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kotisivutsekkiä

varten



1. Tekstit

Sinulla on aikaa voittaa huomio vain 

muutamissa sekunneissa

Tee viiden sekunnin testi. Näytä sivustoasi 

tuntemattomalle viiden sekunnin ajan ja kysy, ymmärsikö 

tämä mitä yritykseltäsi saa?

100 henkilöstä vain 20 oikeasti lukee tekstisi

Otsikoiden tehtävä on kertoa syy, miksi ottaa sinuun 

yhteyttä. Löytäisitkö niistä parannettavaa?

Laske montako kertaa mainitset itsesi

Perinteisesti kotisivut kertovat yrityksestäsi ja tuotteistasi, 

mikä on täysin väärä lähtökohta lähteä kertomaan, kuinka 

voit auttaa asiakastasi. Kokeile, kääntyisivätkö meistä 

kertovat jutut muotoon: “miten autamme sinua”.

Lisää teksteihin liittyviä tarkistusvinkkejä löydät 

seuraavalta sivulta.
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Voit itsekin tarkistaa, millä hakusanalla toimialasi palveluita haetaan esim. www.neilpatel.com. WordPress-sivuille saatavat SEO-työkalut 

auttavat myös käyttämään avainsanoja oikein uutta sisältöä laatiessa.

1. Teksteihin liittyvä tarkistuslista

Kotisivutekstien tunnelma?

Onko kotisivujen teksti kuin kirje aidolle ihmiselle? Ilmeneekö sivuiltasi heti, mitä yrityksesi tekee? Tai vielä tarkemmin, miten yrityksesi voi 

ratkaista asiakkaan ongelmia?

Erottuvatko kotisivut kilpailijoista?

On välillä ihan hyvä kurkata, millaiset kotisivut kollegoilla on, ja katsoa niitä potentiaalisen asiakkaasi silmin. Kumman hän valitsee?

Onko tekstissä otettu huomioon hakukonenäkyvyys?
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Onko sisältö helppolukuista ja vaivattomasti ymmärrettävää?

tavoitettasi?
Vältäthän turhaa ammattijargonia ja tarkistat tekstit kirjoitusvirheistä. Onko sinulla Word tai vastaava? Niiden automaattinen 

tekstintarkistus auttaa löytämään ainakin pahimmat virheet..

http://www.neilpatel.com


2. Ulkoasu

Tukeeko ulkoasu tekstien ymmärtämistä?

Jos kotisivujen tekijä lupaa tehdä tyylikkään ulkoasun 

kotisivuille, mutta sisällöntuotanto jää yksinään tehtäväksi, 

voi lopputulos jäädä mitäänsanomattomaksi.

Ulkoasun ensisijainen tehtävä on korostaa asiakashyötyä ja 

helpottaa sisällön hahmottamista. Tyylikäs ulkoasu 

muodostuu hyvän sisällön ympärille kuin itsestään.

Less is more = nykyaikainen yleisilme

Värien ja fonttien avulla voi sivusto olla parhaassa 

tapauksessa tyylikäs, pahimmillaan tylsä tai sekava. Maltti 

on valttia ja harmonisuus on hyvä tavoite, mutta pienillä 

tehokeinoilla voi erottua massasta.

Lisää ulkoasuun liittyviä tarkistusvinkkejä löydät 

seuraavalta sivulta.
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2. Ulkoasuun liittyvä tarkistuslista

Tukeeko sivujesi kuvamaailma tekstin sisällön hahmottamista?

Kuvamaailman olisi hyvä jättää muistijälki sellaisellekin, joka ei jaksa lukea tekstejä.

Voisiko tekstin sisältöä ilmaista infografiikalla, kuvittamalla tai videoin?

Mikä tahansa, millä voi korvata tekstiseiniä, auttaa asiakastasi hahmottamaan sisällön silloinkin, kun tekstejä ei lueta.

Ovatko kuvat hyvälaatuisia? Löytyykö sivustolta ihmiskuvia?

helpottavaa?
Itse räpsäistyt, kotikutoiset kuvat tekevät hallaa yrityksestäsi välittyvälle mielikuvalle. Ihmiset haluavat valita toimittajikseen ihmisiä 

kasvottomien korporaatioiden sijaan - käytäthän laadukkaita valokuvia yhteyshenkilöistä!

Onko fontti- ja värimaailma yhdenmukainen ja tyylikäs kaikkialla viestinnässäsi?

tavoitettasi?
Ovatko fontit harkitut ja harmoniassa keskenään? Toistuuko sama fonttiperhe myös muussa yrityksesi viestinnässä, 

kuten tarjouspohjissa?
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3. Rakenne

Hyvä rakenne on kuin kaupan myyjä, joka 

ohjaa asiakasta selkeästi eteenpäin 

Hyvä etusivu tiivistää koko yritystoimintasi parhaat puolet 

selkeään pakettiin ja voit nostaa paraatipaikoille ohjauksia 

sinulle tärkeimmille alasivuille. 

