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Alkukeskustelu
Päiväys 
Yrityksen nimi 
Kehitettävä ratkaisu 
Y-tunnus
Yhteyshenkilö 
Haastattelija 

Yritys 
Miten pitkään toiminut yritys on toiminut 
Millaista aiempaa kokemusta yrityksellä 
on tuotekehittelyprosesseista  
Mikä visio yrityksellä on  
Mitä omaa ekspertiisiä yrityksellä on 
Onko yritys saanut EU:n tukea 
kehittämistyöhönsä   

Tuotteen kohderyhmä 
Kenelle tuote/palvelu on tarkoitettu 
Mihin tarpeeseen tuote/palvelu vastaa 
Millaista hyötyä käyttäjä saa 
kehitettävästä tuotteesta/ palvelusta 
Miten tuote/palvelua muuttaa käyttäjän 
elämää/toimintaa tai parantaa hänen 
hyvinvointiaan  

Kehittämisen kohde 
Onko tuote/palvelu  
uusi markkinoilla/yritykselle 
Missä kehitysaiheessa tuote/palvelu 
Halutaanko tuotetta/palvelua kehittää 
toimivammaksi  
Etsitäänkö tuotteelle uusia 
käyttöympäristöjä  
Kytkeytyykö tuote/palvelu älykkääseen 
teknologiaan   
Miten yritys on huomioinut 
tuotteen/palvelun yhteensopivuuden 
ekosysteemiin  
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Miksi yrityksellä on tarve kehittää 
tuotetta/palvelua  

Yrityksen tahtotila 
Millaista tukea yritys odottaa 
Hyödyttävätkö tarjolla olevat tukimuodot 
yritystä  
Miten yritys haluaisi yhteiskehittää 
tuotetta käyttäjien ja muiden 
asiantuntijoiden kanssa  
Onko yritys tutustunut yleisiin 
sopimusehtoihin  
Haluaako yritys sitoutua yhteistyöhön 
sopimuksella  
Haluaako yritys laatia 
kehittämissuunnitelman 

Korkeakouluyhteistyö 
Opiskelijoiden TKI-työn toiveet  
(HUOM! työn laadussa voi olla vaihtelua) 
Mitkä asiat huomioit aikataulutuksessa  

Millaiset kehittämisresurssit yrityksellä on 
(aika-, henkilö-, osaaminen- ja talous) 
ovat  

Next steps 
Mitä tehdään seuraavaksi 

Kuka toimii jatkossa yhteyshenkilönä 
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