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ALKUSANAT

Patentti- ja rekisterihallitus (jatkossa PRH) on teollisoikeuksien sekä yritys- ja yhteisötoiminnan 
asiantuntijaorganisaatio. Sen keskeisenä tehtävänä on edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta 
ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa sekä kansainvälisesti.

PRH tukee teknistä ja taloudellista kehitystä sekä vaalii henkistä pääomaa varmistamalla, että
• yritykset, yhdistykset ja säätiöt voivat toimia oikeudellisesti maassamme
• keksijät, tutkijat, tuotekehittäjät, valmistajat ja markkinoijat voivat saada patentin, tavaramerkin, 
 mallioikeuden tai muun teollisoikeudellisen suojan
• suomalaisten edut turvataan kansainvälisesti
• PRH:n tietopääoma ja neuvonta ovat luotettavia ja nopeasti saatavissa.

PRH toteuttaa yhdessä Maailman Henkisen Omaisuuden Järjestön (WIPO) kanssa kansallista 
Idealuotsi-hanketta, jonka tavoitteena on immateriaalijärjestelmän hyödyntämisen laaja 
edistäminen erityisesti pk-sektorilla.

Tämä opas on toteutettu osana kansallista Idealuotsi-hanketta. Sen osapuolia ovat:
• Elinkeinoelämän keskusliitto
• Kauppa- ja teollisuusministeriö
• Keksintösäätiö
• Keskuskauppakamari
• Patentti- ja rekisterihallitus
• Suomen Yrittäjät
• Tekes
• TE-keskukset
• Teknologiateollisuus
• Työelämän kehittämisohjelma Tykes
• Työministeriö
• Ulkoministeriö
• Uusyrityskeskukset
• WIPO

Oppaan on PRH:n kanssa kehittänyt VTT Tietopalvelu.

Patentti- ja rekisterihallitus  VTT Tietopalvelu
Mika Waris   Riitta Housh
Mirja Lehikoinen   Riitta Metsäkoivu
Veli-Pekka Hyttinen

Haluamme kiittää oppaan toteuttamiseen osallistuneita yrityksiä ja yhteistyökumppaneita, 
joilta olemme saaneet arvokasta palautetta oppaan käyttäjäläheiseen toteuttamiseen. 

Helsingissä 29.11.2005 

Mika Waris
Patentti- ja rekisterihallitus
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1 JOHDANTO

Älä keksi pyörää uudelleen!

Monissa selvityksissä on todettu, että lähes puolet kaikesta t&k-
toiminnasta on sellaista, jonka joku muu on jo tutkinut ja lopputulos 
on siis selvillä. Omaa tutkimusta aloitettaessa ei ole otettu selvää, 
mitä muualla on tehty. Patenttivirastojen tekemien tutkimusten mu-
kaan eurooppalaisten yritysten T&K-työstä noin 30–50 % on pääl-
lekkäistä, eli toistetaan jo tehtyä työtä. Suomessa tämä tarkoittaa 
vuoden 2002 tasolla jopa 1,5–2,5 miljardia tehotonta euroa. On siis 
suuri riski tehdä päällekkäistä kehitystyötä. 

Kaikki päällekkäisyys ei tietenkään ole pahasta, sillä jo tehtyä tut-
kimusta voidaan toistaa myös oman oppimisen takia. Silloinkin on 
tärkeää ja myös omaa oppimista nopeuttavaa tietää, kuinka asia 
on muualla ratkaistu. 

Patentti-informaatio avuksi

Ne ratkaisut, joille on joskus haettu patenttia, löytyvät patenttiha-
kemuksista ja myönnettyjen patenttien julkaisuista. Niitä kutsutaan 
tässä esityksessä yhteisnimellä patenttijulkaisu. Patenttijulkaisujen 
sisältämää ja niistä yhdistelemällä saatavaa tietoa kutsutaan pa-
tentti-informaatioksi. Patenttijulkaisuissa on maailmanlaajuisesti 
kuvattu yli 30 miljoonaa teknistä ratkaisua. 