Panostathan myös alasivujen ulkoasuun

Parhaimmassa tapauksessa asiakkaat eivät edes näe 

etusivuasi, vaan saapuvat kotisivuillesi esim. hakukoneiden 

tai markkinoinnin avulla. Tästä syystä varmistathan, että 

myös alasivut ovat yhtä hyviä kuin etusivusi.

Kerro kaikki tarvittava

Saat helposti hyvää tekstiä aikaan, kun kerrot tuotteesi tai 

palvelusi ominaisuuksien lisäksi myös sen hyödyt. Kerro 

myös, miten sen voi hankkia ja keneltä, sekä mitä mieltä 

asiakkaasi ovat olleet hinta-laatu -suhteesta. Muista myös 

lisätä selkeät toimintokehotteet, eli call to action 

-painikkeet.

Lisää rakenteeseen liittyviä tarkistusvinkkejä löydät 

seuraavalta sivulta. 8



3. Rakenteeseen liittyvä tarkistuslista

Sisältääkö etusivusi selkeät ohjaukset liiketoimintasi kannalta tärkeimpiin alasivuihin?

Tarkista, että sinut saa helposti kiinni - löytyyhän yhteystiedot joka sivulta, mieluusti sekä ylä- ja alavalikosta? 

 

Näyttääkö jokainen sivustosi alasivukin edustavalta?

Muistathan, että kävijä saapuu usein suoraan  alasivulle - voisiko näyttävämpi banner ja alatunniste, tai kenties harkitumpi asemointi antaa 

paremman vaikutelman sellaiselle, joka ei tiedä yrityksestäsi vielä mitään?

Löytyykö sivuiltasi asiakashyöty, asiakassitaatteja, hinta ja muuta ostamista helpottavaa?

Löytyykö jokaiselta sivultasi toimintakehote?

tavoitettasi?
Vai voisitko kokeilla jotain täysin uutta tapaa saada asiakas kommunikoimaan kanssasi? Kysy meiltä lisää esimerkiksi chatboteista ja muista 

työkaluista, joiden avulla saat liidejä kerättyä entistä tehokkaammin.
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Meitä ihmisiä on monenlaisia ja tarvitsemme eri tyyppistä tietoa edetäksemme toimittajan valinnassa. 



3. Viimeistely

Pienet, mutta tärkeät jutut

Ovatko puhelinnumerot klikattavia (eli voiko sinulle soittaa 

saman tien, kun sivujasi selataan älypuhelimella)?

Onko tietosuojaseloste paikallaan? Onko evästeasetukset 

nykyaikaiset niin, että niiden asetukset voi säätää 

mieleisekseen?

Lukeehan osoiterivillä turvallinen https-alku? 

Onko hakukoneoptimointi tehty? Onko sivukartta 

ilmoitettu Googlelle? Onko mobiilinäkymä kunnossa?

Miltä sivusto näyttää, kun jaat sen someen? 

Lisää viimeistelyyn liittyviä tarkistusvinkkejä löydät 

seuraavalta sivulta.
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4. Viimeistelyyn liittyvä tarkistuslista

Toimiiko sivusto hyvin responsiivisesti eli älypuhelimilla?

Tämä on työvaihe, jossa usein itse kotisivunsa tehneet saavat harmaita hiuksia, sillä mobiilinäkymän kuntoonlaitto vaatii usein css-koodin 

osaamista. 

Muuta viimeistelyyn liittyvää

Ovatko puhelinnumerot klikattavia? Onko sivuston osoitteen alku turvallinen https? Miltä sivusto näyttää, kun jaat sen some-kanaviin?

Ovatko sivuston metatiedot kunnossa?

helpottavaa?
Metatiedot liittyvät siihen, mitä sivustasi kerrotaan Googlen-hakuselaimelle. Metatiedot myös näkyvät julkisesti Googlen 

hakutuloskentässä.

Mikä on sivustosi latausnopeus?

tavoitettasi?
On sanomattakin selvää, että kaikki vihaavat hitaita sivustoja. Voit testata sivustosi nopeuden osoitteessa www.gtmetrix.com. Parhaat 

konstit nopeisiin sivustoihin ovat kevyet kuvat sekä laadukas webhotelli.
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Kotisivujen tekijää
etsimässä?
Kysy nämä:



Kysy mahdolliselta kotisivujen tekijältä ainakin...
Mille järjestelmälle teette kotisivuja?

Omista itse kotisivusi eli vältä ratkaisuja, missä kotisivut laaditaan suljettuun järjestelmään tai sivuston päivitys on hankalaa. Tarkista myös, 

koituuko kotisivuista kuukausimaksuja. Suosittelemme vahvasti valitsemaan WordPress -pohjaiset kotisivut.

Miten kotisivuprosessi etenee?

Kotisivujen tekijän hänen tulisi olla kiinnostunut asiakaskunnastasi, sillä kohderyhmään tutkiminen liittyy vahvasti 

markkinointiviestinnälliseen osaamiseen. Lisäksi toimittajan pitäisi pystyä luettelemaan melko suoraan prosessin etenemisen vaiheet ja 

antaa ainakin arvio aikataulusta ja hinnasta.

