla yli 250.000.

Vain 3% hauista sisältää neljä termiä tai enemmän

Google maailmalla: 50% hauista sisältää vähintään neljä termiä

https://www.digitalgyd.com/seo-statistics/
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Pitkä häntä (long tail) hakutermit

Long tail hakutermien merkitys korostuu, kun niitä käytetään jo yllämainituissa sivurakenteissa: otsikoissa (title, h1, h2, h3, 
kuvien nimissä sekä leipätekstissä)

Pitkillä hakutermiketjuilla saat sivustollesi varmemmin liikennettä

Kilpailu long tail -hakutermeillä on lähes aina 
vähäistä, ainakin vähäisempää kuin itse 
päähakusanoilla.

Long tail haku tarkoittaa 
yksinkertaisuudessaan sitä, että haetaan 
yksittäisen tärkeän päähakusanan lisäksi 
tarkempaa termiä tai hakulauseketta, oli se 
sitten aukioloa sunnuntaisin, maksullisuus tai 
esim. osoite. 
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Esimerkit hakusanoista, joiden sijoitukset hakutuloksissa jäävät 
heikoksi, mutta joita haetaan paljon myös ilman “turku” 
liitännäistä,  minkä vuoksi turku.fi sisältö ei kenties nouse haussa 
korkealle  > voisi optimoida sisällön kautta (lisää aiheeseen 
liittyvää kiinnostavaa sisältöä / oikeat termit mukaan sisältöön 
hakukoneita varten)

Tärppi: Googlen hakutyökalu toimii jo sellaisenaan (ja ilmaisena) 
määrittelemään suosituimpia - trendaavia hakutermi ketjuja.  
Kun aloitat kirjoittamaan termiä, Google automaattisesti ehdottaa 
siihen liittyviä hakumuotoja sen mukaan, mitkä ovat olleet 
suosituimpia alueellasi.

Hauska fakta: Google haku “täl puol jokke” nousee myös Turku.fi 
liitännäisesti hakuihin. Haku liittyy myös näihin hakuihin, jotka eivät 
kaikki kuitenkaan linkitä Turun kaupungin sivuille.
Mitä tarkoittaa kui” Turun murre, Härski turkulaisvitsi, Toist puol 
jokke, Föli murre, Turku pelit
Suositus:  Kevyehkö sisältö - sosiaalisen median klikkimagneetti

 

● Päivähoitomaksu. Sijoitus keskimäärin 8,6.
Yhdistä termi näiden sisältötermien kanssa: 
laskuri, lasten, yksinhuoltaja, 

 määräytyminen ja vuosi  esim.
‘“päivähoitomaksu 2021” 

● Ulkoilureitit. Sijoitus keskimäärin 6.2 
Yhdistä: virkistysalueet, tarkan alueen nimi 
(esim. Ruissalo), laajemman alueen nimi 
(Varsinais-Suomi)

● Varissuon jäähalli (keskim. 4.0)
Yhdistä: kuntosali aukioloajat, kalenteri, 
yleisövuorot, sisäänkäynti, rakennusvuosi

● Turun vuokra-asunnot (keskim. 6.1.)
Yhdistä: kokemuksia, keskusta (muut 
kaupunginosat)
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Sanamuodot ja synonyymit

Taivuttamattomien perusmuotojen käyttö on suositeltavaa, aina kuin on mahdollista.
Mikäli varsinaisesta termistä on käytössä myös paljon käytettyjä synonyymeja, tulisi niitä hyödyntää sivun leipätekstissä, 
koska Google ei ymmärrä liittää näitä muuten toisiinsa. Turku.fi :ssä ristiin hyödynnettäviä termejä olisivat esimerkiksi 
Varhaiskasvatus ja Päivähoito. Näistä jälkimmäinen on vielä Google hauissa kuluttajien keskuudessa käytetympi.

Googlella rajallinen ymmärryskyky suomenkielisille taivutuksille

Päivähoitomaksut - haetuimpia varhaiskasvatuksen 
termejä (ilman turku-liitännäistä) - sijoitus heikko 8,6. 

Turku.fi:stä termi löytyy sisällön leipätekstistä. 
Hakutulos ei nouse, koska asiayhteydessä käytetään 
enemmän termejä, jotka eivät ole kuluttajien keskuudessa 
niin käytettyjä.

Suositus: Termiä “päivähoitomaksu”  tulisi käyttää sisällön otsikossa (title) ja mahdollisesti myös välikotikoissa (h1,h2,h3...)
Pitkähäntä: Voisiko nämä termit / rikastettua sisältöä löytyä turku.fi sisällöstä: päivähoitomaksu laskuri, päivähoitomaksut 2021 
(vuodet ylipäätään aina päivitettynä sisällössä),  päivähoitomaksu tuloraja
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Sanamuodot ja synonyymit
Mitä termiä preferoida?

Päiväkoti -termi on käyttäjien keskuudessa käytetympi termi kuin Päivähoito tai Varhaiskasvatus. Mutta - asiayhteys ratkaisee!

Yleisin nyrkkisääntö: 
Päivähoito toimii terminä paremmin, kun 
suunnitellaan ja hallinnoidaan hoitoarkea: 
Päivähoitomaksu, Päivähoitopaikka, 
Päivähoitohakemus

Päiväkoti, kun ollaan jo arjessa tai mennään 
yksityiskohtaisempiin toimipaikkoihin: 
Päiväkoti ruokalista,  yksityinen päiväkoti jne.

Lähde Google Trends 

https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&geo=FI&q=p%C3%A4iv%C3%A4koti,p%C3%A4iv%C3%A4hoito,varhaiskasvatus
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Varhaiskasvatuksen termi tuli muutama vuosi sitten korvaamaan päivähoito-termin ja toimiikin pitkälti 
samalla tavalla kuin päivähoidonkin termit, mutta sisällön optimoinnissa on hyvä  tiedostaa kuluttajien 
käyttäytyminen ja asiayhteys - milloin kävijä käyttää mitäkin termiä.

Uuden termin sisäistäminen vie aikaa.
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Sanamuodot ja synonyymit
Mitä termiä preferoida?

Terveyskeskus -termi on käyttäjien keskuudessa hiukan käytetympi termi kuin Terveysasema, vaikka ero ei ole merkittävä.

Käyttöyhteyksissä ei juurikaan eroa.

Molempien termien yhteydessä esiintyy niin 
paikka / kaupungiosa termejä kuin 
luonnollisen tarpeen termejäkin: 
ajanvaraus, päivystys, e palvelu, laboratorio, 
alueet, keskusta, korona, iltavastaanotto

Suositus: Synonyymin käyttö molemmissa 
tapauksessa on tärkeää.



Hakutermianalyysi

Suosituimmat termit: Geneerisyys
Vakiomuotoinen palvelusisältö korostuu hauissa

Hakutermien lista on vahvasti toimipaikka-vetoinen: 
liikuntapaikat,  nähtävyydet ja terveysasemat - 
termeinä sellaisia, jotka ovat osa kaupungin 
vakiopalveluvalikoimaa ja näin ollen myös 
verkkopalvelun vakiosisältöä. 

Haut ovat hyvin geneerisiä ja lyhyitä esim. “Turun 
ulkoilureitit” (99% tässä esimerkissä). 
Tarve jää epämääräiseksi!

Tärppi: Merkille pantavaa on, että termi “osoite” ei 
juurikaan esiinnyt Turku.fi:n saapuvissa 
hakuvierailuissa, vaikka käsittänee myös ison osan 
hauista. Pomponrahka oli ainoa hakusana, jonka 
yhteyteen se assosioitui. 



Hakutermianalyysi

Suosituimmat termit: Klikkimagneetit
Ajankohtaisuus ja yksittäiset sisältöhitit elävöittävät sisältöä ja 
monipuolistavat käyttäjäkohderyhmiä

Vuosi 2020 oli Korona vuosi ja luonnollisina, ajankohtaisina termeinä näkyivät myös hauissa.  Muuten, ajankohtaiset ja/tai 
sisältörakenteesta selkeästi poikkeavat termit eivät näy kovinkaan silmiin pistävästi hakutermeissä (käytän myöhemmin 
analyysissa klikkimagneetit-termiä). 

1. ajankohtaiset paikalliset =  joulurauhan julistus, turun päivä, penkkarit turku..
2. taulukot ja tilastot  = ruokalistat, aikataulut, kartat, väkiluku...
3. klikkimagneetit = toimivat hyvin mm. sosiaalisessa mediassa. Sisältöä, jota jaetaan mielellään ja jotka parhaimmillaan 

jäävät elämään sivustolla ja toimivat jatkossa, hyvin hakukoneoptimoituna, hauissa.  Tärppi: Linkitykset ja jaot muilta 
sivustoilta edesauttavat sisällön näkyvyyttä myös hakukoneissa = linkkivoima

Tämän kaltaisen sisällön ideointi ja tuottaminen verkkopalveluun edesauttaa käyttökfrekvensin kasvua ja laajentamaan 
käyttäjäkohderyhmiä. 



Hakutermianalyysi

Suosituimmat termit: Top 50 haetuimmat



Hakutermianalyysi

Sisältö
Mitä sisältöä kävijät 
kuluttavat eniten?

Emme analysoi nyt sisältöä: Hakutermianalyysi pureutuu tarkemmin avainsanojen toimivuuteen 
Tarve -luokittain. Vaikka seuraavilla kalvoilla nostetaan sisällön kattotason tulokset, näitä 
sisältöluokkakohtaisia tuloksia ei käydä tässä yhteydessä syvällisemmin läpi. Näitä tuloksia 
hyödynnetään kuitenkin lisä-insightein tarveanalyysissa.



