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“
Tavoite auttaa kehittämään 

asiakasviestintää

Käyttäjäymmärrysanalyysi
Osa laajempaa projektia: 

Palvelutietojen palvelupolkumainen 
esittäminen kuntien verkkopalveluissa



Hakutermianalyysi

Case-esimerkit 3kpl

Analyysin sisältö

Taustaa & Keinot

Case 1: Kasvatuksellinen tarve
Haluan lapselleni päivähoitopaikan. Lapseni 
tarvitsee hoitoa joskus myös klo 17 jälkeen. 

Case 2: Elinympäristön hallinta tarve 
Haluan rakentaa omakotitalon Turkuun

Case 3: Ajanvieton tarve 
Haluan mennä uimarannalle



Analyysin pohjalle on työstetty koko turku.fi:n kattava hakutermianalyysi, joka toimii lähtökohtana näille kolmelle 
case-esimerkille ja niiden käyttäjäymmärrys analyysille. Valtaosa Turku.fi liikenteestä on hakupainotteista esim. 
Varhaiskasvatuksen puolella jopa 90% - tämän vuoksi myös tämä analyysi sisältää paljon haku-keskeistä dataa > syventyen 
siinä kuitenkin astetta syvemmälle tasolla case-esimerkkien kautta.

Tavoite:
Ymmärtää kävijän keinot ja polut hyödyntää kaupungin palveluita. Vastata case-esimerkkien kysymyksiin.

Keinot:
- Mitä kuluttajat hakevat Googlessa tarpeeseen liittyen (tavoite ensin löytää oikeat termit, joiden ympärillä laajentaa 

Google-ymmärrystä)
- Millä hakutermeillä kuluttajat saapuvat turku.fi:n, jos saapuvat. Onko muitakin kanavia kuin haku?
- Löytävätkö he etsimänsä? Vai pitääkö heidän tarkentaa hakua? Etsiä tietoa muualta?

Työkalut:
Google Analytics (data vuodelta 2020), Google Search Console (top1000 termiä kuukausittain 2020 turku.fi tasolla), Google 
Keyword tool, Google haku, React & Share - “löysitkö etsimäsi” tulokset sivukohtaisesti
+ jo työstetty hakutermianalyysi

Käyttäjäymmärrysanalyysi

Taustaa



Kasvatuksellinen tarve
Haluan lapselleni päivähoitopaikan. 
Lapseni tarvitsee hoitoa joskus myös 
klo 17 jälkeen.



Käyttäjäymmärrysanalyysi

90% laskeutuu suoraan sisältöön
Kilpailu haussa laskee kaupungin huomioarvoa

Tärkeimmät tärpit
- Turun alue korostuu verkkokäyttäjissä +20% muita tarpeita enemmän (“tarpeen parissa ei turisteja”)
- 90% liikenteestä laskeutuu suoraan tarpeen pariin (uutiset erityisesti - varhaiskasvatuksen sivuille 

laskeutuvan liikenteen osuus 60+%)
- Orgaaninen haku merkittävin tulokanava, jopa yli 90% liikenteestä

- Kilpailu: suurta (yksityiset toimijat, sekä omat alidomainit esim.blog.edu.turku.fi)
- Haetaan: yhteystietoja ja kokemuksia > jälkimmäinen ohjaa keskustelufoorumeille ja mm. 

Sosiaalisen median kanaviin - pitäisikö varhaiskasvatuksen näkyvä voimakkaammin sosiaalisessa 
mediassa, joka alikorostuu muuhun sisältöön nähden 
(pl. Twitter)

- Sisäiset tulokanavat: Etusivu tai Taloudelliset tarpeet
- Sisäinen seuraava kanava: Asiointi tai exit
- Yhteydenotot (puhelin/email) nettisivun kautta eivät juurikaan korostu, iso osa liikenteestä jatkaa 

Varhaiskasvatuksen sisällöstä Asiointi -tarpeiden pariin turku.fi:ssä ja/tai sen alidomaineihin.



Käyttäjäymmärrysanalyysi

Kasvatuksellisissa tarpeissa selkeä trendi
Samankaltaisuutta mm. Rakentamisen kanssa (muutto uuteen ympäristöön?)

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

Päivähoitotarpeet trendinä hyvin yhteen Maankäyttö, kaavoitus ja tontit sisältöluokan kanssa = Kokonaisvaltaisempaa 
perheen elinympäristön hallintaa?

Päiväkodit -termi assosioituu myös olemassa olevaan arkeen (ruokalista, korona yms. ajankohtaiset), minkä 
vuoksi kesä helposti alikorostuu.



