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OSA 1:  
KOKEILEVAN KEHITTÄMISEN 

ABC 
 

 

 

KENELLE, MITÄ JA MIKSI? 
Tämä työkirja on tarkoitettu kaikille niille, jotka 
haluavat testauttaa omaa ideaansa nopeasti ja 
ketterästi. 
 
Kokeilemisen avulla saat vauhdikkaan startin uuden 
tuotteen tai palvelun kehitykseen. 
 
Työkirjassa on kaksi osaa: tämä osio, joka perehdyttää 
kokeilevaan kehittämiseen ja toinen osio, jonka voit 
ladata ja käyttää oman kokeilusuunnitelmasi 
tekemiseen. 
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Työkirja on koostettu osana MINT-hanketta Elsa 
Melkon, Erno Salmelan, Ari Happosen sekä Teemu 
Rasin toimesta. 
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MIKÄ IHMEEN KOKEILUMESTARI? 
Kokeilumestari on MINT-projektissa kehitetty 
toimintamalli, jonka tarkoitus on perehdyttää ja kannustaa 
ihmisiä ketteriin, nopeisiin kokeiluihin. 

Kokeilumestariksi tullaan vain tekemällä kokeiluita ja 
osaaminen kasvaa uusien kokeiluiden myötä. 

Kokeilumestari voi olla kuka vaan, jolla on idea tai joka 
haluaa vastauksia kysymyksiin ja ratkaisuja ongelmiin 
nopeasti ja ketterästi. 

 

KOKEILUMESTARI: 

• On henkilö, joka ei pelkää tarttua uusiin haasteisiin 
• Haluaa löytää ratkaisun ongelmaan ja testauttaa ideaa 

nopeasti 
• On valmis poistumaan omalta mukavuusalueelta ja 

kokeilemaan jotain uutta 
• On valmis sietämään keskeneräisyyttä ja 

epävarmuutta, jota omaan ideaan liittyy 
• On innokas, motivoitunut ja haluaa oppia uutta 
• Jakaa kokeilevan kehittämisen oppeja eteenpäin 

muille 
• Kokeilumestari voi olla kuka vaan, joka haluaa 

testauttaa ideaansa nopeasti käytännössä ja oppia 
siitä 
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MIHIN TARVITSET KOKEILUMESTARIN 
TAITOJA? 

 
 
 

MITÄ HYÖTYÄ ON KOKEILUISTA? 
Kokeiluiden avulla voit testauttaa ideaasi nopeasti ja 
ketterästi. Kokeilun tärkein hyöty on se, että saa tietoa 
miten hyvä idea on asiakkaan mielestä tai kuka ylipäätään 
on asiakas. 

Kun olet epävarma idean 
toimivuudesta 

asiakkaiden näkökulmasta 

 

Jos sinulla tai asiakkaalla 
on jokin ongelma, johon 

kaipaat ratkaisua 

Jos et löydä tietoa 
muualta, niin voit hankkia 

sen kokeilun avulla 

Voit saada kokeilun 
kautta yllättävääkin 

tietoa, jota et osannut 
ennakoida tai olettaa 
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Kokeiluiden idea on, että ensin ei suunnitella pitkään ja 
tarjota ”valmista” ratkaisua, vaan tehdään ensin nopea 
prototyyppi, jota kehitetään paremmaksi kokeilun avulla. 
Kokeiluita voi olla useampi, ja tämä on jopa suositeltavaa. 

Jokaisella kokeilukierroksella prototyyppiä parannetaan 
kokeiluista saadun palautteen perusteella. 

 
KOKEILEVAN KEHITTÄMISEN VAIHEET 

 

1. Sinulla on idea, miten ratkaiset asiakkaan tai oman 

toiminnan ongelman 

2. Pohdit, mihin kysymyksiin tarvitset vastauksia, jotta 

uskallat jatkaa ideasi työstämistä eteenpäin 

  käyttämään siihen aikaasi ja rahaasi 

3. Luot suunnitelman, miten saat vastauksia 

kysymyksiisi mahdollisimman nopeasti ja edullisesti 

4. Luot ideastasi nopean prototyypin, jolla luodaan 

käyttäjäkokemus 
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5. Toteutat kokeilun suunnitelman mukaisesti ja 

keräät käyttäjätietoa (esim. palautetta ja määrällistä 

tietoa) 

6. Analysoit saadun käyttäjätiedon 

7. Teet johtopäätökset ja päätät, miten jatketaan  
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MIKÄ IHMEEN NOPEA PROTOTYYPPI? 
Nopealla prototyypillä luodaan ideasta koeasiakkaille 
käyttäjäkokemus mahdollisimman nopeasti ja edullisesti. 