Hakutermianalyysi

Sisältö
Esim.  “koronarajoituksia”  etsiessään kävijän tarve saapua sivustolle on “Tiedonhaku”, ei terveydellinen. Terveydelliseen 
tarpeeseen sen sijaan sisältyy mm. “koronatesti” ja “korona rokotukset”.  Sisältöluokittelussa molemmat  ovat “Terveyspalveluissa”.

Sisällön käyttö ei kuvaa vielä riittävästi kävijän vierailumotiiveja  



Hakutermianalyysi

Sisältö - Google vs. sisäinen haku

Terveyspalveluihin liittyvää tietoa haetaan vahvasti niin Googlen 
kautta, kuin turku.fi sisältäkin. Ajankohtainen terveysuutisointi 
koronaan liittyen vaikutti siihen, että Google haku korostuu 
Terveyspalveluissa sivuhakua enemmän. Nostot turku.fi etusivulla 
ovat edesauttaneet sitä, että kävijän ei ole tarvinnut tehdä tähän 
liittyen tarkentavia hakuja verkkopalvelun sisällä = Etusivun 
ohjauksen tärkeys ajankohtaisissa aiheissa!

Sivustohaussa näkyy paljon termejä, joita ei näy Google hauissa:
- Hallinnolliset ja päätöksentekoon liittyvät termit korostuvat
- Kaupunginosat (geneerisinä termeinä) nousevat sivuston 

sisäisessä haussa, mutta eivät ohjaa kävijää Googlen kautta 
sivustolle (kilpailu näillä termeillä on Googlessa 
voimakkaampaa - liittyvät niin moneen eri asiayhteyteen, 
ilman tarkentavaa termiä)

- Henkilöstön nimet, yhteystiedot ja työkalut

Sivusto sisäisessä haussa näkyy paljon termejä, joita ei näy Google hauissa



Tarpeet
Mikä on kävijän tarve 
saapua verkkopalveluun?



Hakutermianalyysi

Tarpeet
Sisällöllisesti kaupungin sivuilla korostuu suurimpana Terveyspalvelut - mutta kun lähdetään avaamaan vierailumotiiveja 
tarvepohjaisesti, ajanvietto, liikunnalliset ja tiedonhaku -tarpeet nousevat yhtä merkittävään rooliin. 

Älä kysy kuinka monta kävijää sivustollamme oli, vaan kuinka palvelimme kävijää?



Hakutermianalyysi

Tarpeet - Google vs. sisäinen haku

Se, että Google korostuu sivustohakuun nähden positiivisesti 
merkittävimmissä  tarve-luokissa kertoo:

- sisällön runsaudesta - sisältö nousee hyvin hakuihin 
- vähäisestä kilpailusta

Ajanvietolliset ja liikunnalliset tarpeet “sisäänheittäjiä”



Hakutermianalyysi

Tarpeet - vaihtelevat sesongista toiseen



Hakutermianalyysi

Tarpeet - Google vs. sisäinen haku

“Elinympäristön hallintaan” liittyvissä termeissä on selkeää hajontaa ulkoisissa ja mitä sisäissä hauissa:

- Sivuston sis. haussa korostuu mm. kaupunginosa spesifiset termit, jotka ei näy juuri lainkaan ulkoisessa haussa. Tämän 
lisäksi näkyy termejä, jotka liittyvät oman elinympäristöön palveluihin, huoltoon ja välittämiseen 
= Elinympäristön pysyvyys

- Ulkoissa hauissa: asunnon hakemiseen, rakentamiseen, tontteihin ja kaavoituksiin liittyvät asiat korostuvat enemmän 
= Muutokset elinympäristössä

Eli ensin pitää muuttaa (google), jotta voi ylläpitää (turku.fi) hyvää ja toimivaa elinympäristöään.

Sivusto sisäisessä haussa näkyy paljon termejä, joita ei näy Google hauissa



Hakutermianalyysi

Mikä on kävijän tarve saapua 
verkkopalveluun?

Käyttäjien tarpeet

Ajanvietto

Liikunnallinen

Terveydellinen

Tiedonhaku

Asiointi

Elämänhallinta

Opetuksellinen

Elinympäristön hallinta

Kasvatuksellinen

Taloudellinen

Työllisyys

Vaikuttaminen



Ajanvietto
(Case “haluan mennä 
uimarannalle” on avattu 
tarkemmin myös 
käyttäjäymmärrysanalyysissa)

Hakutermianalyysi



Aihealue kerää Googlessa paljon näyttöjä, mutta on kovasti kilpailtu, mikä laskee 
huomioarvoa ja haun positiota muihin tarpeisiin nähden.

Trendi:
Merkittävimpiä yksittäisiä termejä on  “kirjasto”,  muuten sisällössä korostuu Turun 
nähtävyydet sekä ei niin liikuntalähtöiseksi mielletyt ulkoilutermit. Tämän vuoksi tarpeen 
trendin on kesäpainotteinen.

Suosituksia:
Ajanvietto -tarpeelle ensisijaisen tärkeää on sen ajantasaisuus ja vastaaminen sekä 
tämän hetkiseen että tulevaan tarpeeseen. Klikkimagneetit (kevyt sisältö) toimivat 
erinomaisesti tämän sisällön yhteydessä.

Haasteet:
Sisältö on hajautettu esim. turku.fi että kalenteri.turku.fi sisälle (kilpailevat 
hakukonenäkyvyydestä keskenään). Kumpi sivusto on ensisijainen paikka aihealueen 
nostamiseen? Ristiinlinkittäminen molempiin suuntiin ainakin tärkeää! 

Hakutermianalyysi

Ajanvietto

Yli 1,5 milj. näyttökertaa
23% klikkasi tuloksia (ka. 22%)
Org. positio haussa 2.0 (ka.1.7)
Välitön poistuminen 72% (ka 71%)
Sis.haussa 40% tarkensi hakua (ka. 40%)

Kevät: Maalis-huhtikuusta 
eteenpäin luontopolut ja retkeily - 
hiipuu tasaisesti syyskuulle

Kesä: Turun nähtävyydet, 
ulkoilupaikat (luontopolut, retket) 

Loppuvuosi: Joulu, Uusivuosi, 
Kirjastot

Talvi (marras-helmi):  Kulttuuri 
(konsertit, näyttelyt, museot..)
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Ajanvietto

Yli 1,5 milj. näyttökertaa
23% klikkasi tuloksia (ka. 22%)
Org. positio haussa 2.0 (ka.1.7)
Välitön poistuminen 72% (ka 71%)
Sis.haussa 40% tarkensi hakua (ka. 40%)

Data luokiteltiin reilun 700 tägisanan kautta. Luokittelussa on pyritty pääsemään parhaaseen mahdolliseen lopputulemaan isossa kuvassa (vaikka yksittäiset termit 
saattavat vielä upota väärään kategoriaa). Tarkempi luokittelu olisi edellyttänyt vähintään tägisanalistan tuplaamista.



Lähes 70% sisäisestä hausta asiasanojen kautta (ei luontaisia kävijän 
hakuja) - tultu asiasanan kautta > ohjautuu hakuun > haetaan uudestaan 
sillä termillä, koska termi ei näy saapuessa hakukentässä.  Ajanvieton 
sisäisten hakujen termit antavat jos silmämääräisestikin viitettä näiden 
avainsanojen runsaasta käytöstä.

“Museopalvelut” volyymi lähestulkoon kokonaan sivun asiasana-linkkien 
kautta.

Huomioitavaa on, että vaikka “ kirjasto” -termi eri muodoissa näyttää haetuimmat listalla kilpaillulta (positio ~3), niin tämä 
selittynee osin Googlen paikallisilla listauksilla (google local listings (oikealla)). Näiden näkyvyys ei raportoidu Search Console 
-dataan, mikäli nosto ei ole turku.fi:n ohjaava. Vastaavanlaiset Google Business listaukset ovat yrityksen /palveluntarjoajan 
ylläpitämiä ja näin myös hallitumpia + kirjautuva yleensä myös Search Consoleen)

Hakutermianalyysi

Ajanvietto

https://support.google.com/local-listings/answer/9851099?p=how_google_sources&hl=fi-FI&visit_id=637533840470830605-3980036352&rd=1


Hakutermianalyysi

Ajanvietto - Uimarannat 

 

Kävijä on jo uimaranta sivuilla ja aloittaa sivustohaun 
(haku tai asiasanat) - Mutta mitä hän hakee?

- Ruissalo, kansanpuisto, Sorttamäen, Kupittaan, 
Impivaaran..

- Myös uimahalleja ja maauimaloita haetaan 
uimaranta-sivuilta

- Koirien uimarannat
- Lämpötilat
- Sinilevä, Laatu
- Avanto
- Hyppytorni
- Uimavalvoja
- Grillaus

Huom! Termit uimaranta ja uimarannat poissuljettu sanapilvestä, 
jotta muut tarve-termit korostuisivat enemmän.



Hakutermianalyysi

Ajanvietto - Kirjastot 

 

Kävijä on jo kirjasto-sivulla sivuilla ja aloittaa sivustohaun 
(haku tai asiasanat) - Mutta mitä hän hakee?

- Kadonnut kirjastokortti
- Lainaus, 
- Kirjojen palautus, palautusluukku
- Kirjastoauto
- Tulostus
- Äänikirjat
- Lapset
- Dvd, taide, musiikki

Huom! Termi kirjasto sellaisenaan poissuljettu sanapilvestä, jotta 
muut tarve-termit korostuisivat enemmän.