Käyttäjäymmärrysanalyysi

Varhaiskasvatuksen sivuille ohjautuva liikenne

Google org. 
~90% 

liikenteestä

Suora
saapuminen

Linkit 
viittaavilla sivuilla

Yksityiset 
palvelun-
tarjoajat Google 

maps, 
listings

varhaiskasvatus.turku.fi
laskurit.turku.fi
blog.edu.turku.fi

opaskartta.turku.fi
kalenteri.turku.fi 17% siirtyy sähk.asiointiin 

(varhaiskasvatus.turku.fi)

Suositeltava bounce alle 30%
Turku.fi haun jälkeen 58%

Näistä ~10% asiointikanaviin
(päikky, alidomainit)

palvelukartta.turku.fi

Bounce 57%

*.turku.fi
alidomainit

Turku.fi
11% etusivu 

24% muut sivut

65% laskeutuu 
suoraan

35% saapuu muiden 
sivujen kautta

Varhais-
kasvatuksen 

sivut

Päikky



Käyttäjäymmärrysanalyysi

Varhaiskasvatuksen sisällön käyttö tarpeittain
Verkkopalvelusta rakennettu “syöttökanava” palveluihin

päikky

Myös tiedonhakua, mutta selkeästi kasvatustarpeesta

tue, maksut

Ja poistuu välittömästi 
verkkopalvelun 

ulkopuoliseen Päikky 
domainiin

(tämän liik. bounce 87%)

(bounce, jos tulee
tämä tarve edellä 
70%)

(bounce jo tulee tämä tarve edellä 51%)

Bounce Varhaiskasvatus 57% 
Turku.fi haun jälkeen 58%,



Käyttäjäymmärrysanalyysi (Hakutermianalyysista)

Kulutetuin sisältö
Muistathan, että juuri nämä otsikot 
näkyvät Googlessa ja näiden kautta 
voit optimoida sivuille tehokkaammin 
liikennettä? 

Maksut, ilmoittautuminen ja kategorian koontisivu korostuvat



Käyttäjäymmärrysanalyysi (Hakutermianalyysista)

Kasvatuksellinen tarve- Muistitko nämä?
Haulla: Varhaiskasvatus turku tulee hakutulos on tämä)
Muistutuksena hakutermianalyysista

1. Mieti, miten sivusi otsikko näkyy Googlessa
2. Miten miten kuvaus täydentää otsikko klikattavaksi (jos jätetään 

määrittelemättä, Google arpoo siihen sisällön automaattisesti). 
3. Google ei pidä pelkästä leipätekstistä - se tykkää, että sekä 

sivuilla ja sivulla on selkeä rakenne ja saattaa palkita hakutuloksissa 
(lisä)linkeillä -  Sivulinkeiksi nousee sellaiset sivut, jotka on 
URL-hierarkiassa tämän sivun alla ja joita hyödynnetään hyvin 
linkitettyinä myös pääsivulla

4. Varmista siis, että myös alasivujen otsikot näyttävät Googlessa 
hyvältä - mutta optimoiduilta = täydentää päähakua “pitkänä 
häntänä” esim. Päivähoitomaksut  (tämä lisää termiin varhaiskasvatus 
synonyymin sekä maksu -termin, jotka molemmat myös haettuja.
= Kattosivun Meta title, Meta description
= Alasivujen Meta title, Meta description

1
2

3-4



Käyttäjäymmärrysanalyysi (Hakutermianalyysista)

Kasvatuksellinen tarve- haetuimmat termit 

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.



Käyttäjäymmärrysanalyysi (Hakutermianalyysista)

Mitä jos en löytänyt heti tietoa?

 

Kävijä on jo varhaiskasvatuksen sivuilla ja aloittaa 
sivustohaun (haku tai asiasanat) , eli hän ei löytänyt 
etsimäänsä - Mutta mitä hän hakee?

- Ruokalista
- Päivähoitomaksut, Maksuton, Ilmainen, 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.



Käyttäjäymmärrysanalyysi (Hakutermianalyysista)

Nostoja myös Googlesta

 

Google Keyword-tool ehdottaa myös näitä (ehdotukset perustuvat suosittuihin hakutermeihin - mitkä linkittyvä niihin?)
- Päivähoitohakemus, Päiväkotihakemus
- Ympärivuorokautinen päiväkoti, Vuorohoito, varhaiskasvatuslaki vuorohoito, osa-aika päivähoito, osittainen päivähoito, 

24h päiväkoti. Päiväkoti kesäloma
- Päivähoito-oikeus, lapsen oikeus päivähoitoon
- Kuka saa viedä lapsen päiväkotiin
- Päiväkoti hinta, Varhaiskasvatusmaksut, ilmainen päivähoito, maksuton päivähoito
- Tunnekasvatus 
- Englanninkielinen päiväkoti
- Yksityinen päiväkoti / hinta
- Montessori päiväkoti
- Avoin päiväkoti
- e lastenhoito
- lomautus lapsen päivähoito
- Kuntarajat ylittävä päivähoito
- xxx päiväkoti eri muodoissaan (haetaan hyvin tarkoilla päiväkotitermeillä)



Käyttäjäymmärrysanalyysi (Hakutermianalyysista)

Mikä pyörii huulilla?

 

Päivähoito (varhaiskasvatus) kun suunnitellaan hoitoa, etsitään vaihtoehtoa, hallinnoidaan taloudellista arkea
Päiväkoti, kun ollaan jo astetta syvemmällä suunnitellussa (tiedetään vaihtoehdot) tai kun ollaan ja eletään jo päiväkotiarkea.

Päiväkoti termien hakuvoluumit ovat 
moninkertaiset päivähoito ja 
varhaiskasvatus termeihin nähden.

Varhaiskasvatus ei ole terminä vielä 
korvannut päivähoitoa, vaikka on 
yleistynyt viimeisten vuosien aikana.