Nopea prototyyppi on ensimmäinen versio esimerkiksi 
tuotteesta tai palvelusta. 

Nopea prototyyppi EI OLE valmis ja lopullinen versio, vaan 
sitä kehitetään kokeiluista saadun palautteen perusteella. 

Idean testaajat antavat nopeasta prototyypistä 
rehellisempää palautetta kuin viimeistelystä tuotteesta. 

 

 

 
 

 

 

Kuvassa havaittu ongelma, idean sketsaus ja nopea prototyyppi 
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Miksi kokeillaan? 

Mitä kokeillaan? 

Miten kokeillaan? 

Miten kerätään palautetta? 

Miten palaute analysoidaan? 

 
KOKEILUSUUNNITELMA 

Kokeilun lähtökohtana toimivat aina kysymykset, joihin 
tarvitset vastauksia. Uudessa ideassa on aina 
epävarmuutta. 

Tämän jälkeen luot kokeilusuunnitelman, jonka avulla saat 
vastauksia kysymyksiisi. 

Kokeilusuunnitelma sisältää vastaukset seuraaviin 

kysymyksiin: 
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TESTIRYHMÄ 
Testiryhmä koostuu henkilöistä, jotka testaavat ideaa 
prototyypin avulla. 

Parhaat testaajat ovat tuotteen tai palvelun oikeita 
käyttäjiä. 

Ideasta riippuen testikäyttäjät voivat olla asiakkaita, 
kumppaneita tai oman yrityksen väkeä. 

Testiryhmä voidaan valita etukäteen tai satunnaisella 
otannalla esimerkiksi palvelutilanteissa. 

Tärkein asia on, että testiryhmä on sitoutunut antamaan 
palautetta ja kertomaan käyttökokemuksestaan. 

 

 

MITEN PALAUTETTA KERÄTÄÄN 
Kokeiluista voidaan kerätä palautetta eri menetelmin sekä 
kokeilun aikana ja/tai sen jälkeen, mutta mieluiten aina 
sillä hetkellä, kun käyttäjäkokemus oikeasti syntyy.  

Käyttäjien palaute on idean eteenpäin kehittämisen 
keskeisin elementti. Palaute käyttäjiltä on keskiössä idean 
kehittämisessä eteenpäin. 
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PALAUTTEENKERÄÄMISTAPOJA: 

 

 
Palautelomake   Haastattelu 

 
 
 
 

Havainnointi   Kysely 

 

 

 

RATKAISUIDEA JA KOKEILUIDEA 
Kokeilevassa kehittämisessä tarvitaan sekä tuote- tai 
palveluideaa että kokeiluideaa 

Tuote- tai palveluidea on idea, jolla ratkaistaan käyttäjän 
ongelma tai tarve 

Pohdittava myös, että kuka voisi olla pääasiakasryhmä ja 
mitä hyötyjä idea voisi tuottaa tälle asiakasryhmälle 

Kokeiluidea on tapa saada vastauksia mieltä 
askarruttaviin kysymyksiin ja oletuksiin mahdollisimman 
edullisesti ja nopeasti 



 
 

 

 
11 

 

 
OSA 2 

KOKEILUSUUNNITELMA 
 

 
 

 

MIKSI KOKEILUSUUNNITELMA ON 
TÄRKEÄ? 

Se madaltaa kynnystä aloittaa kokeilu ja parantaa kokeilun 
laatua. 

Vaikka kokeileva kehittäminen on nopeaa, se ei 
kuitenkaan ole sattumanvaraista roiskimista. 

Parhaat kokeilijat ovat analyyttisia ja systemaattisia.   

Jokaisella kokeilulla tulee olla selkeä oppimistavoite eli 
mitä haluat tietää kokeilun jälkeen lisää ja miksi. 

Kokeilusuunnitelma kertoo, miten hankit tarvitsemasi 
tiedon mahdollisimman nopeasti ja edullisesti. 
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KOKEILUSUUNNITELMAN TEKEMISEN 

VAIHEET 
1. Mitä ideaa lähdet kokeilemaan ja miksi? 