Hakutermianalyysi

Ajanvietto - Joulu 

 

Kävijä on jo joulu -sivuilla ja aloittaa sivustohaun 
(haku tai asiasanat) - Mutta mitä hän hakee?

- Joulurauha, Joulurauhan julistus
- Tähän liittyen myös laulut, pysäköinti, vuosiluvut

- Joulukirkko, tuomiokirkko
- Joulukalenteri
- Joulukuusi, Kuusien myyntipaikat
- Joulupolku
- Jouluvalot
- Kaunein jouluikkuna
- Joulukortti, sähköinen joulukortti, ladattava joulukortti
- Lapset / Lapsille
- Ruokakassit, Joulukeräys
- Joulujuoma, Glögi
- Myyjäiset, Markkinat

Huom! Termi joulu sellaisenaan poissuljettu sanapilvestä, jotta muut 
tarve-termit korostuisivat enemmän.



Suositukset:
Esimerkkejä, miten sisältöjä voisi rikastuttaa (väliotsikoita, leipätekstiä, kuvia, taulukoita jne), jotta turku.fi tulisi yhä useamman 
haun hakutuloksiin :

- Turun linna
- Osuus jo hyvin:  aukiolo, liput, lounas, kummituskierros,  lapsille, pysäköinti, kauhukierros, opastus
- Tehostus (+turku-termi): historia, sisältä, turnajaiset, juhlatilat, ruotsiksi, tonttu

- Turun pääkirjasto 
- Osuu jo hyvin: aukioloajat,  kartta,  palautusluukku. 
- Tehostus (+turku-termi): “Tulevat tapahtumat” ohjaa kalenteri.turku.fi:n.  Pääsivun sisältöä voisi vahvistaa tämän termin ympärillä

- Funikulaari
- Osuu jo hyvin: hinta, kakolan
- Tehostus (+turku-termi): rinnehissi

- Museo
- Osuu jo hyvin: biologinen, museokeskus, luonnontieteellinen, wäinö aaltosen, qwenselin talo
- Tehostus (+turku -termi): taidemuseo

Haut ovat jo nykyisellään hyvin laajoja ja osuvuus hyvä (keskim. positio korkealla) - mutta  voimmeko vielä parantaa tätä - testaa 
myös itse?

Hakutermianalyysi

Ajanvietto

https://docs.google.com/document/d/1I0wMBpldPlgScDOqNmNH_ILY30BPbcaxG1DYu_mnlgA/edit#bookmark=id.shvtae934alq
https://docs.google.com/document/d/1I0wMBpldPlgScDOqNmNH_ILY30BPbcaxG1DYu_mnlgA/edit#bookmark=id.shvtae934alq


Liikunnallinen

Hakutermianalyysi



Klikkiaste hakutuloksissa yksi parhaimmista. 

Liikuntapaikkahaut generoivat lähes poikkeuksetta Google haussa kaikki top 2-4 
hakutulosta turku.fi:lle lähes identtisin nostoihin (haun keskim. positioon 1.8). 
Liikuntapaikkahakujen myötä sivustolle saapuvien välitön poistumisprosentti (bounce) on 
korkea 73%. Kävijät eivät jää sivustolle viettämään aikaa - tarve on yksinkertainen ja 
löytyy todennäköisesti helposti jo laskeutumissivulta ja/tai sivusto ohjaa kävijän 
välittömästi eteenpäin - pois turku.fi:stä. 

Suosituksia:
Pyri välttämään tuplasisältöä käyttämällä aikaa otsikoiden ja sisällön eriyttämiseen 
toisistaan tai keskittämällä enemmän sisältöä yhteen paikkaan.

Haasteet:
-Tuplasisältö voi tuhota Google -näkyyden. Sisällön keskittäminen olisi suositeltavaa.
-Osoite-liitännäiset haut jäänevät jo Googleen (Google Maps ja Local listing) - kaupungin 
olisi hyvä hallinnoida näitä listauksia ajantasaisin tiedoin.

Hakutermianalyysi

Liikunnallinen

640 000 näyttökertaa
41% klikkasi tuloksia (ka. 22%)
Org. positio haussa 1.8 (ka.1.7)
Välitön poistuminen 69% (ka 71%)
Sis.haussa 39% tarkensi hakua (ka. 40%)

Sisäliikuntatilat kiinnostaa 
tasaisesti läpi vuoden 
huhti-toukokuuta lukuun ottamatta.

Ulkoliikuntatilahaut korostuvat 
tyypillisesti kesäkuukausina, mutta 
turku.fi:ssä myös 
marras-joulukuussa (ulkojäiden 
avautuessa)
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Liikunnallinen

640 000 näyttökertaa
41% klikkasi tuloksia (ka. 22%)
Org. positio haussa 1.8 (ka.1.7)
Välitön poistuminen 69% (ka 71%)
Sis.haussa 39% tarkensi hakua (ka. 40%)

Data luokiteltiin reilun 700 tägisanan kautta. Luokittelussa on pyritty pääsemään parhaaseen mahdolliseen lopputulemaan isossa kuvassa (vaikka yksittäiset termit 
saattavat vielä upota väärään kategoriaa). Tarkempi luokittelu olisi edellyttänyt vähintään tägisanalistan tuplaamista.



Hakutermianalyysi

Liikunnallinen - kuntosali

 

Kävijä on jo kuntosalit -sivuilla ja aloittaa sivustohaun 
(haku tai asiasanat) - Mutta mitä hän hakee?

- Hinnasto, hinnat, maksu
- Aukioloajat
- Senioriranneke, seniorien kuntosali, 70 vuotta täyttäneet
- Uimahallit, Vesijumpat (termit nousevat kuntosalipuolellakin)
- Opastus, abc-kurssi
- Jumpat
- Korona
- Tilauskuntosali
- Laitteet
- Ulkokuntosalit
- 10x kortti
- Löytötavarat

Huom! Termit kuntosali, männistö, kupittaa, impivaara, varissuo (suosituimpia kohdetermejä) 
sellaisenaan poissuljettu sanapilvestä, jotta muut tarve-termit korostuisivat enemmän.



Hakutermianalyysi

Liikunnallinen - Kupittaa  (aluenäkövinkkeli)

 

Kävijä on jo Kupittaa -aiheisilla liikunnan sivuilla ja aloittaa 
sivustohaun (haku tai asiasanat) - Mutta mitä hän hakee?

- Samppalinnan (maauimaloita lähinnä, haetaan myös ristiin)
- Pysäköinti
- Hinnasto, hinta, maksu, sisäänpääsymaksu
- Seikkailupuisto
- Kimmoke, ranneke
- Maksu
- Koripallo, Sulkapallo
- Urheiluhalli
- Lasten, Lapset
- Liikennepuisto
- Rautatieasema
- Kaupunkisuunnittelu, ympäristötoimiala
- Korona

Huom! Termi kupittaa sellaisenaan poissuljettu sanapilvestä, jotta muut 
tarve-termit korostuisivat enemmän.



Terveydellinen

Hakutermianalyysi



Terveyspalvelut ovat sisällöllisesti kaupungin sivujen suurimpia, mutta kun lähdetään 
avaamaan vierailumotiiveja tarvepohjaisesti, niin terveyspalvelut voidaan jakaa heti 
kolmeen suureen tarvekategoriaan:

- Asiointi-tarve
- Terveydellinen tarve
- Tiedonhaku tarve 
- Elämänhallinnan tarve

Analyysin data on vuodelta 2020, minkä vuoksi terveydellisessä tarpeessa on korostunut 
vahvasti Korona, vaikka sisällöllisesti suurin osa Korona-sisällöstä lukeutui Tiedonhaku 
tarpeeseen. Kun poissulkee koronan sekä geneeriset termit (esim. terveysasema / 
hammashoito), niin viime vuoden top-listan ulkopuolelta nousee myös Influenssarokote 
(rokotukset), hoitotarvikejakelu, apuvälinelainaamo, painoindeksitaulukko, 
opiskelijaterveydenhuolto.

Suosituksia: Terveyssisältö on hyvä esimerkki siitä, minkä vuoksi sisältöä tulisi 
kategorisoida enemmän tarvelähtöisesti, koska niin tarpeet kuin käyttötilanteetkin (esim. 
kiireellisyys) vaihtelevat.

Hakutermianalyysi

Terveydellinen

960 000  näyttökertaa
26% klikkasi tuloksia (ka. 22%)
Org. positio haussa 1.7  (ka.1.7)
Välitön poistuminen 66% (ka 71%)
Sis.haussa 45% tarkensi hakua (ka. 40%)

Terveydellinen trendi on aika 
mitäänsanomaton, jos siitä 
poissulkee syksyn Influenssa 
-rokote -tarpeet. Korona voimistaa 
viime vuoden trendiä, mutta ei 
muuta.

Korona vaikutukset näkyy 
enemmänkin Tiedonhaun ja 
Asioinnin tarpeissa.
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Terveydellinen

960 000  näyttökertaa
26% klikkasi tuloksia (ka. 22%)
Org. positio haussa 1.7  (ka.1.7)
Välitön poistuminen 66% (ka 71%)
Sis.haussa 45% tarkensi hakua (ka. 40%)

Data luokiteltiin reilun 700 tägisanan kautta. Luokittelussa on pyritty pääsemään parhaaseen mahdolliseen lopputulemaan isossa kuvassa (vaikka yksittäiset termit 
saattavat vielä upota väärään kategoriaa). Tarkempi luokittelu olisi edellyttänyt vähintään tägisanalistan tuplaamista.



Hakutermianalyysi

Terveydellinen - Koronatesti 

 

Kävijä on jo Koronatesti -sivuilla ja aloittaa sivustohaun 
(haku tai asiasanat) - Mutta mitä hän hakee?