Patentti-informaatiota on helposti saatavilla. Patenttijulkaisuista voi 
tilata kopiot. Patenttijulkaisut ovat myös kaikkien vapaasti haetta-
vissa Internetissä mm. helppokäyttöisessä espacenet®-palvelus-
sa. Voit myös tilata selvitykset tiedonhaun ammattilaisilta. Heillä on 
käytössään paljon monipuolisempia maksullisia lähteitä. Näitä ns. 
ammattilaislähteitä on syytä käyttää selvityksiin aina, kun tehdään 
rahan sitomista vaativia päätöksiä tai kun aloitetaan valmistusta tai 
vientiä. Eri mahdollisuuksia patentti-informaation hankkimiseksi on 
käsitelty luvussa 2.

Patentti-informaation hyödyt tuotekehityksessä

Yksi avainkeino päällekkäisen tutkimuksen välttämiseksi onkin 
patentti-informaation käyttö tuotekehityksen tietolähteenä. Patent-
ti-informaatio on teknisen tiedon tärkein lähde, koska monien tut-
kimusten mukaan (Euroopan patenttivirasto & OECD ja Derwent) 

noin 70–90 % patenttien sisältämästä uudesta tiedosta löytyy vain 
patenttijulkaisuista. Keksintöjä ei ole koskaan julkistettu missään 
muualla: niistä ei ole kirjoitettu artikkeleita eikä pidetty konferens-
si-esitelmiä. 

Turhaa päällekkäistä kehitystyötä voidaan ehkäistä, kun alan pa-
tentit selvitään jo mietittäessä, mitä projekti-ideaa kannattaa lähteä 
kehittelemään eteenpäin. Jokaisen kehityshankkeen pohjaksi on 
mahdollista löytää patentti-informaatiolähteistä vallitsevaa teknii-
kan tasoa ja kilpailutilannetta kuvaavaa materiaalia, jolloin tuote-
kehityksen läpimenoaikaan ja suunnanvalintaan voidaan merkittä-
västi vaikuttaa. Oman idean uutuus on aina syytä selvittää ennen 
patenttihakemuksen laatimista. 

Patentti-informaatio on myös tärkeä business-tiedon lähde. Pa-
tenttitietoa analysoimalla saadaan tärkeää tietoa oman alan tai kil-
pailijoiden tutkimuksesta ja kehitystrendeistä. Koska yritykset pää-
sääntöisesti patentoivat vain taloudellisesti tärkeäksi arvioimaansa 
tietoa, niin teknologian suuntaukset ja yritysten todelliset strategiat 
näkyvät aluksi vain patenttihakemuksissa. Muuten ne pyritään pi-
tämään salassa. 

Pk-yritykset ja patentti-informaatio

Patentti-informaation hyvästä saatavuudesta huolimatta yli 60 % 
yrityksistä ei käytä patentti-informaatiota hyväkseen (Euroopan 
patenttivirasto v. 2002–2003). Isoista yrityksistä 34 % pitää patent-
ti-informaatiota tärkeänä, mutta t&k-toimintaa harjoittavista pk-yri-
tyksistä vain 18 % ja muista pk-yrityksistä vain 6 % (v. 1998 tehty 
selvitys). 

Oppaan tarkoitus

Tämän oppaan tarkoituksena on lisätä patentti-informaation hy-
väksikäyttöä pk-yrityksissä ja toimia käytännönläheisenä manu-
aalina patentti-informaation hyödyntämiseen tuotekehityksen eri 
vaiheissa. Opas on laadittu lähinnä pk-yrityksiä varten, mutta se 
palvelee yhtä hyvin muitakin tuotekehityksen piirissä toimivia hen-
kilöitä.

Perustietoa patentista on selitetty liitteessä 2.
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Patentti-informaatiota eri lähteistä

espacenet®-tietokanta Euroopan patenttiviraston helppokäyttöinen maksuton palvelu, joka sisältää yli 30 milj. 
keksinnön tiedot eri maista, osittain jopa 1920-luvulta lähtien.