2. Mitä tarvitset tietää ensin lisää?  

3. Miten hankit tarvitsemasi tiedon?  

4. Ketkä ovat koeasiakkaita/-käyttäjiä? 

5. Miten luot käyttäjäkokemuksen? 

6. Miten keräät tietoa kokeilusta? 

7. Miten analysoit keräämäsi tiedon? 

8. Miten päätetään jatkosta?  

 
1. Mitä ideaa lähdet kokeilemaan ja 

miksi? 
Minkä ongelman tai tarpeen tuote- tai palveluideasi voisi 
ratkaista? Tunnistettu ongelma tai tarve 

 Kokeilu paljastaa myös sen, että onko ongelma/tarve 
polttava eli ratkaisemisen arvoinen  
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Kenen ongelman ideasi voisi ratkaista? oletettu 
asiakasryhmä 

Mitä konkreettisia hyötyjä ideasi voisi tuottaa asiakkaille? 
oletetut hyödyt 

Mikä voisi olla tuotteesi tai palvelusi hinta?  

 Entä kuinka paljon sen tuottaminen ja toimittaminen 
maksaisi? 

 

 
2. Mitä tarvitsee tietää ensin lisää? 

Mitä sinun tulisi tietää ensin lisää, jotta uskaltaisit ottaa 
ideasi kanssa seuraavan askeleen?  

• Listaa vähintään 15 kysymystä tai oletusta 
• Kysymykset voivat liittyä mm. asiakasryhmään, 

asiakkaille syntyviin hyötyihin, käyttäjäkokemukseen, 
hintaan, kustannuksiin  

Mitkä ovat 1–3 kaikkein tärkeintä kysymystä/oletusta? 

 

 

3. Miten hankit tarvitsemasi tiedon? 
Millä tavoilla voisit saada vastauksia 1–3 valitsemaasi 
avainkysymykseen, tai -oletukseen?  
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• Jos et saa muuten vastauksia, niin sitten tehdään 
kokeilu 
 

Kokeiluidea: Mikä on helpoin, nopein ja edullisin tapa 
tarvitsemasi tiedon saamiseksi?  

Paikka: Missä kokeilu toteutetaan?  

Kokeilujakso: Milloin kokeilu toteutetaan?  

Kokeilun omistajan nimi: Kuka on vastuussa kokeilusta?  

 

 

4. Ketkä ovat koeasiakkaita tai -
käyttäjiä? 

Mikä on olettamasi pääasiakasryhmä, joka hyötyy 
tuotteestasi tai palvelustasi?  katso kohta 1 

Kuinka monta koeasiakasta tai koekäyttäjää tarvitset, jotta 
saisit riittävän luotettavan tiedon ideasi toimivuudesta? 

• Yksikin koeasiakas voi aluksi riittää 

Miten tavoitat koeasiakkaat tai koekäyttäjät ja houkuttelet 
heidät mukaan? 

Kuka vastaa koeasiakkaiden tai -käyttäjien hankkimisesta? 

  



 
 

 

 
15 

 

5. Miten luot käyttäjäkokemuksen? 
Mikä on olettamasi keskeisin hyöty (tai pari hyötyä), jonka 
tuotteesi tai palvelusi käyttäjä saa ideasta? 

Millä tavalla saat konkretisoitua tämän hyödyn 
koekäyttäjille? 

Toisin sanoen, miten saat rakennettua nopean prototyypin, 
jota käyttämällä koekäyttäjät saavat ideastasi aidon 
käyttökokemuksen?  

• Pyri mahdollisimman nopeaan ja edulliseen 
prototyypin tekoon (max. 1 päivä työaikaa)  

Mitä nopean prototyypin valmistamiseen tarvitaan?  
       tarvikkeet, raha, muut resurssit 

Kuka tekee nopean prototyypin?  

6. Miten keräät tietoa kokeilusta? 
Jotta saisit mahdollisimman hyvin vastauksia kysymyksiisi, 
niin miten keräät tiedon koekäyttäjiltä? Menetelmiä ovat 
mm. 

• Aktiivinen havainnointi: palveluntuottaja luo 
käyttäjäkokemuksen ja kirjaa ylös havaintoja. Kuka 
havainnoi? 

