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Miksi hakukoneoptimointia ei kannata ostaa? 

Oletko kuullut, että moni yritys ostaa hakukoneoptimointia aivan turhaan. 
Tähän hölmöyteen on olemassa kaksi syytä: 

1. Helppo kilpailutilanne Googlen haussa

Tämä on yleisin ansa, johon moni kiireinen yritys sortuu. Kilpailutilanne 
Googlessa on niin heikko, että puolen tunnin työllä sivut saadaan optimoitua 
niin, että ne nousevat hakutulosten ensimmäisen sivun kärkisijoille. Ei 
kannata olettaa kilpailutilanteen olevan jotenkin haastava, vaikka yrityksen 
sivut eivät näy siellä TOP 3 -hakutulosten joukossa. 
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Kuvassa on esimerkki, kun Googlesta on haettu hakusanalla 
”metallisorvaamo tampere”. Punaisella korostetut hakutulokset ovat erilaisia 
hakupalveluja, joiden ohi hakutuloksissa on todella helppoa päästä. 

Monet yritykset maksavat tästä tuhansia euroja, vaikka monet 
(Hakukonekeisari mukaanlukien) tarjoavat ilmaiset ohjeet ja työkalut asian 
ratkaisemiseen. 

Mistä tietää onko kilpailutilanne heikko vai haastava? 
Tee Googlehaku jollain oman toimialasi tärkeällä hakusanalla. Jos 
ensimmäinen sivu tulee täyteen hakemaasi tuotetta tai palvelua tarjoavia 
yrityksiä, niin silloin yleensä kilpailutilanne on haastava ja etusivulle pääsy 
vaatii hakukoneoptimoinnin toimenpiteitä.

2. Kilpailutilanne on oikeasti haastava, mutta tekijä ei 
hallitse oikeasti hakukoneoptimointia

Kun ollaan todettu kilpailutilanteen olevan sen 
verran haastava, että perustason Google-optimointi 
ei tuo riittäviä tuloksia, niin silloin astutaan yleensä 
tähän seuraavaan kuoppaan. Palkataan tekijä 
pystymetsästä, jolla on kauniit puheet ja paljon 
hienoa ammattislangia myyntipuheessaan. 
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Jos tekijä tai palvelun tuottaja ei pysty antamaan mitään takeita tuloksista, 
niin kannattaako hänelle silloin maksaa siitä? Tilanne on sama, kun viet auton 
huoltoon ja mekaanikko sanoisi sinulle, että ei hän pysty lupaamaan tuleeko 
auto kuntoon vai ei, mutta kustannus on joka tapauksessa tämä.
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Älä osta hakukoneoptimointia mainostoimistolta. Haluan aidosti 
uskoa, että mainostoimistot haluavat auttaa sinua parhaansa 

mukaan. He ovat taitavia verkkosivujen suunnittelussa ja 
kampanjamateriaalien toteuttamisessa, mutta kokemuksesta 

tiedän, että yksikään mainostoimisto ei osaa 
hakukoneoptimoida kotisivuja hyvin. Tunnen näitä toimistoja 
aika monta ja jokaisessa projektissa päädyn kouluttamaan 

heille perusasioita Google-optimonnista. 

BONUS



Hyötyykö verkkokauppa oikeasti 
hakukoneoptimoinnista? 

Vaikka monet pitävät hakukoneoptimointia verkkokaupan tärkeimpänä 
markkinoinnin osa-alueena, on tärkeää miettiä hyötyykö verkkokauppa aidosti 
hyvästä Google-näkyvyydestä? Kuulostaa hassulta kysymykseltä, koska 
kukapa ei siitä hyötyisi. Minulle tulee mieleen yksi tilanne, jossa 
hakukoneoptimoinnista ei ole hyötyä verkkokaupalle ja sen takia kannattaa 
miettiä tätä seuraavaa kysymystä: 

Myytkö tuotteita tai palveluita, jotka ihmiset jo tietävät?

Sillon kuin olet myymässä jotain täysin uutta tuotetta tai palvelua, niin ihmiset 
eivät vielä osaa hakea sillä hakusanalla. Esimerkiksi Pokemon GO tai 
iPhone 7 -hakusanoilla oli varmasti hyvin vähän hakuja muutama vuosi 
sitten. Silloin hyvästä hakukonenäkyvyydestä ei olisi ollut hyötyä kenellekään. 