Patentti- ja rekisterihallituksen 
(PRH) omat tietokannat

PatInfo-patenttirekisteri suomalaisista (FI) hakemuksista voimassaolotietoineen vuodesta 
1960, patentti- ja hyödyllisyysmallilehdet, patenttihakemusten viikkoluettelo ym

Muiden patenttivirastojen 
tietokannat

Kullakin patenttivirastolla on omat tietokantansa, joissa on vain tämän yhden viraston jul-
kaisut, esim. vain USA:n hakemukset ja patentit

Maksulliset kiinteähintaiset 
patenttitiedonlähteet

MicroPatent, Delphion ym. Tärkeimpien patenttivirastojen julkaisut. Helppokäyttöisiä. 
Usein myös mahdollisuus tulosten analysointiin ja visualisointiin.

Maksulliset tietopankit STN, Dialog ja Questel.Orbit, joissa on jalostettua tietoa sisältäviä tietokantoja, mm. DWPI 
(Derwent World Patents Index), Chemical Abstracts. Monipuolisimmat haku-, analyysi- ja 
visualisointimahdollisuudet. Myös helppokäyttöisiä liittymiä, esim. STN Easy, tuotekehityk-
sen parissa toimivien henkilöiden käyttöön

2 PATENTTI-INFORMAATION LÄHTEET

Kaikki teknisesti ja taloudellisesti merkittävät ratkaisut on pyritty 
suojaamaan patentilla. Näistä patenttihakemuksista on muodostu-
nut maailmanlaajuinen tiedonlähde. Julkiseksi tulleet patenttihake-
mukset ja myönnettyjen patenttien julkaisut ovat kaikkien vapaas-
ti haettavissa Internetissä patenttivirastojen tietokannoissa. Tär-
keimmät niistä ovat espacenet®-palvelu ja USA:n patenttiviraston 
tietokannat. Ne ovat helppokäyttöisiä ja maksuttomia eivätkä vaa-
di rekisteröitymistä. Yrityksesi on myös saattanut hankkia työnte-
kijöidensä käyttöön jonkun kiinteähintaisen lähteen (MicroPatent, 
Delphion, SciFinder ym.). 

Monet patenttiselvitykset on syytä teettää tiedonhaun ammatti-
laisilla. He käyttävät maksullisia jalostettua tietoa sisältäviä tieto-
pankkeja ja niiden monipuolisia hakuliittymiä. Tietopankkeihin on 
myös helppokäyttöisiä hakuliittymiä, kuten STN Easy. Niissä tie-
donhaku tapahtuu ammattilaislähteistä, mutta hakujen tekeminen 
on kuitenkin helppoa. Niiden käyttö ei vaadi koulutusta, joten halu-
tessasi voit hankkia itsellesi käyttöoikeuden sellaiseen. 
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espacenet®-palvelu

Patentti-informaatiota on maksutta kaikkien ulottuvilla Internetis-
sä patenttivirastojen sivuilla. Tärkein näistä on Euroopan patent-
tiviraston ylläpitämä helppokäyttöinen espacenet®-palvelu http://
fi.espacenet.com/. Siinä on kahdenlaisia tietokantoja: maailman-
laajuisten patenttien tietokanta ja kansallisia tietokantoja. Maa-
ilmanlaajuinen on käyttökelpoisin useimpiin hakuihin, myös suo-
malaisten julkaisujen etsimiseen. Se sisältää yli 30 milj. keksinnön 
(patenttiperheen) tiedot eri maista, osittain jopa 1920-luvulta läh-
tien. Sieltä voit saada julkaisuille englanninkieliset otsikot, tiivis-
telmät ja julkaisut kokonaisuudessaan, mikäli patenttia on haettu 
englanninkieliseen maahan. Muut virastokohtaiset tietokannat si-
sältävät yleensä vain kaksi viimeistä vuotta ja ne ovat alkuperäi-
sellä kielellä.