Millaisia kotisivuja olette tehneet?

helpottavaa?
Toimittajan referenssilistalta pitäisi löytyä useampia teitä miellyttäviä asiakastöitä – kädenjälki kyllä näkyy tehdyistä töistä. Mikäli referenssit 

eivät miellytä, ei ole kummankaan edun mukaista jatkaa neuvotteluja.

Mitä toimitukseen sisältyy?

tavoitettasi?
Hakukoneoptimointi, käytön koulutus, kuvankäsittely, videoeditointi ja kävijäseurannan asennus ovat tyypillisiä lisämaksullisia palveluita. 

Suosi tekijöitä, jotka hoitavat tarvitsemasi asiat reippaasti kuntoon – sisältyen palveluun.
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Kysy mahdolliselta kotisivujen tekijältä ainakin...
Mikä on kotisivujen hintaluokka

Suositus monelle yritykselle on, että kotisivujen hintaluokka olisi 
hyvä olla 1000 – 2000 euroa.  
Alle tonnin sivuissa ei tekijä riittävästi pysty panostamaan sisällölliseen 
suunnitteluun, vaan keskittyy lähinnä pystyttämään asiakkaan 
materiaalit nettiin – hyöty kotisivu-uudistuksesta jää tällöin lapsen 
kenkiin.

Yli 2000 euron sivuissa aletaan jo maksaa yritykselle epäolennaisesta, 
kuten kenties teeman koodaamisesta sekä useamman eri 
ammattilaisen työstä, joiden väliseen keskinäiseen viestintään kuluu 
aikaa (mistä loppukädessä maksaa aina asiakas). Isojen toimistojen 
tapauksissa myös suurten toimitilojen ja keskeisten sijaintien hinnat 
heijastuvat asiakkaankin päätyyn.

Usein paras paketti monelle pk-yritykselle – varsinkin, mikäli budjetti 
ei ole rajaton – on valita yksi tekijä, jolta saat saman katon alta 
enemmän palveluita kotisivuista ja graafisesta suunnittelusta 
digimarkkinointiin.

Kotisivujen hinnoittelu on meillä yksinkertaista. Suppeammat sivustot 
ovat edullisemmat, laajempiin lasketaan enemmän työaikaa. Monesti 
mainostoimistoissa edullisempi paketti tarkoittaa vähemmän 
palveluita, mutta me emme usko tämän tyyppiseen työskentelyyn: 
suuren sivuston ostaja tai one-page-sivuston valitseva asiakas 
tarvitsevat molemmat yhtä lailla esimerkiksi hakukoneoptimointia. 
Velhovision kotisivupakettiin sisältyy AINA kaikki tarpeelliset 
perusasiat. 

Voit halutessasi ladata suuntaa-antavan kotisivutarjouksen tästä.
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Tutustu Velhoihin
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Kanssamme olet hyvissä käsissä!

Toteutamme teille ammattimaiset  ja tyylikkäät 
WordPress-kotisivut toiveidenne mukaan, niin että 
ne sisältävät kaiken nykyaikaisen kotisivujen 
suunnitteluun liittyvän.

Velhotiimi on valmiina tarttumaan toimeen -  alla 
lyhyt esittelymme:

Maaret (vasemmalla) toimii luovana suunnittelija ja 
pistää likoon yli 10 vuoden kokemuksensa 
kotisivujen suunnittelusta, jotta saat sivuston, mihin 
sinä olet tyytyväinen.

Juha ratkoo tekniset haasteet ja neuvoo teitä mitä 
kiperimmissäkin kysymyksissä.

Taru pistää vauhtia kaikkiin eri tuotannon vaiheisiin, 
jotta projekti valmistuu sujuvasti ja hyvillä mielin 
maaliin. Hän on myös näppärä kirjoittaja : )

Odotamme innolla, että pääsemme 
työskentelemään yhdessä!

Ystävällisin terveisin,
Velhovision velhotiimi



Tarvitsetko sinä apua kotisivujesi tai verkkokauppasi kanssa? Käänny siis 

puoleemme ja kysy tarkempi tarjous! Ja arvaapa mikä olisi huippua? Koska 

kotisivu- ja verkkokauppaprojektit ovat meille se ihan ykkösjuttu, me 

rakastamme höpötellä niistä! Sovitaan ihmeessä täysin sitoumukseton 

etäpalaveri tai voit myös koska vaan pirauttaa meille 050 576 1688!

www.velhovisio.fi/yhteystiedot/#varaa-aika

https://velhovisio.fi/yhteystiedot/#kysy-tarjous

Mitä seuraavaksi?

http://www.velhovisio.fi/yhteystiedot/#varaa-aika
https://velhovisio.fi/yhteystiedot/#kysy-tarjous


Oppaanasi digiviidakossa

Tutustu referensseihimme
www.velhovisio.fi

18

Ei pöllömpi mainostoimisto