Jos toimit toimialalla, joka on tuttu ihmisille ja tuotteitasi tai palveluitasi 
haetaan Googlesta, niin silloin hakukoneoptimoinnista on hyötyä yrityksellesi. 
Kaikkein helpoin tapa tarkistaa asia on tilata hakusana-analyysi, josta näet 
suosituimmat hakusanat ja kuinka paljon niillä sanoilla haetaan kuukausittain.  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Hakukoneoptimoonti vai AdWords-mainonta?

Jos toimialasi tärkeimmillä hakusanoilla on vähäinen määrä hakuja 
kuukaudessa (esimerkiksi yhtä hakusanaa haetaan 10 – 100 hakua/kk), niin 
silloin hakukoneoptimointi voi olla turhan kallista hankkia ulkopuoliselta 
toimijalta. Näiden hakusanojen kohdalla asian voi ratkaista helposti kolmella 
eri tavalla: 

1. Tee itse! 
2. Mainosta Google AdWordsissa
3. Tee molemmat!

Usein näillä hakusanoilla kilpailutilanne on vähäinen ja silloin saavutat hyviä 
tuloksia tosi pienellä työmäärällä. Tässäkään tilanteessa ei kannata maksaa 
turhasta optimoinnista! 

Google Adwords, eli ne 3-4 mainosta, jotka näkyvät ylimpänä hakutuloksissa 
ovat hyvä tapa saada nopeasti sivut näkyviin, jos hakusanalla on vähäinen 
määrä hakuja. Silloin mainosten klikkaushinta on maltillinen ja silloin yleensä 
mainontaa voidaan tehdä kannattavasti. Jos hakumäärät ovat suuremmat, 
niin yleensä klikkaushinta on silloin paljon korkeampi ja siinä tilanteessa on 
vaikea tehdä mainontaa kannattavasti.  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Vesiputous vs. tiilimuuri

Mitä ihmettä? Halusin vain tarkistaa, oletko vielä siellä. Oli otsikolla 
oikeastikin pointti, koska Google AdWords -mainostaminen on 
vesiputousmainostamista. Markkinointibudetti on siis vettä, jota kaadetaan 
vesiputouksen tavoin hukkaan ja pyritään siihen, että matkan varrella 
verkkokauppaan tulee riittävästi myyntiä joka kattaa kaikki mainonnan kulut. 

Hakukoneoptimointi on 
vastaavasti tiilimuurin 
rakentamista, jossa 
markkinointibudjetti 
edustaa yksittäisiä 
tiiliskiviä. Joka 
kuukausi kun tätä 
tehdään, niin 
hakukonesijoitukset 
nousevat ja silloin 

budjetti ei valu hukkaan. Tämä on pysyvämpi tapa markkinoida, koska jossain 
vaiheessa Google-sijoitus on riittävän korkea ja kauppaa tulee riippumatta 
siitä laitetaanko markkinointiin rahaa vai ei. 
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Milloin hakukoneoptimointi ei pelasta tilannetta? 

Vaikka verkkokauppa näkyisi Googlessa ensimmäisellä sijalla jokaisella 
tärkeällä hakusanalla, niin siitä huolimatta voi olla tilanne, että 
verkkokauppaan ei tule riittävästi myyntiä. Hakukoneoptimoinnin tehtävä 
on hankkia lisää kävijöitä verkkosivuille. Tämä tarkoittaa sitä, että 
hakukoneoptimoinnilla ei voida vaikuttaa suoraan siihen, että ostavatko 
kävijät verkkokaupasta mitään. Useimmissa tapauksissa myynti nousee 
automaattisesti ja useimmiten myös verkkokaupan konversio kasvaa, kun 
tavoitetaan henkilöt, jotka etsivät tarjoamaasi tuotetta tai palvelua juuri sillä 
hetkellä. 

Jos verkkokauppa on rakennettu huonosti, ostaminen on tehty hankalaksi ja 
tuotteet hinnoiteltu vielä merkittävästi kalliimmiksi kuin kilpailijoilla, niin silloin 
hakukoneoptimointikaan ei pelasta tilannetta, vaan rahat valuvat sivusuun.
  
Verkkokaupan toimivuus on helppo mitata konversioprosentilla, eli kuinka 
monta prosentti sivuille tulevista tekee tilauksen. Yleensä normaalin 
verkkokaupan konversioprosentti liikkuu 1-2 % välissä. Tämän tiedon 
löydät ainakin Google Analytics -sivuilta, jos verkkokaupan analytiikka on 
lisätty oikein. 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Miten valita paras mahdollinen palvelun tuottaja? 