Tarpeet (esim. joustavuus vuorotyön takia) eivät nouse Googlessa  haetuimpien joukkoon



Käyttäjäymmärrysanalyysi (Hakutermianalyysista)

Suoraa kontaktointia - Päätöksenteko tukea

 

Yksittäistä päiväkotia haettaessa (esim.turku.fi haetuimmat)
- Haetaan suoria yhteystietoja (yhteystiedot, johtaja)
- Kokemuksia



Käyttäjäymmärrysanalyysi

Case-kysymys:
Haluan lapselleni päivähoitopaikan. Lapseni tarvitsee hoitoa joskus myös 
klo 17 jälkeen.

1. Mitä päiväkoteja Turussa on?
Haku: “turku päiväkodit”
Haku: “turku päivähoito”

2. Mikä on lähin päiväkotini?
Haku: “päiväkodit kartalla”
Haku: “xxx(alue) päiväkodit”

3. Keneltä voin kysyä lisätietoa tästä päiväkodista?
Haku: “xxx päiväk”
Tässä vaiheessa Googlen ennakoiva haku ehdottaa 
jo mm. Päiväkodin johtajan yhteystietoja.

4. Missä voin jättää hakemuksen?
Haku: “Päivähoitohakemus”

Esim. Haluan lapseni lähitarhaan Esim. Lapseni tarvitsee hoitoa joskus myös iltaisin

1. Millä hakusanoilla edes hakisin?
Haku: “vuorohoito”,  Haku: “vuoropäiväkoti”,
Haku: “ympärivuorokautinen päiväkoti”
Asiayhteyteen ei ole selkää termiä. Haut vaihtelevat. Esim. 
iltahoito termillä ei juurikaan hakuja.

2. Mikä listan päiväkodeista on lähin?
(joutuu klikkailemaan jokaisen linkin auki yksitellen (mobiililla 
kartan käytettävyys laskee- liikenteestä 80% mobiilisti)

3. Valitsen Asemanseudun päiväkodin. Haluan soittaa ja varmistaa, 
että iltahoito varmasti järjestyy, koska tiedot valikon alla ovat 
tyhjiä, toisin kuin kuin muissa valikoissa.  Sivulta löytyy neljä 
numeroa, kenelle soittaisin? 

4. Asia varmistui. Mistä voin jättää hakemuksen?
Haku: “päivähoitohakemus”



Käyttäjäymmärrysanalyysi

Case-kysymys:

 

Lähdetty tarkastelemaan näiden hakujen kautta turku päiväkodit sekä 
turku päivähoitohakemus, turku päiväkotihakemus. Hakutuloslista 
identtinen molemmissa hauissa. Top 4 hakutulosta turku.fi:n

1. Ilmoittautuminen varhaiskasvatukseen… 85%ei löytänyt tietoa, 
mitä etsi tai kaipasi lisätietoa

2. Varhaiskasvatus …  92%
3. Varhaiskasvatus Turussa … 91% 
4. Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi … 79%

Huom! Kysely on sivun alalaidassa ja jos kävijä on löytänyt etsimänsä, hän ei 
välttämättä päädy sivun alalaitaan (vääristää tulosta, hyvä verrata turku.fi ka 71%)

Haluan lapselleni päivähoitopaikan. Lapseni tarvitsee hoitoa joskus myös 
klo 17 jälkeen.



Käyttäjäymmärrysanalyysi

Case-kysymys:

 

Lähdetty tarkastelemaan näiden hakujen kautta turku päiväkodit sekä turku 
päiväkodit kartalla . Kartan jälkeen top 3 hakutulosta turku.fi:n

1. Kartta. Liikenne jää Googleen. Toimipaikkojen linkit ohjaavat myös muualle 
kuin turku.fi:n

2. Päiväkotitoiminta  Kukaan ei juuri hae termillä “päiväkotitoiminta”. 
Sivulle lisätty termilista = osuu paremmin hakuihin, 
mutta suosittelen otsikon vaihtamista ja termilistan mukaisen sisällön 
rakentamista (ei seo:a tällä keinoin)

3. Varhaiskasvatus | Turku.fi … 
4. Vuorohoito (iltahoito, ympärivuorok….)

Haluan lapselleni päivähoitopaikan. Lapseni tarvitsee hoitoa joskus myös 
klo 17 jälkeen.



Käyttäjäymmärrysanalyysi

Case-kysymys:

 

Mikä saa huomiosi?
Sivun ylälaidan isot otsikot sekä oikea kaista vie huomion

Mistä ilmoittautuminen löytyy?
Vaaleansiniset linkit eivät saa huomiota

Miten toimit seuraavaksi?
- Poistut 60% 

- Siirryt asiointikanavaan ilmoittautumaan 75%
- Poistut kokonaan 25%

- Soitat ~3%
- Laitat sähköpostia ~0,5%
- Siirryt muille sivuille ~36,5%

*vain mobiilikäyttäjien click-to-call saadaan kiinni

Haluan lapselleni päivähoitopaikan. Lapseni tarvitsee hoitoa joskus myös 
klo 17 jälkeen.