Patenttijulkaisut ovat espacenet®-palvelussa sellaisenaan, joten 
sanahaku kohdistuu alkuperäisiin otsikoihin ja tiivistelmiin. Niissä 
ei välttämättä haluta paljastaa keksinnön olennaista osaa, joten 
tiedonhaku espacenet®-palvelusta ei anna kattavia tuloksia. Yk-
sinkertaisen hakuliittymän takia myös hakumahdollisuudet ovat ra-
joitetut. espacenet®-palvelun maksuttomuus tekee sen kuitenkin 
erityisen soveliaaksi tuotekehityksessä tapahtuvaan ideointiin ja 
ideoiden seulontaan, koska niissä riittää pintapuolinen haku suu-
resta määrästä patenttijulkaisuja. Tuotekehitysprojektin valmistelu-
vaiheessa tehdään päätöksiä, joilla on taloudellisia seurauksia, jo-
ten tässä vaiheessa ammattilaisapu on yleensä tarpeen. 

Tärkeä tiedonlähde on myös Online European Patent Register 
http://register.epoline.org/espacenet/ep/en/srch-reg.htm, jossa on 
eurooppahakemusten (EP) statustiedot eli tiedot hakemusten ti-
lasta ja patenttien voimassaolosta. 

Patentti- ja rekisterihallituksen omat tietokannat

Patentti- ja rekisterihallituksella (PRH) on myös omia tietokantoja, 
jotka koskevat mm. suomalaisia patenttihakemuksia ja patentte-
ja. Niihin pääsee sivulta www.prh.fi. Tärkein niistä on PatInfo-pa-
tenttirekisteri, jossa on kaikki suomalaiset (FI) hakemukset v. 1960 
lähtien. Palvelussa on mukana myös hakemusten voimassaolo-
tiedot. PRH:n sivuilla on myös mm. oma tietokanta Suomessa voi-
massaolevista eurooppapatenteista (EP). Lisäksi sivuilla on pääsy 
patentti- ja hyödyllisyysmallilehtiin sekä patenttihakemusten viik-
koluetteloon.

Muut patenttivirastojen tietokannat

Useimmat maksuttomat tietokannat käsittävät vain yhden patent-
tiviraston julkaisut ja ovat näin ollen liian suppeita normaaleihin 
hakuihin. Niitä kannattaa käyttää silloin, kun halutaan hakea ni-
menomaan tämän kyseisen maan julkaisut ja saada niiden teks-
tit kokonaisuudessaan. Tärkeimmät ja käyttökelpoisimmat näistä 
ovat USA:n patenttien tärkeyden takia USA:n patenttiviraston tie-
tokannat www.uspto.gov/patft/. Niiden etuna on se, että sanahaku 
voidaan kohdistaa myös vaatimuksiin ja selityksiin. 

Muiden patenttivirastojen tietokantojen sisällöllä ja hakuliittymillä 
on samat rajoitukset kuin espacenet®-palvelulla.

Maksulliset kiinteähintaiset patenttitiedonlähteet 

Maksuttomien tietokantojen lisäksi Internetissä on maksullisia 
patenttipalveluja. Niitä käytetään yleensä vuosisopimuksilla, 
jotka sallivat rajattoman käytön. Tärkeimmät ovat MicroPatent 
www.micropat.com ja Delphion www.delphion.com. Nämä tieto-
kannat sisältävät USA:n, EPO:n, WIPO:n ja Japanin julkaisut sekä 
enenevässä määrin myös muiden patenttivirastojen julkaisuja.

Kiinteähintaiset tietokannat sisältävät patenttijulkaisut sellaisinaan 
(kuten maksuttomat lähteet), mutta hakuliittymät ovat monipuoli-

sempia. Niissä on yleensä mahdollista myös analysoida ja visuali-
soida haun tuloksia. 