- *
- Maksu, Hinta, Mitä maksaa
- Käveleville
- Paikka, Paikat, Missä, Testipaikka
- Itä, Länsi

*Huom! Termi koronatesti, koronatestaus sellaisenaan poissuljettu sanapilvestä, jotta muut 
tarve-termit korostuisivat enemmän. Nämä termit molemmat haettuja myös
koronatesti-sivuilla.
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Terveydellinen - Apuvälineet

 

Kävijä on jo Apuväline -sivuilla (apuvälinepalvelu /apuvälineet asuntoon) ja aloittaa sivustohaun 
(haku tai asiasanat) - Mutta mitä hän hakee?

- Hoitotarvikkeet, hoitotarvikejakelu
- Diabetes
- Palveluseteli
- Saatavuus
- Palautus
- Pyörätuoli, Sähköpyörätuoli (kirj.asuja useita)
- Istuintyyny, Istumatyyny, rengastyyny
- Wc istuin, Wc tuet
- Nostoliina, Nosto
- Kuulolaite, kuulonhuolto,
- Kävelykeppi
- Kolmipyörä, Kävelyteline, Pyörä
- Sänky...

Huom! Termi apuväline sellaisenaan poissuljettu sanapilvestä, jotta muut 
tarve-termit korostuisivat enemmän. 



e terveys = Käyttötavat vasta tuoreita. Vakiotermiä ei ole vielä muodostunut
- eterveys tai eterveyspalvelut eivät ole kuluttajien keskuudessa vielä kovinkaan käytettyjä termi
- Muita käytettyjä termejä Googlessa: Terveyspalvelut verkkoasiointi, verkkolääkäri, etävastaanotto, etävastaanotto englanniksi, terveyspalvelut 

verkossa

Hakutermianalyysi

Terveydellinen - eterveys



Tiedonhaku

Hakutermianalyysi



Korona näkyi Terveydellisiä tarpeita voimakkaammin Tiedonhaku -tarpeissa. 
TOP 25 -hakutermeistä jopa 15 oli Korona -painotteisia.

Näyttömäärältään Tarpeista suurin. Vaikka keskim. Positio haussa on hyvä, niin klikkiaste 
jää kuitenkin alhaiseksi = Haun tarpeet eivät välttämättä kohdistu kaupungin palveluihin? 
Tämän lisäksi - jopa 75% hausta sivustolle tulleista poistuu heti (bounce) - liikenne 
ohjataan useassa tapauksessa heti muihin palvelukanaviin (esim. ruokalistat).

Haasteet:
Yli 70% React & Share sivukyselyn mukaan ilmoittaa, ettei löytänyt sivustolta sitä tietoa, 
mitä etsi tai kaipaa lisätietoa. *!

Suosituksia: Kysely on sivun alalaidassa, joten negatiivinen “en löytänyt” tulosta 
ylikorostuu. Kävijä, joka on jo löytänyt etsimänsä ei todennäköisesti päädy edes sivun 
alalaitaan. Yksittäisen sivun tuloksen tarkastelu perusteltua, mikäli N:ää on riittävästi - 
mutta vertaa tulosta vaikka sivustokeskiarvoon (70%) - kuinka se suhteutuu siihen.

Hakutermianalyysi

Tiedonhaku

1.6milj  näyttökertaa
16% klikkasi tuloksia (ka. 22%)
Org. positio haussa 1.3 (ka.1.7)
Välitön poistuminen 75% (ka 71%)
Sis.haussa 38% tarkensi hakua (ka. 40%)

Alkusyksy: arjen ja koulun alku (ei 
opetukselliset) tarpeet, kuten esim. 
Syysloma, Ruokalistat sekä 
Joukkoliikenne



Hakutermianalyysi

Tiedonhaku

1.6milj  näyttökertaa
16% klikkasi tuloksia (ka. 22%)
Org. positio haussa 1.3 (ka.1.7)
Välitön poistuminen 75% (ka 71%)
Sis.haussa 38% tarkensi hakua (ka. 40%)

Data luokiteltiin reilun 700 tägisanan kautta. Luokittelussa on pyritty pääsemään parhaaseen mahdolliseen lopputulemaan isossa kuvassa (vaikka yksittäiset termit 
saattavat vielä upota väärään kategoriaa). Tarkempi luokittelu olisi edellyttänyt vähintään tägisanalistan tuplaamista.



Tiedonhaulliset tarpeet ovat monipuoliset. Mitkään yksittäiset hakusanat eivät välttämättä korostu yli muiden ja näin ollen ko. 
termit eivät ole välttämättä nousseet analyysin top 1000 kuukausittaisten termien joukkoon = Tarve on todennäköisesti suurempi 
ja monipuolisempi, kuin mitä data näyttää.

“opaskartta turku” - alhainen klikkiaste : alidomainia ei ole listattu Search Console -tarkasteluun (esim. opaskartta.turku.fi). Haku 
kerää näyttökerrat sivustolinkkien kautta, mutta ei klikkejä, koska ne ovat ohjautuneet valtaosin pääotsikkoon, mikä ohjaa  
alidomainiin.

Hakutermianalyysi

Tiedonhaku



Hakutermianalyysi

Tiedonhaku - Päätöksenteko

 

Kävijä on jo Päätöksentekoon liittyvillä sivuilla ja aloittaa sivustohaun 
(haku tai asiasanat) - Mutta mitä hän hakee?

- Markkinavuoropuhelu
- Viranhaltijapäätökset, Viranhaltija
- Kaupunginvaltuusto
- Nuorisovaltuusto
- Pöytäkirjat
- Päätökset
- Kuntavaalit, vaalit
- Hallintosääntö
- Avoimet työpaikat
- Apurahat, Avustus
- Esityslista
- Säännöt
- Palkkiosääntö
- Minna Arve  (myös muita henkilönimiä nousee satunnaisesti)



Hakutermianalyysi

Tiedonhaku - Pysäköinti

 

Kävijä on jo Pysäköinti liittyvillä sivuilla ja aloittaa sivustohaun 
(haku tai asiasanat) - Mutta mitä hän hakee?

- Asukaspysäköinti
- Ajoneuvojen siirto, siirtomaksut
- Maksuton, ilmainen
- Kartta
- Parking
- Oikaisuvaatimus
- Kauppahalli
- Hämähäkkitontti
- Rautatieasema, Junaparkki
- Kiekkopysäköinti
- Henkilökunnan pysäköinti
- Aitaaminen, aitaamislupa
- Vähäpäästöisten autojen / sähköautojen pysäköinti

Huom! Termit pysäköinti, paikoitus, parkki  sellaisenaan poissuljettu sanapilvestä, jotta muut 
tarve-termit korostuisivat enemmän. 



Hakutermianalyysi

Tiedonhaku - Joukkoliikenne

 

Kävijä on jo joukkoliikenteen liittyvillä sivuilla ja aloittaa sivustohaun 
(haku tai asiasanat) - Mutta mitä hän hakee?

- Föli *
- Toimisto, Aukioloajat
- Hinnat, hinnasto, liput
- Joukkoliikenne lautakunta
- Palaute
- Linjat
- Raitiotie
- Matkalippujen lataus, Kortti
- Joukkoliikenne päätökset, tiedotteet, Kilpailutukset
- Käyttäjätunnus
- Talviaikataulut,  Aikataulu

Huom! Termit joukkoliikenne, föli  sellaisenaan poissuljettu 
sanapilvestä, jotta muut  tarve-termit korostuisivat enemmän. 



Asiointi

Hakutermianalyysi



Asiointi-tarve voi liittyä voimakkaasti myös muihin tarpeisiin, mutta tarvelähtöisesti se on 
pyritty eriyttämään niistä niissä tapauksissa, kun hakutermit antavat signaalia 
toimipaikan yhteystietojen ja ajanvarauksen etsinnästä tai verkkoasioinnista.

Haasteet:
Haut saattavat jäädä jo Googleen, kun karttojen ja local listing tulokset palvelevat kävijää 
hyvin jo siellä.  Päikky haut niin ikään ohjautuvat Googlesta suoraan toiselle domainille.

Suositus: 
Haun pitkän hännän hyödyntäminen asiointiin liittyvissä tiedoissa edesauttaa sisällön 
löydettävyyttä ja ohjausta kaupungin sivuille. Sanoja keskimäärin hauissa nyt 2.5 (sivusto 
keskimäärin 2.0) kts. Suosituimpien termien pitkähäntä esim.

Hakutermianalyysi

Asiointi

400 000 näyttökertaa
25% klikkasi tuloksia (ka. 22%)
Org. positio haussa 1.7 (ka.1.7)
Välitön poistuminen 73% (ka 71%)
Sis.haussa 39% tarkensi hakua (ka. 40%)

Koska Asiointi -tarve on niin vahvasti 
kytköksissä Terveydellisiin tarpeisiin, ei 
trendissäkään ole juurikaan eroa.

Syksyn Influenssa -rokotustrendi näkyy 
myös asioinnin trendissä.

Asiointitarve on alhainen 
huhti-heinäkuussa - muuten trendi on 
aaltoileva, eikä kevään nousukaan anna 
lisätietoa mistään erityistarpeesta. 
Asiointipaikat ilman haun lisätermejä 
nostavat vain tuolloin hieman volyymia.



