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Algoritmimuutos: Mobile-First



Mobile-First indeksointi muutos
● Google tulee suosimaan sivustosi mobiiliversiota ja yrittää 

indeksoida sitä aina ensin
○ Jos sinulla on responsiivinen sivusto niin Google indeksoi mobiiliversion siitä

● Jos sinulla ei ole mobiiliversiota sivustosta niin Google indeksoi 
työpöytäversion

● Jos käytät AMP:ta nettisivuilla niin Google ei käytä sitä 
indeksoinnissa

● Hyvä käyttäjäkokemus mobiilissa lisää sivustollesi näkyvyyttä 
myös työpöytä selaimen kautta tehdyssä hauissa

● Jos yritykselläsi on hyvä käyttäjäkokemus mobiilissa ja sivusto on 
tehty responsiiviseksi niin ei ole syytä paniikkiin :)

https://www.lumolink.com/mika-accelerated-mobile-pages-amp-ja-miksi-sita-tarvitaan/


Onko sivustosi mobiilioptimoitu?



Sivuston latausnopeus mobiilissa



Ilmoitus Google Search Console:ssa



Snippet Length Increase - algoritmimuutos
● Google pidensi meta-kuvauksen maksimipituutta 155 merkistä jopa 

300 merkkiin loppuvuonna 2017
● Käytännön tasolla hakutulosten yhteydessä näytettävät 

meta-kuvaukset ovat entisen 2-3 tekstirivin sijasta jopa 4-5 
tekstirivin pituisia.



AMP (Accelerated Mobile Pages)



Mikä on AMP?



Miksi käyttäisit AMP:ta?
● Haluat, että sivustosi latautuu mobiilissa salaman nopeasti
● Sinulla on paljon sisältöä sivustolla kuten blogipostauksia, 

artikkeleita jne
● Haluat parantaa mobiililaitteiden käyttäjäkokemusta/konversiota 

verkkokaupassasi



Jäsennellyt tiedot



Esimerkkihaku joka sisältää jäsenneltyä tietoa



Mikä on jäsennelty tieto?
● Jäsennellyllä tiedolla tarkoitetaan tapaa kuvata objekteja 

nettisivulla hakukoneelle sopivalla tavalla
● Jäsennelty tieto on vaihtoehtoinen tapa kuvata objekteja kuten 

ihmisiä, tuotteita jne
● Vaatii muutoksen sivustolle



Mitä hyötyä siitä on?
● Erotut paremmin hakutuloksissa (esimerkiksi jos arvostelut näkyvät 

hakutuloksissa ja kilpailijoilla ei)
● Parempi erottuminen hakutuloksissa nostaa klikkausprosenttia
● Google saattaa käyttää tätä tietoa parantaakseen omia hakuja
● Todella tärkeä verkkokaupoissa



Analysoi kilpailijasi (ilmainen työkalu)

Olemme kehittäneet työkalun, jonka 
avulla voit testata pahimman 
kilpailijasi sivuston ja selvittää 
mistä kilpailijasi saa kävijöitä ja 
kuinka paljon.

Katso malliraportti

https://www.lumolink.com/#verkkonakyvyysanalyysi
https://raportti.lumolink.com/api/v0/report/cfbc56ec6b8ee0ecc4746af6dc00caeb


Kysymyksiä ja Vastauksia



Hyödyllisiä linkkejä
● Google Algorithm Change History
● Onko verkkosivusi mobiililaitteille sopiva?
● Sivuston nopeustesti mobiilissa
● Lisää infoa jäsennellystä datasta
● Analysoi kilpailijasi (LumoLink työkalu)
● Wordpress AMP-lisäosa
● Wordpress Rich Snippets-lisäosia

https://moz.com/google-algorithm-change
https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://testmysite.withgoogle.com/intl/en-gb
http://schema.org/
https://www.lumolink.com/#verkkonakyvyysanalyysi
https://ampforwp.com/
https://www.wpsuperstars.net/rich-snippets-schema-plugins-for-wordpress/
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