Visuaalinen huomioarvo ajettu kahdessa otteessa 
sivun pituuden vuoksi (eli eivät väriasteikolla 
suoraan vertailtavissa

Heatmap -työkalut edesauttavat 
sivun käytettävyyden analysointia



Käyttäjäymmärrysanalyysi

Case-kysymys:
Haluan lapselleni päivähoitopaikan. Lapseni tarvitsee hoitoa joskus myös 
klo 17 jälkeen.

Näiltä sivuilta siirrytään sähköiseen asiointiin (ja ilmoittautumiseen)

50% Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi *** (40% siirtyneistä lask. suoraan)
Ainoa sivuista, missä korostuu myös navigaatio selkeänä saapumiskanavana

30% Ilmoittautuminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen *** (33% lask. suoraan)
20% Varhaiskasvatuksen maksut, tuet ja palveluseteli *** (42% lask. suoraan)

Sivut ohjaavat voimakkaasti ristiin-rastiin ja jopa itse itseensä. Selkeä polku puuttuu.

31% uusi asiakkaita, 69% vanhoja
(eri linkit)

Siirtyneistä  kävijöistä n.15% palaa turku.fi sivuille myöhemmin (seurantaikkuna  3kk) 
Palaavilla kävijöillä korostuu sähköinen asiointi enemmän kuin varhaiskasvatuksen kävijöillä keskim.

- Jäikö hakemus ensimmäisellä kerralla vielä tekemättä?
- Täydennetäänkö / muutetaanko hakemusta?

Tämän jälkeen kävijän 
polku analytiikassa 

katkeaa. Analytiikka ei 
tunnista onko kävijä 

jättänyt hakemuksen.

http://www.turku.fi/varhaiskasvatuksen-sahkoinen-asiointi
http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/varhaiskasvatus/paivahoito-turussa/ilmoittautuminen-varhaiskasvatukseen-ja
http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-maksut-tuet-ja-palveluseteli


Käyttäjäymmärrysanalyysi

Case-kysymys:

 

Googlen hakusanoista nousi yksi haku, joka antoi viitettä, että voisi 
vastata tähän kysymykseen turku ympärivuorokautinen / vuorohoito / 
osa-aika / osittainen / 24h  päivähoito tai päiväkoti
=> Nämä termit eivät kuitenkaan näkyneet Turun kuukausittaisissa 
top1000 hakutermeissä

1. Vuorohoito (iltahoito, ymp..)    liian vähän vastauksia 
kysymykseen löysikö vastauksen
- bounce ok, joten kävijät jatkavat sivulta hyvin eteenpäin. 
Pääosin toimipaikkakohtaisiin yhteystietoihin.

2. Vuorohoito ei kyselyä
3. Vuorohoidon linjaukset Turun… (pdf, ei tietoa)

Huom! Kysely on sivun alalaidassa ja jos kävijä on löytänyt etsimänsä, hän ei 
välttämättä päädy sivun alalaitaan (vääristää tulosta, hyvä verrata turku.fi ka 71%)

Haluan lapselleni päivähoitopaikan. Lapseni tarvitsee hoitoa joskus myös 
klo 17 jälkeen.



Käyttäjäymmärrysanalyysi

Case-kysymys:

 

Mikä saa huomiosi?
-lihavoitu teksti ei tuo huomiota

Mihin numeroon otat yhteyttä?
-tarjotaan neljä vaihtoehtoa. Priorisoi.

Miten toimit seuraavaksi?
- Poistut 67% 
- Klikkaat päiväkodin verkkosivulle ~20%
- Soitat ~3%
- Laitat sähköpostia ~1%
- Siirryt muille sivuille ~9%

*vain mobiilikäyttäjien click-to-call saadaan kiinni

Haluan lapselleni päivähoitopaikan. Lapseni tarvitsee hoitoa joskus myös 
klo 17 jälkeen.

Älä lihavoi koko tekstiä  
saadaksesi huomiota



Elinympäristön hallinta
Haluan rakentaa omakotitalon 
Turkuun



Käyttäjäymmärrysanalyysi

Rakentaminen Turku
Sisältö kulutettua - kävijät selaavat tuplasti sisältöä saittikeskiarvoon nähden

Tärkeimmät tärpit
- Tuloväyliä myös turku.fi:n sisällä - vain 53% laskeutuu suoraan
- Yhden vierailun aikana selataan keskim. 4,5 sivua (turku.fi keskitaso 2.1)
- Orgaanisen haun lisäksi myös sosiaalinen media tehokas liikenteen generoija
- 16% sivuvierailuista päätyy lataamaan tiedostoja (pdf) kts. ladatuimmat

- Rakennusvalvonnan yhteystiedot ja aluekarttajako
- Rakennus- ja toimenpidelupahakemus
- Omakotitonttien hintavyöhykkeet

- 52% jatkaa ulkoisiin linkkeihin
- ah.turku.fi (Rakennus- ja lupalautakunta pöytäkirjat)
- opaskartta.turku.fi 
- huutokaupat.com

- Sisäiset tulo- ja jatkokanavat: päätöksenteko, uutiset
- Tonttimyynnnit määrittelevät trendiä. Lupapuolella ei ole havaittavissa mitään selkeää 

vuosittaista trendiä.