Maksulliset tietopankit

Tietopankit ovat perinteisesti ammattilaisten käyttämiä tiedon-
lähteitä. Niissä on tyypillisesti useita kymmeniä jopa satoja tie-
tokantoja eri aloilta. Tietokannat kattavat patentteja ja/tai tieteel-
listeknistä kirjallisuutta. Puhtaita patenttitietokantoja on vain seu-
raavissa tietopankeissa: STN www.vtt.fi/inf/stn/index.htm, Dialog 
www.dialog.com ja Questel.Orbit www.questel.orbit.com. 

Tietopankkien tietokannat ovat ammattimaisesti laadittuja, luotet-
tavia ja kattavia, sillä niitä tuottavat usein tieteelliset seurat ja muut 
organisaatiot, jotka pyrkivät saamaan tietokantaansa kaiken alan 
kirjallisuuden. Tietokantojen maantieteellinen ja ajallinen kattavuus 
on laaja. Tietokannan tuottaja laatii kustakin julkaisusta tietokan-
taan viitteen, joka sisältää julkaisun otsikon ja tiivistelmän sekä 
lähdetiedot (patenttijulkaisuille hakijan, keksijän, patentti- ja hake-
musnumerot sekä kansainvälisen patenttiluokituksen). Tuottajat li-
säävät viitteisiinsä usein omia luokituksiaan ja avainsanojaan, jotta 
tieto myös löytyisi tietokannoista hyvin. 

Tärkein yleispatenttitietokanta on Derwent World Patents Index. 
Kemian alan patenttihauissa hyödyllisin on Chemical Abstracts 
-tietokanta. Tietopankkien patenttitietokannat sisältävät usein pal-
jon jalostettua tietoa: Otsikot ja tiivistelmät saattavat olla uudelleen 
kirjoitettuja tarkoituksena paljastaa keksinnön sisältö. Niissä on 
voitu myös käyttää tietokannan omia luokituksia ja avainsanalisto-
ja. Nämä helpottavat merkittävästi löytyvyyttä. Toisaalta keksinnön 
kiinnostavuus pystytään viitteitä luettaessa arvioimaan helpommin 
ja nopeammin. 

Tietopankeissa on monipuoliset hakuliittymät, minkä takia haku-
tehtävä voidaan antaa täsmällisesti. Tietopankit tarjoavat myös ke-
hittyneitä analysointi- ja visualisointimahdollisuuksia. 

Jalostetun tietosisällön ja edistyneiden hakutekniikoiden ansiosta 
tietopankkihauista saadaan selvästi paremmat tulokset kuin muis-
ta lähteistä. Haussa löytyneet julkaisut osuvat varmemmin oikeaan 
ja voidaan myös paremmin luottaa siihen, että asiaa käsittelevät 
julkaisut löytyivät haussa. 

Myös tietopankkien helppokäyttöisillä hakuliittymillä, kuten STN 
Easy, saadaan paremmat tulokset kuin patenttivirastojen maksut-
tomissa palveluissa (espacenet®-palvelu ym.) tai muissa maksul-
lisissa patenttipalveluissa (MicroPatent ym.), koska haku voidaan 
niissä tehdä jalostettua tietoa sisältävistä tietokannoista. Haku on 
kuitenkin hyvin helppoa. Yksinkertaisten hakumahdollisuuksien ta-
kia niillä ei toisaalta saada yhtä hyviä tuloksia kuin komentokie-
lellä.

