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Käyttäjäkokeilun toteutuslomake
Yrityksen nimi: 
Koordinaattorin nimi: 
Käyttäjäkokeilun toteutuspaikka: 

Käyttäjäkokeilulla haetaan vastausta seuraaviin kysymyksiin 

Käyttäjäkokeilun suunnitelma 
Tehtävä  Vastuuhenkilöt  Miten toteutetaan  Aikataulu 

Käyttäjien hankinta/valinta 

Avainhenkilöiden informointi 

Kokeilun kokonaiskesto 

Kokeilun aloitus- ja lopetuspäivämäärä 

Alkuhaastattelun sisältö - mitä tietoa tarvitaan 
lähtötilanteessa 

 

Loppuhaastattelu - mitä tietoa tarvitaan 
lopputilanteessa?  
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Tehtävä Vastuuhenkilöt Miten toteutetaan Aikataulu 

Laitteiden asennus ja sijainti 

Laitteiden asennus ja poisto 

Tiedonkeruu - 

Mitä tietoa laitteilla kerätään ja missä 
muodossa?  
Tiedonkeruu  
Kenelle tieto kerätään/on nähtävissä? 

Missä tieto säilytetään ja kuinka kauan? 

Kokeilun palaute/arviointi  

Mistä asioista pyydetään palautetta? 
Kokeilun palaute/arviointi  

Keneltä pyydetään palautetta? 
Kokeilun palaute/arviointi 

Miten palaute kerätään?  
Laitteiden ja palautetiedon analysointi 

Miten tieto analysoidaan?  
Kokeilun raportointi  

Mitä tietoa raportoidaan? 
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