Hakutermianalyysi

Asiointi

400 000 näyttökertaa
25% klikkasi tuloksia (ka. 22%)
Org. positio haussa 1.7 (ka.1.7)
Välitön poistuminen 73% (ka 71%)
Sis.haussa 39% tarkensi hakua (ka. 40%)

Data luokiteltiin reilun 700 tägisanan kautta. Luokittelussa on pyritty pääsemään parhaaseen mahdolliseen lopputulemaan isossa kuvassa (vaikka yksittäiset termit 
saattavat vielä upota väärään kategoriaa). Tarkempi luokittelu olisi edellyttänyt vähintään tägisanalistan tuplaamista.



Hakutermianalyysi

Asiointi - Suosituimpien termien pitkä häntä

 



Hakutermianalyysi

Asiointi - Palaute

 

Kävijä on jo Palaute -sivuilla ja aloittaa sivustohaun 
(haku tai asiasanat) - Mutta mitä hän hakee?

- Terveyspalvelut (Kuntoutus, Lääkinnällinen kuntoutus, 
E terveys, Fysioterapia, terveyskeskus, terapia)

- Liikenne, Joukkoliikenne
- Ulkoalueiden hoito, puistot
- Liikunta
- Pysäköinninvalvonta

Huom! Termit palaute, palvelu sellaisenaan 
poissuljettu sanapilvestä, jotta muut tarve-termit korostuisivat 
enemmän.  



Hakutermianalyysi

Asiointi - Yhteystiedot (haku)

 

Kävijä on haussa ja hakee Yhteystietoja - Mutta mitä hän hakee?

- Vaihde
- Kotihoito, Kotihoidon
- Ari Laaksonen  (+muut henkilöhaut..)
- Sosiaalityö / toimi, sosiaalityöntekijä
- Liikennesuunnittelu, Kaupunkisuunnittelu
- Kirjasto
- Arkisto
- Laskutus, laskuttaja
- Ympäristötoimiala
- Koulumatkatuki
- Sähköposti valtuutetut
- Toimipaikkojen yhteystiedot (yksittäisiä hakuja)

Huom! Termi yhteystiedot poissuljettu sanapilvestä, jotta muut tarve-termit korostuisivat 
enemmän.  



Hakutermianalyysi

Asiointi - rakenne edesauttaa Googlessa 

 

H3 otsikot listautuvat Google-haun sivustolinkeiksi - Ota väliotsikoiden merkitys huomioon jo sitä kirjoittaessasi.
Miltä otsikko näyttää Googlessa?  Esim. “tutustu” (h2 väliotsikko) ei avautuisi Googlessa kävijälle lainkaan.



Elämänhallinta

Hakutermianalyysi



Hyvin mittava tarve -luokka. Hakutulokset on aina ykkösenä hakulistauksessa (1.0), mikä 
edesauttaa sitä, että klikkiaste on kova.

Tarpeen ympärillä saatetaan tulla sivustolla hyvinkin yksiselitteisen termein: pelkkä 
“ehkäisyneuvola”, pelkkä “lastensuojeluilmoitus” > ilman turku -lisää. 
Näiden termin osin haussa on selkeästi enemmän kilpailua ja positiot ovat alhaisemmat + 
klikkiaste jää pieneksi. Yhden sanan “lastensuojeluilmoitus” termillä hakeneista vain 2% 
päätyy turku.fi:n.

Suosituksia:
Koska tarveluokka on suuri, voi tätä sisältöä helposti laajentaa Pitkähäntä 
-ajattelumallilla, sisällön rikastamisella. 
Tarpeena tämän tarkempi speksaaminen olisi suositeltavaa = “Mitä elämänhallinta pitää 
sisällään”

Hakutermianalyysi

Elämänhallinta

260 000 näyttökertaa
33% klikkasi tuloksia (ka. 22%)
Org. positio haussa 1.0 (ka.1.7)
Välitön poistuminen 78% (ka 71%)
Sis.haussa 43% tarkensi hakua (ka. 40%)

Alkuvuosi ja ylipäätään tyypilliset 
“nyt tartutaan arkeen taas 
paremmin” ajankohdat korostuvat 
trendissä: Alkuvuosi ja alkusyksy.

Alkuvuonna ehkäisy ja 
neuvonta+tukipalvelut (Ohjaamo)

Alkusyksystä lastensuojelu, 
hyvinvointi- ja palvelukeskukset



Hakutermianalyysi

Elämänhallinta

Data luokiteltiin reilun 700 tägisanan kautta. Luokittelussa on pyritty pääsemään parhaaseen mahdolliseen lopputulemaan isossa kuvassa (vaikka yksittäiset termit 
saattavat vielä upota väärään kategoriaa). Tarkempi luokittelu olisi edellyttänyt vähintään tägisanalistan tuplaamista.

260 000 näyttökertaa
33% klikkasi tuloksia (ka. 22%)
Org. positio haussa 1.0 (ka.1.7)
Välitön poistuminen 78% (ka 71%)
Sis.haussa 43% tarkensi hakua (ka. 40%)



Hakutermianalyysi

Elämänhallinta - Termien pitkä häntä

 



Suositukset:
Yksi haetuimmista termeistä on “sosiaalitoimisto turku”.  Terminä Google ehdottaa tämän sijaan heti “sosiaalipalveluita”.  
Sosiaalitoimisto ei liene enää kovinkaan käytetty verkkopalvelussa, vaikka esiintyy vahvasti vielä käyttäjien keskuudessa. 
Vanhat termit elävät pitkään - niitä ei pidä unohtaa vaikka lähtökohtaisesti nostammekin enemmän esille nykyisiä termejä.

Hakutermianalyysi

Elämänhallinta - Synonyymien runsaus



Hakutermianalyysi

Elämänhallinta - Omaishoito

 

Kävijä on jo Omaishoitoon liittyvillä sivuilla ja aloittaa sivustohaun 
(haku tai asiasanat) - Mutta mitä hän hakee?

- Hakemus, Lomake, Kaavake, Tuen hakeminen
- Tuki, Palkkio, Korvaus
- Ohjaaja, Avustaja, Palveluohjaajat
- Sijaispalvelu, vapaapäivät
- Epalvelu
- Palveluseteli
- Kotihoito, Kotisairaala, Asumispalvelut
- Tilapäishoito

=Termeissä käytössä paljon synonyymeja

Huom! Termit omaishoito, omaishoitaja sellaisenaan 
poissuljettu sanapilvestä, jotta muut tarve-termit korostuisivat 
enemmän. 



Hakutermianalyysi

Elämänhallinta - Psykiatria, Mielenterveys

 

Kävijä on jo Psykiatriaan ja Mielenterveyteen liittyvillä sivuilla ja aloittaa sivustohaun 
(haku tai asiasanat) TAI tekee haun näillä termeillä 
- Mutta mitä hän hakee?

- Korvaushoito
- Nuoret, Nuorten
- Lapset, Lasten
- Päihde
- Neuro
- Yksikkö, Poliklinikka, Osoite
- Vanhus
- Asunnottomuus, Asuminen
- Perheneuvola

=> Monet näistä termeistä nivoutuu yhteen esim. Nuorten poliklinikka osoite

Huom! Termit psykologi, psykiatria, mielenterveys, sairaanhoitaja… poissuljettu sanapilvestä, jotta muut 
tarve-termit korostuisivat  enemmän. 



Opetuksellinen

Hakutermianalyysi



Tarve generoi Googlessa enemmän näyttöjä, kuin moni muu tarve, mutta harvempi näistä 
johtaa kaupungin sivulle. Klikkiaste alhainen. Opetuksellinen positio haussa tarpeista 
heikoin 3.1.  Usealla koululla (myös peruskouluilla) omat verkkosivunsa, joten klikit 
ohjautuvat kaupungin sijaan koulukohtaisille sivuille (näillä usein myös parempi positio 
hauissa)

Silmämääräisesti tarkasteltuna Opetuksellisen tarpeen hakutermeissä korostuu myös 
normaalia enemmän ruotsin- ja englanninkieliset termit (ja oppilaitosten nimet).

Haasteet:
Liikenteen ohjautuminen muualle kuin turku.fi:n (haut jäävät Googleen)

Suosituksia:
Turku.fi sivuston sisäisen haun termit avaavat paremmin opetuksellisia tarpeita, koska 
geneeriset koulu-termit hallitsevat google-haun top-listoja > sisällön rikastamista voi 
tehdä myös sisäisen haun tarpeiden kautta.

Hakutermianalyysi

Opetuksellinen

480 000 näyttökertaa
12% klikkasi tuloksia (ka. 22%)
Org. positio haussa 3.1 (ka.1.7)
Välitön poistuminen 81% (ka 71%)
Sis.haussa 49% tarkensi hakua (ka. 40%)

Opetuksellisen tiedon tarpeen 
trendi kasvava keskikesän 
pääsykoetuloksista aina syksyyn 
saakka.

Termit ovat todella geneerisiä 
(yleensä koulun nimi) ja/tai 
koulutyyppi turku-liitännäisesti 
“turun lukiot”



Hakutermianalyysi

Opetuksellinen

480 000 näyttökertaa
12% klikkasi tuloksia (ka. 22%)
Org. positio haussa 3.1 (ka.1.7)
Välitön poistuminen 81% (ka 71%)
Sis.haussa 49% tarkensi hakua (ka. 40%)

Data luokiteltiin reilun 700 tägisanan kautta. Luokittelussa on pyritty pääsemään parhaaseen mahdolliseen lopputulemaan isossa kuvassa (vaikka yksittäiset termit 
saattavat vielä upota väärään kategoriaa). Tarkempi luokittelu olisi edellyttänyt vähintään tägisanalistan tuplaamista.