Opettele jonkun tietopankin käyttö tai teetä haku tarvittaessa tie-
donhaun ammattilaisella! 
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Tuotekehityksessä on usein syytä käyttää ammattilaisia apuna tie-
donhankinnassa, sillä espacenet®-palvelu ja muut vastaavat läh-
teet eivät aina anna riittävän kattavia tuloksia. Syyt ovat seuraa-
vat:

Ei jalostettua tietoa, vaan vain alkuperäiset otsikot ja 
tiivistelmät

espacenet®-palvelu sisältää julkaisut sellaisinaan ja haku voidaan 
tehdä vain alkuperäisistä otsikoista ja tiivistelmistä. Ne eivät yleen-
sä selkeästi kerro keksinnön sisältöä. Ne myös kirjoitetaan usein 
tahallaan epätäydellisiksi ja jopa väärin, jotta kilpailijat eivät saisi 
tietoa keksinnöstä. Haussa käyttämäsi sanat eivät sen takia välttä-
mättä ole otsikoissa ja tiivistelmissä, vaikka ne kuvaisivatkin julkai-
sun käsittelemää keksintöä hyvin. Kaikissa patenttijulkaisuissa ei 
ole tiivistelmiä, joten niitä voidaan hakea vain otsikkotiedon perus-
teella. Tekemällä espacenet®-palvelussa haun patenttiluokan avul-
la, voit kiertää sisällön puutteellisuudesta aiheutuvaa ongelmaa. 

Ammattilaisten käyttämissä tietokannoissa keksintö on selitetty 
normaalilla teknisellä kielellä. Patenttijulkaisuissa käytetään pa-
tenttislangia, joka on osittain lakitekstin tyyppistä ja hankalasti 
tulkittavaa. Ammattilaistietokannoissa on uudelleenkirjoitetut otsi-
kot ja tiivistelmät, joissa pyritään paljastamaan keksinnön sisältö. 
Näin ollen näissä tietokannoissa käytetään sanoja, joita luultavim-
min itse käytät haussa, joten niistä saadaan täydellisemmät tulok-

set. Ammattilaistietokantoihin on myös usein lisätty kansainvälisen 
patenttiluokituksen lisäksi muitakin luokituksia tai asiasanoja, jotka 
helpottavat löytymistä.

Yksinkertainen hakuliittymä

espacenet®-palvelun hakuliittymä on helppokäyttöisyyden takia 
yksinkertainen eikä salli monipuolisia hakuja. Ammattilaislähtei-
den hakuliittymät ovat hakuominaisuuksiltaan olennaisesti moni-
puolisemmat.

Pääasiassa hakemusjulkaisuja

espacenet®-palvelu sisältää vain hakemusjulkaisuja. Myönnetty 
patentti on annettu maailmanlaajuisessa osassa vain eurooppa-
patenteille ja US-patenteille. Muista virastoista ei näin ollen saa 
myönnetyn patentin vaatimuksia.On muistettava, että patenttivaa-
timukset muuttuvat yleensä hakemuksen käsittelyn aikana, ja ha-
kemusten vaatimukset menevät harvoin sellaisenaan läpi. Ammat-
tilaislähteissä on myös myönnetyt patentit.

Tiedonhakutaito

Ammattimaiset tiedonhakijat ovat tottuneita tiedon hakijoita.

2.1  MIKSI KANNATTAA KÄYTTÄÄ ASIANTUNTIJAA? 



http://palveluverkko.prh.fi /tiedonhakuopas
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3 MIKSI PATENTTI-INFORMAATIOTA TARVITAAN JA KUINKA SE
 KANNATTAA HANKKIA TUOTEKEHITYKSEN ERI VAIHEISSA?

Tuotekehityshankkeen tavoitteena on uuden tuotteen tai menetel-
män kehittäminen tai olemassa olevan tuotteen tai menetelmän 
parantaminen. Tärkeimmät patentti-informaation tarjoamat työka-
lut tuotekehitysprosessin eri vaiheissa on esitetty alla olevassa ku-
vassa. Liitteenä 3 on esitetty tarkempi kuvaus.

Patenttiselvityksissä etsitään tiettyä alaa koskevaa julkista tietoa ja 
teknisiä ratkaisuja. Ne eroavat toisistaan siinä, kuinka leveälle alu-
eelle haku kohdistetaan ja toisaalta kuinka syvälle haku ulotetaan. 