Käyttäjäymmärrysanalyysi

Rakentaminen trendi
Tonttimyynnit määrittelevät trendiä

Elinympäristön hallinta tarpeisiin 
liittyy paljon muutakin kuin 
rakentaminen, minkä vuoksi trendit 
poikkeavat selkeästi toisistaan.:
Asuminen, vuokra-asuminen laajassa 
mittakaavoissa, kaavoitukset jne..

Tonttihaku deadline lokakuussa 
2020 nosti volyymeja. Sosiaalisen 
median painoarvo liikenteessä 
suuri (erottuu hyvin myös koko 
turku.fi:n some-trendissä)



Käyttäjäymmärrysanalyysi

Rakentaminen sivuille ohjautuva liikenne

Google org. 
~70% 

liikenteestä

Suora
saapuminen

Sos.media

Yksityiset 
palvelun-
tarjoajat

Etuovi, Oikotie, 
Tori.fi, 
huutokaupat..

Suositeltava bounce alle 30%
Turku.fi haun jälkeen 58%

Näistä ~20% jatkaa linkkien kautta
Huutokaupat.com (arviolta 
jatkavista n.70%)
… yli 40 muuta domainia, joille 
jatketaan.

Uutiset, päätöksenteko 

Muut kunnat

Linkit
viittaavilta sivuilla turku.fi

22% etusivu 24% 
muut sivut

Rakentamisen 
sivut

*.turku.fi
alidomainit

ah.turku.fi

laskurit.turku.fi

opaskartta.turku.fi
kalenteri.turku.fi

blog.edu.turku.fi

varhaiskasvatus.turku.fi Bounce 53%

54% laskeutuu 
suoraan

46% saapuu muiden 
sivujen kautta



Käyttäjäymmärrysanalyysi

Kulutetuin sisältö
Muistathan, että juuri nämä otsikot 
näkyvät Googlessa ja näiden kautta 
voit optimoida sivuille tehokkaammin 
liikennettä? 

Tontit ja luvat päällimmäisenä mielessä



Käyttäjäymmärrysanalyysi

Rakentaminen - ladatuimmat PDF:t
Ladatut PDF:t sellaisten 
vierailuidenyhteydessä, joissa kävijä on 
vieraillut sivulla, jonka url viittaa 
rakentamiseen tai tontteihin

(listaan voi siis päätyä myös ei niin 
oleellisia latauksia esim. jos tontti-url 
listaan on päätynyt vaikka toimitila 
-tontit)



Käyttäjäymmärrysanalyysi (Hakutermianalyysista)

Rakentaminen - Sivu rakenne “loistaa” haussa
Haulla: turku tontit tulee hakutulos on tämä)

1. Otsikko (meta title)
2. Kuvaus (meta description)
3. Sivun rakenteen mukaiset väliotsikot nousevat sivulinkeiksi 

tukemaan pääsivua (sivut ovat url-hierarkiassa tämän 
pääsivun alla ja nousevat näin tuloksiin) - Mutta näiden 
alasivujen meta kuvaus on automaattinen - voisi tukea 
pääotsikkoa paremmin, jos olisi määritelty manuaalisesti.

1

2

3-4



Käyttäjäymmärrysanalyysi (Hakutermianalyysista)

Rakentaminen haetuimmat termit 

Koska Google datan saatavuus rajautuu 
top-termeihin, ei sieltä saada tarpeita niin hyvin 
selville kuin sivuston sisäisestä hausta (vaikka 
hakumäärät ovat pieniä)



Käyttäjäymmärrysanalyysi (Hakutermianalyysista)

Mitä etsit turku.fi:n sisällä?

 

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.  



Käyttäjäymmärrysanalyysi

Mikä pyörii huulilla Googlessa?

 

Google hauissa nousee samat termit, kuin liittyvät myös turku.fi:n 
Suositus:  Sisältöä olisi hyvä rakentaa näiden teemojen ympärille - omat osiot, väliotsikot, kuvat, taulukot jne..



Käyttäjäymmärrysanalyysi

Mikä pyörii huulilla Googlessa?
Nouseeko turku.fi geneerisin termein - ilman turku-liitännäistä termiä?
Mitä muita termejä täältä löytyy, jotka eivät näy turku-liitännäisissä termeissä? “Ilman”, “jälkikäteen”, “verotus”
Suositus: Sisällön rikastaminen näiden termien ympärille? (rakenne, leipätekstit, lomakkeet, taulukot, kuvat)

Huom! Geneeriset hakuesimerkit reagoivat lokaatioon (haut 
tehty Helsingissä)

“tontti” haut tuottivat tulokseksi 
pitkän listan kuntasidonnaisia termejä, 
ei kovinkaan geneerisiä.

“rakennusvalvoja” haut tuottivat tulokseksi pitkän listan 
kuntasidonnaisia termejä, ei kovinkaan geneerisiä.

Näin tarkalle tasolle ei Turku.fi:n johtavat haut 
mene, mutta pitäisikö?
(kaupunki ei nouse näillä termeillä, edes turku 
termi -liitännäisesti - kilpailu kovaa)



- Suosituimmat perustermit: Rakennuslupa, Rakennuslupahakemus, Rakennuslupa hinta

- Ilman rakennuslupaa xxx 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 haussa on “turku” liitos (keskim. positio korkealla) - mutta  voimmeko 
vielä parantaa tätä  - testaa myös itse?