Hakutermianalyysi

Opetuksellinen - Termien pitkä häntä

 



Hakutermianalyysi

Opetuksellinen

480 000 näyttökertaa
12% klikkasi tuloksia (ka. 22%)
Org. positio haussa 3.1 (ka.1.7)
Välitön poistuminen 67% (ka 72%)
Sis.haussa 49% tarkensi hakua (ka. 40%)Opetuksellinen

Iso osa opetuksellisesta liikenteestä ohjautuu analyysidatan ulkopuolelle, mutta kuitenkin turku.fi kokonaisuuteen
= haun laatumittarit voivat näyttää heikolta



Hakutermianalyysi

Opetuksellinen - perusopetus

 

Kävijä on jo perusopetuksen sivuilla ja aloittaa sivustohaun (haku tai asiasanat)  - Mutta mitä hän hakee?

- Wilma
- Koulujen yhteystiedot, Lähikoulu
- Hakemus, Lomakkeet, Ilmoittautuminen, Tutustuminen
- Koulukuljetus
- Lomakkeet
- Ruokalista, Erikoisruokavaliot
- Korona
- Sisäilma
- Iltapäivä (toiminta, kerhot)
- Syysloma, Loma-ajat, Hiihtoloma, Lomat, Kesäloma
- Lukukausi, Koulujen aloitus, Syyslukukausi, Kevätlukukausi
- Erityiskoulut, Erikoisluokat, Koulun vaihto
- Koulusihteeri, Rehtori, Luokanopettaja
- Opetussuunnitelma

Huom! Termi perusopetus poissuljettu sanapilvestä, jotta muut tarve-termit korostuisivat  enemmän. 



Hakutermianalyysi

Opetuksellinen - lukio -sivut

 

Kävijä on jo lukio sivuilla ja aloittaa sivustohaun (haku tai asiasanat)  - Mutta mitä hän hakee?

- Ruokalista, Ruokailu, Ruokailut, Ruoka, Ruokailuajat
- Kirjalista, Kirjat
- Kurssitarjotin, Kurssiopas
- Koeviikko
- Aikataulut
- Ylioppilaat, Abit, Abitti, Lakitus
- Lakkiaiset, Penkkarit, Vanhojen tanssit, Wanhat 

(20xxx ja ilman vuotta)
- Keskiarvo, Hyväksytyt, Testit
- Opettajat
- Opiskelijakortti
- Loma
- Urheilu, Kaukalopallo, Jääkiekko, Jalkapallo….. (yms. lajit)
- Kielet
- Tsyk, Kerttulin…. (koulukohtaiset haut)

Huom! Termi lukio poissuljettu sanapilvestä, jotta muut tarve-termit korostuisivat  enemmän. 



Elinympäristön hallinta
(Case “haluan rakentaa 
omakotitalon Turkuun” on avattu 
tarkemmin myös 
käyttäjäymmärrysanalyysissa)

Hakutermianalyysi



Vuositasolla yli puoli miljoonaa näyttökertaa. Klikkiaste alhaisimpia.  Kilpailu tämän 
tarpeen palvelemiseen (erityisesti vapaiden asuntojen haku) on kovaa ja maksullista 
mainontaa hyödynnetään useiden yksityisten palveluntarjoajien toimesta.

Keskimääräinen positio Google-haussa on 1.7., mutta esim.
- Asunnon hakeminen 5.0 (kilpailua niin maksetun haun, kuin orgaanisenkin puolella)
- Huolto (esim. jätehuolto) 4.0
- Tilapäisasuminen 3.9

Suosituksia:
Googlessa nousee kaavoitukseen liittyen paljon kysymyksiä jo itse termeissä. “Mikä on 
/Mitä tarkoittaa asemakaava”. Turku.fi sivulla on tähän sivu, mutta termin muotoilua voisi 
tarkentaa. Kuluttajat eivät käytä termiä asemakaavoitus, vaan pelkkä asemakaava. Sen 
sijaan pelkkä kaavoitus on kyllä terminä käytetympi. 
Asiayhteyteen (rakentamiseen, lupiin, kaavoihin ja miksei muuallekin voisi toimia hyvin 
tämän kaltainen sanakirja -esimerkki palvelemaan kaupunkilaista (toimii myös hyvin 
hakukoneissa, kun otsikot huomioidaan myös rakenteessa)

Hakutermianalyysi

Elinympäristön hallinta

550 000 näyttökertaa
8% klikkasi tuloksia (ka. 22%)
Org. positio haussa 1.7 (ka.1.7)
Välitön poistuminen 76% (ka 71%)
Sis.haussa 50% tarkensi hakua (ka. 40%)

Rakentaminen - helmikuusta 
heinäkuulle

Asunnon hakeminen, erityisesti 
toukokuussa ja osin myös 
heinäkuussa.

Maankäyttö, kaavoitus ja tontit - 
voimakkaimmin syyskuussa sekä 
huhti-toukokuussa, mutta jonkin 
verran myös jos helmikuussa.

https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/tietoakaavoituksesta/kaavoituksen-sanakirja/


Hakutermianalyysi

Elinympäristön hallinta

550 000 näyttökertaa
8% klikkasi tuloksia (ka. 22%)
Org. positio haussa 1.7 (ka.1.7)
Välitön poistuminen 76% (ka 71%)
Sis.haussa 50% tarkensi hakua (ka. 40%)

Data luokiteltiin reilu 700 tägisanan kautta. Luokittelussa on pyritty pääsemään parhaaseen mahdolliseen lopputulemaan isossa kuvassa (vaikka yksittäiset termit 
saattavat vielä upota väärään kategoriaa). Tarkempi luokittelu olisi edellyttänyt vähintään tägisanalistan tuplaamista.



Hakutermianalyysi

Elinympäristön hallinta  - Rakennuslupa

 

Kävijä on jo rakennus- ja toimenpidelupa sivuilla ja aloittaa sivustohaun (haku tai asiasanat)  - Mutta mitä hän hakee?

- Rakennuslupa, Toimenpidelupa
- Terassi (haetuin yksittäinen termi)
- Myönnetyt rakennusluvat
- Laituri, Ranta, uima-allas, Leikkimökki, Kasvihuone,

Ilmalämpöpumppu, Ilmanvaihto, Aurinkopaneelit,
Maalämpö

- Valomainos
- Hulevesi
- Puunkaato, Kaivuilmoitus
- Rakennuslautakunta, rakennushanke
- Vastaava mestari, työnjohtaja, rakennusvalvonta
- Naapurit, Naapurien kuuleminen, rajat
- Piirustukset,  asemakaava
- Tontit

Huom! Termit lupa sellaisenaan  poissuljettu sanapilvestä, jotta muut tarve-termit korostuisivat  enemmän.  



- Suosituimmat perustermit: Rakennuslupa, Rakennuslupahakemus, Rakennuslupa hinta

- Ilman rakennuslupaa -liitännäiset haut (nousevat kyllä Turku-sanan yhteydessä, mutta nouseeko ilman?)
- Ilman rakennuslupaa autokatos, … jalasmökki,  … saunan rakentaminen,  … terassi,  … remontti,  … rakentaminen,  … piharakennus,  … 

mökki,  … sauna,  … pihasauna,  … varasto,  … vierasmaja

- Suosituimpia rakennuslupaan kytkettyjä termejä:  autokatos, terassi, lasitettu terassi, huvimaja, pihasauna, kasvihuone, pergola, 
rakennusluvat, leikkimökki, polttopuukatos, grillikatos, siirrettävä sauna, jalasmökki, remontti, ulkohuussi, aitta, kesäkeittiö, laavu, pihavaja, 
kesämökin, pihasaunan, puuvaja, peruskorjauksen, kotasauna, pressutalli, palju, maakellari, kota, venevaja, puukatos, saunalautta, vierasmaja, 
autotalli, rantasauna, piharakennus, laituri, sauna, kylmä varasto lämpimäksi, jalassauna...

Haut ovat jo nykyisellään hyvin laajoja ja osuvuus hyvä, kun haun on “turku” liitos (keskim. positio korkealla) - mutta  voimmeko 
vielä parantaa tätä  - testaa myös itse?

Hakutermianalyysi

Elinympäristön hallinta - Rakennuslupa (Google)

https://docs.google.com/document/d/1I0wMBpldPlgScDOqNmNH_ILY30BPbcaxG1DYu_mnlgA/edit#bookmark=id.shvtae934alq


- Suosituimmat perustermit: vuokra-asunnot, kaupungin vuokra-asunnot, vapaat asunnot

- Vuokra-asunto hakujen yhteyteen nousevia termejä Googlessa
- Kiireellinen, vapaarahoitteinen, tulorajat, vuokrasopimus, asukasvalinta, irtisanominen, lyhytaikaiset
-

- Turun alueella haetaan myös voimakkaasti vuokra-asuntoja muista kaupungeista (erityisesti Helsingistä)

Haut ovat jo nykyisellään hyvin laajoja ja osuvuus hyvä, kun haun on “turku” liitos (keskim. positio korkealla) - mutta  voimmeko 
vielä parantaa tätä  - testaa myös itse?

Geneerisellä vuokra-asunnot termillä ei tulla juurikaan Turku.fi:n. Haut ovat aina edellyttäneet turku -liitännäistä lisätermiä.

Hakutermianalyysi

Elinympäristön hallinta - Vuokra-asunnot (Google)

https://docs.google.com/document/d/1I0wMBpldPlgScDOqNmNH_ILY30BPbcaxG1DYu_mnlgA/edit#bookmark=id.shvtae934alq


Kasvatuksellinen
(Case “haluan lapselleni 
päivähoitopaikan” on avattu 
tarkemmin myös 
käyttäjäymmärrysanalyysissa)

Hakutermianalyysi



Näyttövolyymeiltaan ja klikkimäärältään pieni tarve-luokka - mutta jopa 49% 
hakutuloksista generoi klikkejä = Klikkiasteeltaan kovin.