• Passiivinen havainnointi: havainnoija ei luo 
käyttäjäkokemusta, vaan kirjaa ulkopuolisena ylös 
havaintoja. Kuka havainnoi? 
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• Kyselylomake: mitä kysytään ja milloin ja missä 
vastataan. Kuka suunnittelee ja tekee lomakkeen?  

• Haastattelu: mitä kysytään ja keneltä, missä ja 
milloin. Kuka suunnittelee ja haastattelee? 

• Muotoiluluotain: koekäyttäjät kirjaavat itse ylös 
käyttökokemuksen. Kuka suunnittelee luotaimen ja 
ohjeistaa koekäyttäjät? 

• Data digitaalisilta alustoilta: Google analytics, 
Facebook ym. 

 

7. Miten analysoit keräämäsi tiedon? 
Miten analysoidaan eri menetelmillä kerätty tieto? 

• Määrällinen tieto 
• Laadullinen tietoa 

Milloin analysoidaan? 

Miten analyysin tulokset esitetään? 

Kuka/ketkä analysoivat? 

 

8. Miten päätetään jatkosta? 
Kuka raportoi kokeilun? Milloin raportti valmistuu? Miten 
tulokset esitellään ja kenelle?  

Raportin sisältö: 

• Mitä ja miten tehtiin? 
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• Miten hyvin kokeilu tuotti vastauksia 
kysymyksiin/oletuksiin? 

• Mihin kysymyksiin/oletuksiin ei saatu riittävän hyviä 
vastauksia? Miksi? Miten voisi parantaa seuraavaan 
kokeiluun?    

• Mitä uusia kysymyksiä heräsi    

Kannattaako idean kokeilemista jatkaa? Kuka päättää? 

Jos kannattaa niin mitkä ovat seuraavat keskeiset uudet 
kysymykset? 

Milloin ja kuka tekee seuraavan kokeilusuunnitelman? 

Milloin seuraava kokeilu toteutetaan?  

 

 

 

It is common sense to take a method and try it, 
if it fails, admit it frankly and try another.  

-  Anthony Burgess   
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Toteuta kokeilu suunnitelman 
mukaisesti ja dokumentoi oppimasi 

asiat 
 

Listaa tähän suunnitelman kohdasta 2 asettamasi 
kaikkein tärkeimmät kysymykset ja oletukset (1–3 kpl). 
Kirjaa niiden alle kokeilusta saadut vastaukset. 

 

 

 

Tiivistä mitä opit kokeilusta & Mikä oli kaikkein tärkein 
oppi 

 

 

 

Mitä uusia kysymyksiä kokeilusta heräsi? (katso myös 
suunnitelman 2-kohdassa olevaa laajaa kysymyslistaasi) 

 

 

Miten jatkossa toimit? Lopetatko idean kokeilun vai 
jatkatko idean kokeilua? Jos jatkat, niin mihin 
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kysymyksiin tarvitset seuraavaksi vastauksia? Tästä 
starttaa sitten seuraavan kokeilun suunnittelu.     
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MINT-hanke 

MINT– Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja 
kokeiluekosysteemin kehittäminen -hanke on LAB-
ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston, Luumäen kunnan, 
Parikkalan kunnan, Rautjärven kunnan, Savitaipaleen 
kunnan ja Taipalsaaren kunnan yhteishanke, jonka 
tavoitteena on luoda innovaatio- ja kokeiluekosysteemi 
toimintamalli kuntien, yritysten ja korkeakoulujen välille. 
Hankkeessa keskitytään kuntien, yritysten ja niiden 
yhteisten innovaatiohaasteiden ratkaisemiseen kokeiluiden 
avulla ja sitä kautta kunnissa toimivien pk-yritysten 
innovaatio-osaamisen kasvattamiseen. Hankeaika: 9/2019–
12/2021 

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. 

 

Heräsikö kysymyksiä? 
Ota yhteyttä MINT hankkeeseen tai työkirjaan liittyen:  

 

Elsa Melkko Erno Salmela 

Projektipäällikkö Kokeilumestari 

elsa.melkko@lab.fi erno.salmela@lut.fi 

050 3305271 050 3226418 

mailto:elsa.melkko@lab.fi
mailto:erno.salmela@lut.fi
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