Rakennuslupa (ilman turku -liitännäistä hakutermiä, positio 9.4.) = kilpailua teeman ympärillä

Käyttäjäymmärrysanalyysi (Hakutermianalyysista)

Rakennuslupa liitännäisiä termejä (Google)

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


Hakutermianalyysi

Case-kysymys:

 

1. Tarvitsen tontin rakentamiseen
Myytävissä tonteissa kova kilpailu niin maksetussa haussa kuin 
orgaanisestikin: 

● Useampi kaupunki/kunta hyödyntää hakusanamainontaa 
tonttien myymiseksi.  Turku-hakujen yhteyteen nousi 
ainakin Raisio sekä Imatra.

● Muut toimijat / markkinapaikat (etuovi, oikotie, tori.fi, 
huutokaupat.com)

Vuokratonteissa turku.fi nousee hyvin (kaupungit ja kunnat yleisestikin)

2. Tarvitsen rakennusluvan
Kaupungin sivut selkeä osoite rakennuslupaprosessiin tutustumiseen  sekä 
hakemiseen.  Kaupungin sivut eivät kuitenkaan nouse pelkällä “rakennuslupa” *
termillä, vaan edellyttää usein “turku” -liitännäistermin.
Suositeltavaa: rikastaa sisältöä rakennuslupa -termin ympärillä (kts. ideoita) Termistöt kuluttajille paikoin myös 
vieraita:   Suositeltavaa myös:  termistön ja prosessin avaaminen esim. “sanakirja” tarpeen ympärille.

Haluan rakentaa omakotitalon Turkuun



Hakutermianalyysi

Case-kysymys:

 

    3.     Tarvitsen talon, urakoitsijat ja rakennusvalvonnan
Kaupungin sivut nousevat rakennusvalvonnan
osin hyvin niin orgaanisesti kuin maksetussakin

 haussa (jonkin verran yksityisten toimijoiden 
mainoksia)
Varsinaiset talo(paketit) ja urakointi ohjautuvat yksityisille 

 palveluntarjoajille.

    4. Loppukatselmus
Termeissä lopputarkastus on katselmusta käytetympi kuluttajien 

 keskuudessa. Synonyymit hyvä huomioida sisällössä.

Käyttäjien polku on pitkä ja aiheet vaihtelevat vaiheittain.  Usein kysytyt 
rakentamisen vaiheittain edesauttaisi sivurakenteen suunnittelua ja 
hakukonelöydettävyyttä.

Haluan rakentaa omakotitalon Turkuun

Jossain tässä ohessa muut 
elämänhallintaan ja 
elinympäristöön liittyvät tarpeet 
(päivähoito, koulut, muutto), joiden 
trendi samankaltainen.



Ajanviettotarve
Haluan mennä uimarannalle



Käyttäjäymmärrysanalyysi

Uimarannat
Näitä sivuja selataan lennosta

Tärkeimmät tärpit
- 87% liikenteestä laskeutuu suoraan Uimarannat -sivuille
- Tarve on-the-go!! - 84% liikenteestä mobiilisti. Mobiili 

korostuu erityisesti päivän kääntyessä iltaan.

- Orgaaninen haku merkittävin tulokanava, n. 80% liikenteestä
- Myös Sosiaalinen media korostuu (nostetut uutiset *) 

- 70% poistuu heti (“löysitkö etsimäsi” kyselyn tulos 
sivustokeskiarvoa hieman parempi - tarve siis tyydytetty?)

- Sisäiset tulokanavat: Liikunnalliset (uimapaikat) tai 
Elinympäristön hallinnointi (vedenlaatu) tarpeet

- Sisäinen seuraava kanava: Elinympäristön hallinta, 
tiedonhaku sekä Asiointi (näiden teemojen ympärillä: 
uimavalvojat, vedenlaatu, sinilevä, yhteystietoja, osoitteita)



Käyttäjäymmärrysanalyysi

Ajanvietto (Uimarannat) trendi
Kysyntä räjähtää hetkessä -Elä hetkessä, varmista ajantasaisuus - vuorovaikuta

Ajanvietto kokonaisuutena turku.fi:ssä 
erityisesti kesällä, mutta myös Joulun ajan 
tapahtuvat nostavat trendiä

Uimarannat toukokuun lopusta - elokuun loppuun.
Kovin piikki heti toukokuussa.



Käyttäjäymmärrysanalyysi

Uimarannat sivuille ohjautuva liikenne

Google org. 
~80% 

liikenteestä

Suora
saapuminen

Sos.media 
viittaavilla sivuilla

Yksityiset 
palvelun-
tarjoajat

Google maps, 
local listings

varhaiskasvatus.turku.fi
laskurit.turku.fi

blog.edu.turku.fi
opaskartta.turku.fi

kalenteri.turku.fi

Suositeltava bounce alle 30%
Turku.fi haun jälkeen 58%

Näistä ~10% jatkaa linkkien kautta
turunavantouimarit.fi
visitturku.fi
jarviwiki.fi
facebook.com
ely-keskus.fi
valvira.fi
...

