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Tuotekehittäjän

muistilista
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Onko sinulla uusi bisnesidea? Pyöriikö päässäsi uusia tuotteita tai palveluja, mutta 
olet epävarma niiden toimivuudesta? Seuraavat kysymykset auttavat etenemään.

1. Mikä on keksintösi?
Mitä sillä tehdään? Miten se toimii? Onko keksintösi tuote vai palvelu vai näiden yhdistelmä? Vai onko kyseessä aivan uudenlainen me-
netelmä?

2. Minkä tarpeen olette tunnistaneet asiakkaillanne / markkinoilla?
Missä kaikissa tilanteissa ongelmaa esiintyy? Esiintyykö ongelmaa laajalti vai vain harvoin tai satunnaisesti? Miten merkittävä se on?

3. Onko keksintösi uniikki?
Löytyykö markkinoilta samankaltaista keksintöä?

4. Ketkä ovat kilpailijoitasi?
Löytyykö markkinoilla vastaavaa tai samaan tarkoitukseen suunniteltua tuotetta tai palvelua?

5. Miksi asiakas ostaisi teiltä? Miksi ei muilta toimittajilta tai kumppaneilta?
Mieti, onko asiakas valmis vaihtamaan nykyisen käyttämänsä tuotteen, palvelun tai menetelmän uuteen?

6. Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaitanne?
Kuka tekee ostopäätöksen?

7. Millainen kaupallinen potentiaali tuotteellanne / palvelullanne on?
Onko näillä alueilla ostovoimaisia potentiaalisia asiakkaita. Rajoittuuko markkina-alue Suomeen vai onko kyse globaaleista markkinoista?

8. Miten hoitaisit tuotteen tai palvelun myynnin ja markkinoinnin?
Mitkä olisivat tuotteen jakelukanavat? Kuinka paljon markkinointi kustantaa. Missä kanavissa tavoittaisit potentiaaliset asiakkaasi?

9. Kenelle voisit koemielessä markkinoida keksintöäsi?
Kerää palautetta potentiaalisilta käyttäjiltä jo varhaisessa vaiheessa, jotta voit selvittää, onko tuotteelle/palvelulle tarvetta ja kysyntää.

10. Voiko keksintösi suojata?
Voiko keksintöön hakea teollisoikeudellista suojaa, esimerkiksi patenttia tai hyödyllisyysmallia?

11. Miten kaupallistat tuotteesi / palvelusi?
Uusi yritys vai nykyinen? Vai aiotko lisensoida keksintösi tai myydä oikeudet siihen? Mistä raha tulee?

12. Skaalautuuko tuotteesi / palvelusi?
Onko tuote tai palvelu monistettavissa paikasta toiseen?

13. Mistä saat rahoitusta tuotteesi / palvelusi kehittämiseen?
Omarahoitusosuus? Pääomasijoittajat? Tekes?

14. Millaiset ovat tuotteen valmistusmahdollisuudet ja -kustannukset?

15. Kuka vastaa keksintösi kehittämisestä?
Mieti, mitä osaat itse ja mihin kaikkeen tarvitset apua? Mieti, mikä on sinun omaa ydinosaamisaluettasi ja
mihin kaikkeen tarvitset ulkopuolista apua.

16. Onko kehittäminen projektoitu?
Onko tuotekehityshanke suunnitelmallinen? Onko budjettia? Kauanko kehitystyö kestää?