Miksi näyttömäärät jäävät sitten alhaiseksi? 
- Google trends näyttää jo Suomi-tasolla, että Koulutukselliset * termit vs.  

Kasvatukselliset  *termit gap on jo hauissa merkittävä, varmasti jo kohderyhmien 
laajuuden takia. Eli ei voida odottaa isoja volyymeja.

*google trends hakuun per kategoria listattu useampia termejä (esim. Kasvatukselliset : päivähoito, 
varhaiskasvatus, päiväkoti jne..) 

Hakutermianalyysi

Kasvatuksellinen

33 000 näyttökertaa
49% klikkasi tuloksia (ka. 22%)
Org. positio haussa 1.1 (ka.1.7)
Välitön poistuminen 77% (ka 71%)
Sis.haussa 54% tarkensi hakua (ka. 40%)

Trendissä korostuu päivähoitotarpeet 
alkuvuonna ja alkusyksystä ja 
esikoulupaikkojen haku helmikuussa ja 
iltapäiväkerhot elokuussa koulujen 
startatessa.

Mielenkiintoista on, että 
päivähoitotarpeet menee trendinä myös 
hyvin yhteen Maankäyttö, kaavoitus ja 
tontit sisältöluokan kanssa = 
Kokonaisvaltaisempaa perheen 
elinympäristön hallintaa tämäkin tarve.



Hakutermianalyysi

Kasvatuksellinen 

33 000 näyttökertaa
49% klikkasi tuloksia (ka. 22%)
Org. positio haussa 1.1 (ka.1.7)
Välitön poistuminen 77% (ka 71%)
Sis.haussa 54% tarkensi hakua (ka. 40%)

Data luokiteltiin reilu 700 tägisanan kautta. Luokittelussa on pyritty pääsemään parhaaseen mahdolliseen lopputulemaan isossa kuvassa (vaikka yksittäiset termit 
saattavat vielä upota väärään kategoriaa). Tarkempi luokittelu olisi edellyttänyt vähintään tägisanalistan tuplaamista.



Hakutermianalyysi

Kasvatuksellinen 

33 000 näyttökertaa
49% klikkasi tuloksia (ka. 22%)
Org. positio haussa 1.1 (ka.1.7)
Välitön poistuminen 77% (ka 71%)
Sis.haussa 54% tarkensi hakua (ka. 40%)

 

Geneeriset termit, kuten päivähoitomaksut ja varhaiskasvatus keräävät runsaasti näyttöjä, mutta klikkimäärät jäävät alhaisiksi 
pitkälti haun alhaisten positioiden kautta - yhden termin hakujen positiot on turku.fi:ssä keskimäärin 4.8. (päivähoitomaksut 
8.6, varhaiskasvatus 10.3)  
Suositus:  Pitkä häntä -vinkki= Rikasta sisältöä näillä termeillä, jotta tarkat haut löytävät juuri turku.fi sivustolle

● Päivähoitomaksu:  laskuri, lasten, yksinhuoltaja, tuloraja, määräytyminen ja vuosi  esim. ‘“päivähoitomaksu 2021” 
● Varhaiskasvatus: päivähoito, päiväkodit, 

Termiä päiväkoti käytetään yleensä vain leipätekstissä geneerisillä varhaiskasvatuksen info-sivuilla, vaikka on selkeästi 
luokittelun haetuimpia termejä niin Turku.fi:n datan kuin Google Trendsinkin mukaan (useita variaatioita: päiväkoti turku,  turku 
päiväkodit, turun päiväkodit jne…). 
Suositus: Termin tehokkaampi käyttö esim. Väliotsikoissa voisi edesauttaa näyttömäärien kasvua.



Hakutermianalyysi

Kasvatuksellinen 

 

Kävijä on jo varhaiskasvatuksen sivuilla ja aloittaa 
sivustohaun (haku tai asiasanat) - Mutta mitä hän 
hakee?

- Ruokalista
- Päivähoitomaksut, Maksuton, Laskuri
- Vuorohoito, Aamu, Kesä
- Johtaja, Aluepäällikkö, Yhteystiedot, Kuka?
- Irtisanominen, siirtohakemus
- Iltapäiväkerho
- Sähköinen asiointi
- Hoitotakuu

Haussa ei korostu hakuprosessi, sen kesto tai siihen 
liittyvät lisätiedot. Siellä korostuu ennemminkin 
päivähoitovaihtoehdot, maksut ja yhteystiedot ja itse 
päivähoitoarki.

Huom! Termit varhaiskasvatus, päivähoito ja päiväkoti poissuljettu sanapilvestä, jotta muut tarve-termit 
korostuisivat enemmän.



Taloudellinen

Hakutermianalyysi



Pieni kohderyhmä ja klikkiaste keskiarvoa alhaisempi. Tarve-ryhmän hakutermit kuitenkin 
hyvin spesifiset ja todellinen tarve käy hyvin ilmi.

Elatusapulaskuri kerää hyvin näyttöjä, mutta koska positio jää alhaiseksi, jää klikkiastekin 
heikoksi - vain 1% klikkaa nostoa. Syy tosin löytyy myös sivun SEO-optimoinnista: Vaikka 
hakutulos vastaa haettua termiä, löytyy se hakutuloksesta vain leipätekstistä - ei 
otsikosta / väliotsikoista, jotka 
 1. Edesauttaisivat  sijoitusta 
 2. Antaisivat hakijalle paremman kuva hakutuloksen vastaavuudesta

Suositus: Laskurit nousivat esille myös Kasvatuksellisissa ja Opetuksellisissa tarpeissa. 
Nämä ovat sisällöltään sellaisia, jotka kiinnostavat kävijöitä ja niiden optimointi 
oleellisemmaksi osaksi sisältöä olisi suositeltavaa.

Hakutermianalyysi

Taloudellinen

86 000 näyttökertaa
18% klikkasi tuloksia (ka. 22%)
Org. positio haussa 1.0 (ka.1.7)
Välitön poistuminen 69% (ka 72%)
Sis.haussa 40% tarkensi hakua (ka. 40%)

Toimeentulotukitarve on korostunut 
viime vuonna loppusyksystä, mutta 
Google Trendsin (Suomi-total) 
mukaan termillä ei ole kuitenkaan 
mitään vuodesta toiseen toistuvaa 
trendiä > Ei näy spesifisissä 
termeissä, mutta kuinka Korona 
vaikuttaa trendiin?



Hakutermianalyysi

Taloudellinen 

86 000 näyttökertaa
18% klikkasi tuloksia (ka. 22%)
Org. positio haussa 1.0 (ka.1.7)
Välitön poistuminen 69% (ka 72%)
Sis.haussa 40% tarkensi hakua (ka. 40%)

Data luokiteltiin reilu 700 tägisanan kautta. Luokittelussa on pyritty pääsemään parhaaseen mahdolliseen lopputulemaan isossa kuvassa (vaikka yksittäiset termit 
saattavat vielä upota väärään kategoriaa). Tarkempi luokittelu olisi edellyttänyt vähintään tägisanalistan tuplaamista.



Hakutermianalyysi

Taloudellinen - Termien pitkä häntä

 



Hakutermianalyysi

Taloudellinen  - Palveluseteli

 

Kävijä on jo Palveluseteli -sivuilla ja aloittaa sivustohaun (haku tai asiasanat)  TAI - Mutta mitä hän hakee?
(sis. kotihoidon-palveluseteli sekä /palveluseteliasiakas -sivut)

Mikään termi ei nouse oikein ylitse muiden Sääntökirjan
ja palveluseteli haun jälkeen (poissuljettu sanapilvestä)

- Haku eri muodoissa (haku, anominen)
- Käyttömuodot eri muodoissaan (siivous, terveydenhuolto,

Hiustenleikkuu, hammaslääkäri)
- Kohderyhmät (vanhukset, työttömät, ulkomaalaiset)
- Yrittäjälle
- Palveluasuminen



Hakutermianalyysi

Taloudellinen  - Elatus

 

Kävijä on jo lapsen elatus sivuilla ja aloittaa sivustohaun (haku tai asiasanat)  TAI - Mutta mitä hän hakee?

- Lastenvalvoja
- Indeksikorotus, Tarkistus, Korotus
- Sopimus
- Maksu
- Velvollisuus
- Ajanvaraus
- Laskuri, Laskelma, Suunnitelma
- Apu, Tuki

Huom! Termi elatus sellaisenaan  poissuljettu sanapilvestä, jotta 
muut tarve-termit korostuisivat  enemmän.  



Työllisyys

Hakutermianalyysi



Tässäkin tarveluokassa näyttömäärät turku.fi:lle kohtuullisen hyvät, mutta klikkiaste jää 
alhaiseksi - pitkälti työmarkkinalle kohdistuvan kilpailun takia Googlessa. 
Orgaaninen haun positio on kohtuullinen, mutta useampi toimija hyödyntää tässä 
yhteydessä myös maksettua mainontaa, mikä laskee kaupungin hakutuloksen näkyvyyttä.

Hakutermianalyysi

Työllisyys

173 000 näyttökertaa
7% klikkasi tuloksia (ka. 22%)
Org. positio haussa 2.7 (ka.1.7)
Välitön poistuminen 88% (ka 72%)
Sis.haussa 31% tarkensi hakua (ka. 40%)

Kaupungin kesätyöpaikkahaku 
helmikuussa näkyvät voimakkaasti 
trendissä, mutta muutenkin 
Työllisyyteen liittyvät tarpeet ovat 
vahvimmillaan alkuvuodesta. Myös 
syyskuu korostuu trendissä.



