
Tuoteideaan liittyvät riskitTuoteideaan liittyvät riskitTuoteideaan liittyvät riskitTuoteideaan liittyvät riskit
 Tarkistuslista yrityksen tuoteideaan liittyvien riskien tunnistamiseen � ovatko ris-

kit hallinnassa? Vain oikea ja hallittu tuoteidea mahdollistaa tuotteen kehittelyn ja
myöhempien vaiheiden onnistumisen.

Yritys: Ryhmä/arvioija:

Tarkastelun kohde: Päiväys:

Arvioi tuote- tai palveluideaa eri näkökulmista. Arviointiasteikko: kyllä = asia on kunnossa, ei = asia ei ole
kunnossa. Täytä vain ne kohdat, jotka koskevat yritystäsi tai tuotettasi. Kirjaa perustelut, lisätiedot ja päätök-
set asioiden hoitamisesta erilliselle paperille tai esimerkiksi työvälinesarjaan sisältyvälle riskienhallintatoi-
menpiteiden yhteenvetolomakkeelle, jotta ne eivät unohdu.

Vastaako tuote markkinoiden vaatimuksia?
Kyllä Ei Ei  koske meitä

Onko yritys tehnyt markkinatutkimuksen? ! ! !

Onko tuote markkinoilla ennen kilpailijoita, mutta ei kuitenkaan ennen
kuin asiakkaat ovat valmiita ostamaan sitä?

! ! !

Tiedetäänkö, millainen tuotteen elinkaari on ja missä vaiheessa ollaan? ! ! !

Ollaanko tuotteen vanhenemiseen varauduttu? ! ! !

Onko tuotteen kysyntä pysyvää? ! ! !

Onko käyttäjien tarpeisiin liittyvä volyymi tunnistettu? ! ! !

Onko tuotteen hinnoittelu kohdallaan? ! ! !

Onko tuotekonseptia kehitelty yhteistyössä käyttäjien kanssa? ! ! !

Keskustellaanko käyttäjien kanssa tuotekehityksen eri vaiheissa? ! ! !

Onko yrityksen henkilöstön tietämys asiakastarpeista kartoitettu? ! ! !

Onko samalla markkina-alueella vastaavia tuotteita? ! ! !

Onko kilpailutilanne arvioitu? ! ! !

Onko tuote sitä koskevien vaatimusten mukainen? ! ! !

Yrityksen strategia ja tuotekehitys
Kyllä Ei Ei  koske meitä

Onko yrityksen toiminta-ajatus kaikkien tiedossa? ! ! !

Noudatetaanko yrityksen toiminta-ajatusta myös tuotekehityksessä? ! ! !

Onko yrityksessä riittävät resurssit mm. kehittelyyn, teknologian hallin-
taan, valmistukseen ja markkinointiin?

! ! !

Näkyykö johdon osallistuminen ja tuki tuotekehitystoiminnassa? ! ! !

Pk-yrityksen riskienhallinnan työvälinesarja

Tuoteriskien hallinta



Tuotteeseen liittyvät oikeudet
Kyllä Ei Ei  koske meitä

Onko tuotteeseen liittyvät keksinnöt ja keskeiset edut suojattu esimerkiksi
patentilla, mallisuojalla tai muulla tavoin?

! ! !

Seurataanko yrityksessä oman alan uusia patentteja ja mallisuojia? ! ! !

Onko tarkistettu, että kenenkään muun suojattuja oikeuksia ei loukata? ! ! !
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