Jos tilanne on se, että tarjoamaasi tuotetta ja palvelua haetaan Googlesta 
riittävä määrä kuukausittain ja hakukoneoptimointia on kokeiltu tehdä itse, 
eikä haluttuja tuloksia olla saavutettu, niin silloin edessä on oikean 
yhteistyökumppanin etsintä. Mitä asioita kannattaa huomioida hyvää 
yhteistyökumppania haettaessa?

1. Optimoinnin jälkeen sivusi näkyvät Googlen ensimäisellä 
hakusivulla

Hyvä hakukoneoptimoinnin tekijä mainostaa, että ”optimoinnin jälkeen 
sivusi näkyvät Googlen ensimäisellä hakusivulla” eikä ”optimoinnin 
seurauksena sivusi ovat paremmin löydettävissä Google haussa”. Kun 
hakukoneoptimointi tehdään hyvin, niin silloin sivuja ei enää tarvitse löytää!

2. Tarjoaa tulostakuun

Hyvä tekijä uskoo omaan ammattitaitoonsa ja pystyy lupaamaan tuloksia. 
Osa alan toimijoista kertoo, että kukaan ei pysty lupaamaan tuloksia, mutta 
tosiasiahan on niin että ne pystyvät lupaamaan tuloksia (esim. näkyvyys 
Googlen ensimmäisellä sivulla), jotka luottavat omaan ammattitaitoonsa ja 
tämän takia he myös lupaavat tulostakuun. 

3. Toiminut verkkokauppiaana

Jos hankit hakukoneoptimointia verkkokaupalle, haluat varmaan 
hakukoneoptimonnin tekijän, joka  ymmärtää myös verkkokauppatoimintaa 
oikeasti. Mikä on paras tapa oppia ymmärtämään verkkokaupan toimintaa? 
Tottakai, olemalla verkkokauppias itse.

4. Referenssit ovat toimialalta, jossa on kova kilpailu
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Jokaisella tekijällä on varmasti referenssejä ja kannattaakin kysyä millä 
hakusanalla referenssiyritys on saatu nousemaan Googlen hakutuloksissa. 
Sillä on suuri ero onko referenssinä Googlen 1. sija hakusanalla ”limusiinin 
vuokraus turku” vai esimerkiksi ”hopeakorvakorut”. Jälkimmäinen hakutermi 
on luonnollisesti paljon vaikeampi saada näkyviin Googlen kärkisijoille. 
Kannattaa Googlata myös hakusanalla ”hakukomeoptimointi” ja katsoa 
näkyykö tekijä itse miten korkealla Googlessa.

5. Henkilökemiat kohtaavat

Koska hakukoneoptimointi on usein jatkuva prosessi, niin silloin on tärkeää, 
että henkilökemiat toimivat. Kaikki varmasti työskentelevät mieluummin 
ystävällisen ja mukavan alan ammattilaisen kanssa, kun lipevän 
myyntimiehen joka keksii ympäripyöreän selityksen jokaiseen kysymykseen. 

6 Onko olemassa hyvää ja halpaa hakukoneoptimointia?

Hyvä optimointi tuskin on euromääräisesti halpaa, koska se vie paljon aikaa 
ja se on ”kotimaista käsityötä”. Hakukoneoptimoinnin kustannus pitäisikin 
mitata tuloksiin perustuen. Maksatko mieluummin 1000 €/kk, jos myyntisi 
kasvaa 10 000 €/kk vai 100 €/kk, jos myyntisi kasvaa 200 €/kk? Markkinointi 
ei saa ikinä olla kustannus, vaan sen pitää tuottaa kustannuksia korkeampia 
tuottoja!

7. Hyvien tekijöiden ei tarvitse myydä puhelimessa

Tunnetko monia alansa huippua, jotka soittavat jatkuvasti kylmäpuheluita ja 
etsivät uusia asiakkaita tai uutta työpaikkaa? Yleensä huippuosaajilla riittää 
kysyntää, eikä heidän tarvitse etsiä aktiivisesti uusia asiakkaita. 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Vältä nämä 6 kallista virhettä 
hakukoneoptimoinnin ostossa 

Tässä on lyhyt lista virheistä, jotka käyvät usein kalliiksi optimointipalvelun 
ostamisessa. 

1. Valitaan väärät hakusanat. 
Valitaan hakusanoja, joilla ei ole hakuja ollenkaan tai niitä on hyvin vähän.

2. Valitaan hakusanat, joilla saadaan vääräntyyppisiä kävijöitä. 
Päädytään liiian yleisiin hakusanoihin esimerkiksi ”auto”, jos tarjotaan 
renkaiden vaihtoa tai korjaamopalveluita. 