Vedenlaatu, 
liikuntapaikat koontisivu

Uutissivustot

Bounce 70%

*.turku.fi
alidomainit

Turku.fi
0% etusivu 

13% muut sivut

87% laskeutuu 
suoraan

13% saapuu muiden 
sivujen kautta

Uimaranta 
sivut



Käyttäjäymmärrysanalyysi (Hakutermianalyysista)

Kulutetuin sisältö
Geneerinen sisäänheittosivu suosituin (useampi haku päätyy tänne) - Suositus: Erota vakiosisältö toisistaan jo otsikoissa.
Päivittyvä sisältö: Päivitä sisältöä - älä otsikoita, jos sisällöstä on tullut jo käytetty.

Sisältö on jo noussut Googleen - 
päivitys samaan  sisältöön 
edesauttaa nopeampaa 
tavoitettavuutta = ei edellytä aina 
uutta uutissivua



Käyttäjäymmärrysanalyysi (Hakutermianalyysista)

Uimarannat haetuimmat termit 
Sivuston sisäisiä hakuja niin vähän, että 
tulokset jäävät yksittäisiksi hauiksi 
(ennakoiva haku selkeyttäisi hakutermejä - 
mutta voisi vääristää todellista tarvetta)

Turku.fi:hin kytkeytyvissä 
hauissa korostuu  
kohdesidonnaiset termit 
“ispoisten”, “ruissalon”

Sinilevä -hauissa Turku.fi 
nousee hyvin. 

Uimaveden lämpötilan 
kanssa kilpailua esim. 
Forecan, itameri.fi ja 
uutissivujen kanssa > haut 
eivät nouse turku.fi listoille.



Käyttäjäymmärrysanalyysi (Hakutermianalyysista)

“Uimarannat” haut jäävät Googleen
Turku.fi:hin kytkeytyvissä hauissa korostuu  kohdesidonnaiset termit “ispoisten uimaranta”

Geneeriset “turku uimarannat”, “uimapaikat turku” keräävät kyllä voimakkaasti näyttökertoja 
Google hauissa, mutta klikkiasteet jäävät alhaiseksi - Google Local listing vie voiton?
Sinilevä -hauissa Turku.fi nousee hyvin. 
Uimaveden lämpötilan kanssa kilpailua esim. Forecan, itameri.fi ja uutissivujen kanssa > haut 
eivät nouse turku.fi listoille.

Google Local listing (paikkaluettelo)
Hallinnoidaan joko/tai

1. “Brändin” puolesta manuaalisesti
2. käyttäjien toimesta 
3. Google nostaa näitä automaattisesti hyvin indeksoidun sisällön avulla
4. Api-ratkaisujen avulla (kolmannen osapuolen tarjoama data)

Uimarannat turku haun tuottamat paikalliset listaukset eivät kaikki pidä sisällään linkkiä, joka 
ohjaisi turku.fi verkkopaveluun saati muualle (visitturku, uutis (artikkeli) tms.)
=> Näiden hallinnointi edesauttaisi kävijän saapumista myös turku.fi sisällön pariin ja tiedon 
oikeellisuutta suoraan Googlessa (kuka vastuussa oikeellisuudesta nyt?)

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


Käyttäjäymmärrysanalyysi (Hakutermianalyysista)

Sinilevä ja uimaveden laatu leipätekstissä

Sisältö nousee hyvin haussa “turku” liitännäisellä termillä, mutta linkkikuvaukset eivät vastaa kovinkaan hyvin 
hakua > oma sisältö (väliotsikko) näinkin haetulle aihekokonaisuudelle? (esim. hel.fi) 

Olisiko tarvetta omaan sisältöön?



Käyttäjäymmärysanalyysi (Hakutermianalyysista)

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

Nämä ovat termejä, jotka nousevat myös yleisesti Google -hauissa (jotka 
eivät välttämättä päädy turku.fihin). Palvelutarjontaan liittyvät termit nousevat myös hieman yleisissä google hauissa: 
terassit, leikkipaikat, pukukopit, wc, grillaus

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



Käyttäjäymmärrysanalyysi (Hakutermianalyysista)

Mikä pyörii huulilla?

 

Google haun termeistä vain geneeriset termit turku uimaranta / uimapaikka sekä kohdesidonnaiset termit korostuvat.
Tarkemmista tarveista nousee esiin vain sinilevä -tietous sekä koirien uimarannat.
Muut luontaiset termit eivät näyt turku.fi sidonnaisesti. Miksi? - koska turku.fi ei nouse juurikaan suosittelijana, vaan 
ennemminkin faktapohjaisesti.



Käyttäjäymmärrysanalyysi (Hakutermianalyysista)

Luontaiset tarpeet 

 

Kaupungin sisältö ei nouse suosittelijana, vaan enemmän faktapohjaisesti. Aihealue avaisi mahdollisuuksia kevyen ja 
vuorovaikutteisen sisällönkin tuottamiseen. 



Käyttäjäymmärrysanalyysi (Hakutermianalyysista)

Koirien uimapaikat nousee uimaranta hakuihin

 

Synonyymit hyvä hyödyntää sisällössä - Uimarannat vs. Uimapaikat

Uimarannat on haetumpi kuin Uimapaikat, mutta 
tässä yhteydessä gap haun välillä on pienempi, joten 
synonyymin lisääminen sisältöön on tärkeää, vaikka 
termien asiayhteyksillä on ero - kuluttaja ei vain sitä 
tiedä.



