
Seitsemän vinkkiä hakuystävällisille videoille
YouTube on Googlen omistama Internetissä toimiva videopalvelu, ja on maailman toiseksi suurin 
hakukone Googlen jälkeen. YouTube on erinomainen alusta videoiden julkaisuun, sekä hyvä alusta 
ohjaamaan liikennettä muihin kanaviin, verkkosivuille ja verkkokauppaan.

1. Aloita avainsana-analyysillä
YouTube on videohakukone! Jos haluat ihmisten löytävän juuri sinun sivullesi hakutuloksissa, sinun 
tulee määritellä, millä avainsanoilla sivujesi pitäisi löytyä. Tee ensin avainsana-analyysi 
selvittääksesi mitä kohdeyleisöäsi kiinnostaa ja kuinka he keskustelevat ja etsivät YouTube-videoita.
Kun tiedät mitä kohdeyleisösi hakee YouTubessa, tiedät myös mitä sisältöä sinun on luotava 
vastaamaan kysyntää.
Hakukoneoptimoinnissa tärkeintä on pohtia ensin, millä termeillä tuotettasi/palvelujasi/yritystäsi 
haetaan.

2. Tärkeää olla johdonmukainen
On tärkeää työskennellä pitkällä tähtäimellä Youtubessa ja julkaista laadukasta sisältöä 
säännöllisesti. Jos et julkaise säännöllisesti, se voi vaikuttaa tilaajamäärääsi. Optimoi Youtube-
kanavasi kasvua pitkäaikaisena projektina.

Selvitä myös milloin potentiaaliset katsojasi ovat linjoilla.

PARHAAT OHJEET: 
Keskity kohderyhmääsi – unohda muut!
Panosta kiinnostavaan sisältöön!



3. Tarkkaile seuraajien katseluaikoja
Youtuben kilpailee televisiota vastaan ja tavoite on pitää käyttäjät YouTubessa mahdollisimman 
pitkään. Seuraa videoiden ja koko kanavan katseluaikoja. Watchtime on tärkeä mittari videoidesi 
kiinnostavuudesta.

4. Youtube Analyticsin avulla voit analysoida sisältöäsi ja näet miltä videoiden seuranta-aika 
näyttää. Katoavatko asiakkaat aina samassa kohtaa videota. Parannuksia?



5. Optimoi videon nimi (title)
Kirjoita ensimmäiseksi videosi otsikkoon avainsana. Title on tärkeä info kun ihmiset hakevat 
määräntyntyyppisiä videoita. Kokeile hakea "wordpress suomeksi".



6. Tagita videosi oikein
Tagi (tägi, tunniste) on hakusana, jonka lisäät videoosi. Hakusanan tarkoitus on kuvata videosi 
sisältö. Tunnisteet voivat olla erittäin hyviä ylimääräisten katselukertojen saamiseksi. Se johtuu 
siitä, että kun merkitset videosi huolella, sinulla on mahdollisuus näkyä "liittyvät videot" -kentässä 
muiden suosittujen videoiden vieressä, joissa on saman tyyppisiä aiheita. Tämä antaa usein 
enemmän näkyvyyttä kuin suoraan hakutuloksesta. 

7. Optimoi click through rate (CTR)
Hakutulosten Click Through Rate (CTR) on tärkeä sijoituksen kannalta Youtubessa. Paremman 
napsautussuhteen saamiseksi sinun on optimoitva joitain tärkeitä kenttiä:
- Kuvake (thumbnail) - Sen on erottautuva ja kiinnitettävä huomiota hakutuloksissa. Mieti tekstiä ja
väriä.
- Otsikko (title) - Kuten aiemmin mainitsimme, otsikon teksti on tärkeä Ranking sijoitukselle, mutta 
myös paremman napsautussuhteen saavuttamiseksi.
- Kuvaus - Käytä avainsanaa kuvaustekstissäsi (description), mutta kirjoita myös videollesi 
houkutteleva ja kuvaava teksti.

Käyttäjien sitoutuminen
Jos saat katselijat sitoutumaan kanavaasi, tämä parantaa videon sijoitusta. Sitoutuminen voi ollaa 
orgaanista, mutta suosittelen että pyydät katselijaa toimimaan vuorovaikutuksessa vastaamalla 
kommenttien kysymyksiin tai tykkäämällä / tilaamalla videosi / kanavasi.