Ideoiden seulonnassa selvitys pitää tehdä melko pintapuolisesti, 
mutta hyvin leveällä rintamalla, jotta nähdään, miten kunkin mah-
dollisen tuotteen tai menetelmän ympäristö on patentoitu ja millai-
seen kilpailuympäristöön ne joutuisivat. Tekniikan tason selvitys on 
laajuudeltaan suppeampi, mutta menee sitä vastoin syvemmälle. 
Siihen kannattaa aina ottaa mukaan myös patentti-informaation 

Tuotekehitysideoiden seulonta
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|

Tekniikan tason selvitys
|––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––|

Keksinnön uutuuden tutkiminen
|–––––––|
|–––––––|
|–––––––|

Valmistus- ja markkinointiestetutkimus
|–––|
|–––|
|–––|
|–––|

Tuotekehitysvaihe Patentti-informaation 
hyödyntäminen

Ideointi, esiseulonta, 
alustavat kokeet

Tuotekehitysideoiden seulonta

Projektin valmistelu Tekniikan tason selvitys
Tekniikan alan ja kilpailijoiden analyysit

Tuotekehitysprojekti, 
prototyyppi

Tekniikan alan ja kilpailijoiden seuranta 
Valmistus- ja markkinointi-
estetutkimus

Patentin hakeminen Keksinnön uutuuden tutkiminen

Markkinointi, 
valmistus, myynti, 
palaute

Kilpailijoiden ja tekniikan alan seuranta 
Kilpailijoiden ja tekniikan alan analyysit

analysointi. Keksinnön uutuuden tutkiminen on vieläkin kapea-
alaisempi ja syvemmälle menevä. Siinä tutkitaan ainoastaan, onko 
tietty oma keksintö uusi ja patentoitavissa. Valmistus- ja markki-
nointiestetutkimuksella varmistetaan, että on turvallista alkaa tuot-
teen valmistus ja myynti kenenkään patenttia loukkaamatta. Sel-
vitys on muuten kuten tekniikan tason selvitys, mutta se rajataan 
voimassaoleviin patentteihin ja niihin maihin, joihin tuotetta aiotaan 
valmistaa ja myydä.

Koko tuotekehityksen ajan on syytä seurata tekniikan alaa ja sillä 
toimivia kilpailijoita. Hyödyllistä tietoa saadaan myös analysoimal-
la kilpailijoiden ja tekniikan alan patenttitietoa. 

Perusteet ja käytännön toimet patentti-informaation hyödyntämi-
seen tuotekehityksen eri vaiheissa käydään seuraavassa kohta 
kohdalta tarkemmin läpi.
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3.1  TUOTEKEHITYSIDEOIDEN SEULONTA

Miksi patentti-informaatiota tarvitaan ideoiden seulonnassa?

Tuotekehitysprosessin alkuvaiheessa tehdyillä päätöksillä vaiku-
tetaan eniten prosessin lopputulokseen ja siihen sitoutuviin kus-
tannuksiin. Virheellisten päätösten korjaaminen myöhemmin on 
kallista. Jos projekti suuntautuu sellaisen tekniikan tutkimiseen ja 
kehittämiseen, joka lopulta osoittautuu jo aiemmin tunnetuksi, on 
käytetty sekä aikaa että rahaa turhaan. Pahimmassa tapauksessa 
voi kehitystyön lopputulos olla toisen yrityksen omaisuutta eli pa-
tentilla suojattua toisen yrityksen käyttöön. 

Tuotekehityksessä ideointi on jatkuva prosessi. Mielessä on usein 
paljon erilaisia ideoita, joista voi olla vaikea valita, mitä lähdetään 
viemään eteenpäin. Patentti-informaatio on tärkeä työkalu toteutet-
tavan idean valinnassa. Aivan alussa ei välttämättä haluta kertoa 

ideasta muille. On eri käsityksiä siitä, miten kauan kannattaa viipyä 
vapaan, luovan ideoinnin vaiheessa ja milloin on syytä alkaa sys-
temaattisesti tutkia kunkin idean toteuttamisen mahdollisuuksia. 
Itse tehty haku ja siitä löytyneet patenttijulkaisut auttavat kypsyt-
telemään ideaa eteenpäin myös silloin, kun ideasta ei vielä haluta 
kertoa muille. 