Hakutermianalyysi

Työllisyys 

173 000 näyttökertaa
7% klikkasi tuloksia (ka. 22%)
Org. positio haussa 2.7 (ka.1.7)
Välitön poistuminen 88% (ka 72%)
Sis.haussa 31% tarkensi hakua (ka. 40%)

Data luokiteltiin reilu 700 tägisanan kautta. Luokittelussa on pyritty pääsemään parhaaseen mahdolliseen lopputulemaan isossa kuvassa (vaikka yksittäiset termit 
saattavat vielä upota väärään kategoriaa). Tarkempi luokittelu olisi edellyttänyt vähintään tägisanalistan tuplaamista.



Hakutermianalyysi

Työllisyys  - Avoimet työpaikat

 

Kävijä on jo avoimet työpaikat sivuilla ja aloittaa sivustohaun (haku tai asiasanat)  TAI - Mutta mitä hän hakee?

- Kesätyö, kesäduuni, Kesätyöseteli
- Kaupungin työpaikat, kesätyöpaikat
- Kuntarekry
- Oppisopimus, Työkokeilu
- Uudelleenkoulutus, Urasuunnittelija
- Maahanmuutto
- Sisäinen haku
- Hyvin paljon myös tarkentavia hakuja

Positioihin liittyen: sähköasentaja, koronajäljitys, 
Kotihoito, Kouluavustaja, Lähihoitaja, Museovalvoja,
Päiväkotiavustaja, ..

- Työpajat

Huom! Termi elatus sellaisenaan  poissuljettu sanapilvestä, jotta 
muut tarve-termit korostuisivat  enemmän.  



Vaikuttaminen

Hakutermianalyysi



Haasteellinen tarve-luokka analysoida, koska tähän assosioituu vain harva hakutermi niin 
google-hauissa kuin sivustollakin = Edellyttäisi tarkempaa määritystä, mitkä sisällöt 
kuvaavat vastausta tähän tarpeeseen parhaiten. 

Tarve voi assosioitua vahvasti myös ajankohtaisiin uutisiin, jotka eivät nouse tässä 
analyysissa riittävästi esille, muiden termien ja tarpeiden hallitessa dataa.

Hakutermianalyysi

Vaikuttaminen

1800 näyttökertaa
34% klikkasi tuloksia (ka. 22%)
Org. positio haussa 1.6 (ka.1.7)
Välitön poistuminen 61% (ka 72%)
Sis.haussa 24% tarkensi hakua (ka. 40%)

x



Hakutermianalyysi

Vaikuttaminen - Termien pitkä häntä

 



Hakutermianalyysi

Suosittelemme
REAN - malli käyttäjäpolkujen optimoimiseksi
Analytiikan pullonkaulat



01. 02. 03. 04.

Hakutermianalyysi

Tavoitteena saavuttaa oikea 
kohderyhmä hakukoneissa

● Position optimointi 
Keinot

● Sisällön optimointi oikein 
termein ja tekniikoin 
(rakenne, linkit, kuvat, 
taulukot, laskurit)

● Sisällön ajantasaisuus
● Sisällön keskittäminen
● Klikkimagneetti sisältöjen 

tuottaminen
● Ristiinlinkitys (linkkivoima)
● (hakusanamarkkinointi)

Tavoitteena erottautua muista ja 
houkutella kävijä sivustolle

● Klikkiasteen optimointi
Keinot

● Hakutuloksen on vastattava 
hakua (meta title)

● (meta) Kuvauksen oltava 
houkutteleva ja ajan tasalla

● Sisällön optimointi 
klikattavaksi myös Google 
silmällä pitäen

● Sisällön ajantasaisuuden 
varmistaminen

Tavoite ja tarkoitus tuottaa kävijälle 
hyötyä sivuston sisällöstä, palvella 
tarpeita

● Laskea välitöntä poistumista 
● Ohjata kävijää vaivattomasti 

oikean sisällön pariin
Keinot:

● Laskeutumissivujen sisällön 
vastaavuus haukuin 
varmistettava

● Laskeutumissivujen sisällön 
luettavuus

● Sisällön keskittäminen
● Analytiikan hyödyntäminen

REAN -malli

REACH
Tavoita

Tavoite tukea muuta sisältöä ja kävijän 
“piileviä” tarpeita

● Helpottaa navigointia sivustolla 
(etusivu, navigointi, ristiinlinkitys)

● Saada kävijä hyödyntämään 
sisältöä säännöllisesti

Keinot
● Risteävien tarpeiden ja 

sisältökokonaisuuksien 
tunnistaminen

● Analytiikan hyödyntäminen

ACTIVATE
Palvele

ENGAGE
Houkuttele

NURTURE
Ylläpidä ja tue

Tekemisen tasojen luokittelu edesauttaa hakukonelöydettävyyttä ja tehokkuutta, tarpeeseen vastaamista sekä 
kävijäpolkujen optimointia. Luokittelu mahdollistaa suunnittelun ja tulosten mittaamisen tehokkaasti.



Hakutermianalyysi

Google Analytics + Search Console
T

Search Console hakutermianalyysi oli mahdollista tehdä tällä kertaa vain www.turku.fi päädomainille, joka oli linkitetty 
Search Consoleen jo aiemmin. Muita domaneita ei oltu linkitetty.

Turku.fi sisällön roolissa korostui voimakkaasti sisäänheitto muille domainille (esim. asiointikanavat, laskurit, 
tapahtumakalenterit ja yksittäisten toimipisteiden omat sivut). Turku.fi bounce oli korkea tämän vuoksi! Ja vierailu jäi jopa 
toteutumatta, koska liikenne ohjautui päädomainin sijaan alidomaineille ja sieltä ristiinlinkitys turku.fi:n puuttui.

Suositten vahvasti
● Sisällön keskittämistä turku.fi:n 

TAI/JA
● Analytiikan näkövinkkelistä kaiken kattavan seurannan määrittelyä ja implementointia, jotta jokainen asiointikanava 

olisi analysoitavissa kokonaisuutena - mutta myös yhdessä (=asiakaspolku toteutuisi myös analytiikassa)
+ Ja jo nykyisellään Search Consolen linkittämistä Google Analyticsiin, jotta hakutermidatan käyttö yhdessä 

verkkopalvelun analytiikan kanssa on helpompaa.
Nykyisellään - analytiikan näkövinkkelistä - Turun moninaiset kanavat kilpailevat keskenään näkyvyydestä ja
Analytiikan asiakaspolku katkeaa säännöllisesti.

Analytiikan pullonkaulat

http://www.turku.fi


Hakutermianalyysi

Termistö



Hakutermianalyysi

Termistö
Orgaaninen haku  - luonnollinen, ei maksettu haku hakukoneissa, kuten 
Googlessa.

Hakutermi (search term) - termi tai hakusana, jolla Internetin käyttäjä etsii 
tietoa hakukoneista. 

Näyttökerta (Impression) *- kuvaa sitä, kuinka monta kertaa hakutulos on 
näkynyt Google hakutuloksissa

Klikki (click) - kuvaa tapahtumaa, jossa käyttäjä painaa hakutuloksissa olevaa 
linkkiä

Keskimääräinen positio/sijoitus (avg. pos) - kuvaa sitä, kuinka monentena 
hakutulos on ollut Google hakutuloksissa, orgaanisissa (ei maksetuissa) 
nostoissa.

Klikkiaste % (click rate%) - klikkimäärää suhteutetaan näyttökertoihin. 
Suhteellinen mittari kuvaa parhaiten hakutuloksen kiinnostavuutta / 
merkityksellisyyttä hakutulos listauksessa.
* mittari löytyy taulukoista, mutta sitä ei käytetä analyyseissa, koska tarkastelu 
keskittyy enemmän klikkaus tarpeeseen/motivaatioon.

Sivuston hakutermi (site search term ) - termi tai hakusana, jolla verkkopalvelun 
käyttäjä etsii tietoa sivuston sisäisestä hakukoneesta

Sisäiset haut (sis.haut, site unique searches) -  verkkovierailujen määrä, joissa 
sivustosi hakutoimintoa käytettiin vähintään kerran

Poistumis% (exit%) = (tässä yhteydessä vain hakuun liittyvä) niiden kertojen 
määrä, joissa kävijä poistuu verkkopalvelusta heti haun suoritettuaan 
suhteutetaan hakumääriin (exit / unique searches). Tämä voi antaa signaalia 
myös hauista, joihin ei löydy kävijän toivomaa tulosta

Tarkennukset% (search refinements%)  = niiden kertojen määrä, joiden 
yhteydessä käyttäjä teki uuden, tarkentavan haun heti haun jälkeen. Tämä tieto 
saatavilla vain sivuston sisäisestä hausta

Google My Business - on tili/paikka, johon pystyt asettamaan yrityksestäsi 
(yleensä)i tarkkoja tietoja, kuten aukioloaukoja, tarjottavia palveluita tai tuotteita, 
sijainteja ja valokuvia. Tietojen hallinnointi pysyy tilin/paikan omistajalla

Google Local Listing - voidaan määritellä kuten Google Business, karttoihin. 
Määrittelemällä toimipaikkoja Google Mapsiin,  hakutulos sijoitukset paranevat, 
kun haetaan paikallisilla termeillä. Toimipaikkakohtaiset kartta-tulokset näkyvät 
useasti jo ennen ensimmäisiä orgaanisia hakutuloksia. Kohteet saattavat löytyä jo 
listauksista (manuaalisesti tai automaattisesti lisättyinä)



Päivi Kilo
Senior Analytics Strategist

Kiitos