3. Sijoituksia ei seurata ollenkaan.
Asiakkaan kuuluu saada raportti (esim. kuukausittain), miten sijoitukset ovat 
muuttuneet optimoinnin seurauksena.

4. Sijoitukset eivät nouse, mutta laskutus rullaa jatkuvasti.
Optimointityö ei ole tuloksiin sidottua. Jos sijoitukset eivät nouse, niin 
laskutuksen pitäisi katketa tai vaihtaa uuteen toimijaan.

5. Ennakkomaksu ja tekijä kadoksissa
Ostetaan kertaluonteinen hakukoneoptimointiprojekti, jossa maksun jälkeen 
ei tavoiteta enää tekijää tai hän ilmoittaa, että optimointi on tehty, mutta 
mitään konkreettista tulosta ei näy.

6. Ostetaan mainostoimistolta, ei hakukoneoptimoijalta
Mainostoimistot eivät osaa tehdä hakukoneoptimointia, vaikka tarjoavatkin 
usein tätä palvelua.

�12



Ostajan tarkastuslista ja kysymykset 

Tässä on sinulle valmiiksi mietitty ostajan tarkastuslista ja tärkeimmät 
kysymykset, mitkä kannattaa aina kysyä optimointipalvelun tarjoajalta.

1. Miten päädyitte tekemään hakukoneoptimointia?

_____________________________________________________________
(Onko omaa kokemusta yrityksen markkinoinnista tai onko saavutettu hyviä tuloksia omien 
oppien kautta käytännön tasolla vai pohjautuuko osaaminen ainoastaan teoriaan?)

2. Mistä osa-alueista optimointi koostuu? 

_____________________________________________________________
(Vastauksen pitää sisältää kolme asiaa: sisäinen/sisällön optimointi, tekninen/sivujen 
nopeuden optimointi sekä ulkoisten linkitysten rakentaminen)

3. Miten linkityksiä hankitaan?

_____________________________________________________________
(Kannattaa olla varuillaan, jos linkityksiä ostetaan ulkomaalaisilta toimijoilta. On myös 
epäilyttävää, jos palvelun tuottaja ei puhu mitään linkkien hankkimisesta, koska se on yksi 
tärkeimmistä hakukonenäkyvyyteen vaikuttavista tekijöistä.)

4. Mitä hakusanoja optimointi sisältää?

_____________________________________________________________
(Varmista, että hakusanoilla on riittävän suuret kuukausittaiset hakumäärät, että sitä kautta 
sivuille on mahdollista saada paljon kävijöitä)
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5. Kuinka kauan Googlen etusivulle pääseminen kestää?

_____________________________________________________________
(Useimmiten tulosten saavuttaminen kestää 3-6 kk, parhaat tekijät pystyvät lupaamaan 
jopa 2-3 kk:n aikana etusivunäkyvyyden. Jos tekijä ei pysty lupaamaan yhtään mitään, niin 
kannattaa miettiä, onko hän varmasti hakukoneoptimoinnin ammattilainen.)

6. Nykyiset referenssit

_____________________________________________________________
(Onko referenssejä samantyyliseltä toimialalta? Millä hakusanoilla ja kuukausittaisilla 
hakumäärillä referenssit ovat?)

7. Kokemus vuosissa ja tuloksissa

_____________________________________________________________
(Kolme henkilöä, joilla on kahden vuoden kokemus = 2 vuoden kokemus, eikä 6 vuoden 
kokemus, niin kuin moni laskee. Minkälaisia tuloksia euromääräisesti asiakkaat ovat 
saavuttaneet?) 

8. Mitä tehdään, jos saadaan Googlelta rangaistus ja Google-sijoitukset 
putoavat?

_____________________________________________________________
(Silloin on yleensä kyse ylioptimoiduista sivuista, jolloin rakennetut linkitykset täytyy 
poistaa ja sivujen sisäistä optimointia mahdollisesti muuttaa. Tällä tavoin saadaan 
palautettua aiemmat Google-sijoitukset ja rangaistus poistuu.)

9. Miten Googlen Page Rank vaikuttaa hakukoneoptimointiin? 

_____________________________________________________________
(Viimeisin päivitys on tehty vuonna 2013, eikä Googlen Page Rank ole ollut käytössä enää 
pariin vuoteen. Tämä on hyvä kysymys, jolla voidaan selvittää nopeasti seuraako tekijä 
alan muutoksia ollenkaan.)
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