Hakutermianalyysi

Case-kysymys:

1. Idea! Onkohan huomiseksi luvattu hyvää säätä, jos 
menisi rannalle?
Haku: “sää turku”

2. Nyt on kyllä ollu lämmintä jo tosi pitkään. 
Mikäköhän se sinilevätilanne on?
Haku: “sinilevätilanne” tai “turku sinilevätilanne”

3. En tiedä mille rannalle menisin? Mikäköhän on 
Turun paras ranta?
Haku: “turku uimarannat”
Haku: “turun parhaat uimarannat”

4. Voinko ottaa koiran mukaan? Onkohan siellä 
paikka, jossa koiriakin voi uittaa?
Haku: “koirien uimaranta”
Haku: “koira mukaan rannalle”

Haluan mennä uimarannalle - mitä tarpeita tahtotilaan liittyy haun perusteella?

1. Kaveri kutsui rannalle. Missäköhän se sijaitsee?
Haku: “xxx uimaranta”

2. Miten pääsen sinne?
Haku Google maps:ssa : “xxx uimaranta” > reitti 

3. Onkohan vesi jo niin lämmintä, että tarkenisi uida?
Haku: “veden lämpötilat turku”

4. Löytyyköhän sieltä pukukoppi, vai vaihdanko uikkarit alle?
Haku: “xxx uimaranta pukukoppi”

5. Bussi lähtee pian - en ehdi syömään, löytyyköhän sieltä 
ravintolaa, kioskia tai kauppaa?
Haku: “xxx uimaranta kahvila”

6. Pitäisikö ottaa lentis-pallo mukaan? Onkohan siellä kenttiä?
Haku: “xxx uimaranta rantalentopallo”

Vaihtoehtona tietenkin myös kysyä kaverilta.

Esim. Vapaapäivä - mitäköhän tekisi? Esim. Ex-tempore - kaveri kutsui rannalle illaksi?



Hakutermianalyysi

Case-kysymys:

 

Turku nousee kahdella lähes identtisillä nostoilla heti Google- paikkatietolistauksen 
jälkeen.

● Sisältö olisi hyvä eriyttää toisistaan myös rakenteen osin (title, väliotsikot) 
> edesauttaa näkyvyyden kasvua eri termein ja vähentää tuplasisällön riskiä 
(tuplasisältö voi johtaa näkyvyyden häviämiseen)

Suosituimmat laskeutumissivut “turku uimarannat”  (ja vastaavat) hauissa
1. Googlen paikkatietolistaus (top3 listatuista yksi ohjasi myös turku.fi:n)

2. Uimarannat | Turku.fi  … 70% ei löytänyt tietoa, mitä etsi tai kaipasi lisätietoa
https://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta/liikuntapaikat/uimapaikat-ja-vesiliikunta/uimarannat

3. Uimarannat | Turku.fi  …  tietoa ei saatavilla
https://www.turku.fi/palvelut/uimarannat

Huom! Kysely on sivun alalaidassa ja jos kävijä on löytänyt etsimänsä, hän ei välttämättä päädy sivun 
alalaitaan (vääristää tulosta, hyvä verrata turku.fi ka 71%)

Haluan mennä uimarannalle

https://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta/liikuntapaikat/uimapaikat-ja-vesiliikunta/uimarannat
https://www.turku.fi/palvelut/uimarannat


Hakutermianalyysi

Case-kysymys:

 

Nämä luontaiset termit eivät nousseet turun hakutermeissä, eikä Googlessa suosituimpien uimaranta 
-hakujen yhteyteen: Mutta miten Turku.fi näissä performoi?

Yleinen uimaranta - nousee tehokkaasti hakutulostaulukkona  (kts. oikealla)
Nudisti uimaranta - ei nouse (ei edes turku -liitännäisen kanssa)
Rantalentopallo - nousee hyvin “turku” termin kanssa (*). Positio 1. 

    Sos. media korostuu myös näissä hauissa.
Uimarannat kartalla - ei niin haettu termi. Turku.fi positio 1 (*)
Talviuintipaikat - positio 1.-2. (*) nousi ennen Google listauksia. Otsikko vastasi hakuun.
Uimaranta laituri - positio 1. (*) nousi ennen Google listauksia
Veneellä uimarannalle - positio 1. + 2. (*) nousi turvallisuusohjeina.
Uimarannat leikkipaikka - positio heti Google listauksen jälkeen yleisessä nostolla, ei hakua vastaavalla
Uimarannat grillaus - positio 1. + 2. (*)  yleisessä nostolla, ei hakua vastaavalla
Uimaranta sauna - nousee google listauksen ja avantouimareiden jälkeen
Uimarannat pukukopit - nousee google listauksen ja blogin jälkeen
Uimarannat wc - positio 1.
Uimaranta telttailu - nousee google listauksen ja visitturku.fi jälkeen
Uimarannat terassit - positio 1. (*) yleisellä nostolla, ei hakua vastaavalla)
Sää - ei nouse

Haluan mennä uimarannalle

*miten nousee ilman “turku” lisää?

Turku + 

https://support.google.com/websearch/answer/9351707?p=featured_snippets&hl=fi-FI&visit_id=637539910798601460-374941923&rd=1#zippy=