Tuotekehitysprosessin nopeus on yhä tärkeämpi kilpailuetu, joten 
projekti-ideaa koskevat patentit pitäisi kuitenkin selvittää mahdol-
lisimman varhaisessa vaiheessa, jotta aiemmin tunnettujen ja ke-
hityskelvottomien ideoiden parissa ei kuluisi liikaa aikaa. Löytynei-
den patenttijulkaisujen avulla voidaan arvioida, mitä projekti-ideaa 
kannattaa lähteä viemään eteenpäin. Mitä nopeammin päätös teh-
dään, sitä nopeammin projekti saadaan käyntiin, kehitystyö lop-
puun ja tuote tai osaratkaisu markkinoille ja tuottamaan. 

Kuinka patentti-informaatio kannattaa hankkia ideoiden seulontaa varten?

Pitääkö teettää ammattilaisella? Voiko tehdä itse?

• Voit halutessasi teettää tiedonhaun ideoiden seulontaan 
myös tiedonhaun ammattilaisilla, mutta yhtä hyvin voit teh-
dä seulonnan itse. Tietoa tiedonhaun tekijöistä ja toimeksi-
annon antamisesta ym. löytyy kohdasta 5.

• Tuotekehitysideoiden seulontaa voit mainiosti tehdä itse 
patentti-informaation avulla, sillä Internetissä maksutta saa-
tavana olevat palvelut soveltuvat siihen hyvin. Niissä voit 
selailla läpi suuriakin määriä patenttiviitteitä. Palveluissa on 
myös julkaisujen tekstit kokonaisuudessaan. Lukiessasi voit 
saada uusia ajatuksia ideasi ympäriltä.

• espacenet®-palvelu on maksuttomista palveluista laajin ja 
siksi niistä suositeltavin. Ohjeet espacenet®-palvelun hakui-
hin on esitetty kohdassa 4. Voit halutessasi käyttää lisäksi 
USA:n patenttiviraston tietokantoja. Niiden etuna on se, että 
voit hakea myös sanoja, jotka esiintyvät patenttijulkaisun se-
lityksessä ja vaatimuksissa eli muissa osissa kuin otsikoissa 
ja tiivistelmissä. espacenet®-palvelussa voidaan hakea vain 
otsikossa ja tiivistelmässä esiintyviä sanoja. Muista kuiten-
kin, että USA:n patenttiviraston tietokannoissa haku rajau-
tuu automaattisesti vain USA:ssa haettuihin patentteihin. 
Jos yritykseesi on hankittu jokin kiinteähintainen tietokanta-
palvelu (kuten MicroPatent, Delphion, SciFinder), niin käytä 
sitä virastojen tietokantojen sijasta. Jos sinulla on pääsy jo-
honkin käytön mukaan laskuttavaan palveluun (kuten STN 
Easy), niin käytä myös sitä. Kustannusten vähentämiseksi 
kannattaa aihetta aluksi kuitenkin tutkia espacenet®-palve-
lun avulla. 

• Tutki kunkin palvelun omia ohjeita. Myös kohdassa 4 esite-
tyt espacenet®-palvelun ohjeet kannattaa katsoa läpi, sillä 
pääosa niistä on yleispäteviä tiedonhaun perusohjeita.

3.2  TUOTEKEHITYSPROJEKTIN VALMISTELU 

Miksi patentti-informaatiota tarvitaan projektin 
valmistelussa?

Kun on valittu, mitä projekti-ideaa lähdetään viemään eteenpäin, 
alkaa tuotekehitysprojektin suunnittelu. Laaditaan projektisuunni-
telma, jossa määritetään tarkasti, mitä projektissa aiotaan tutkia. 
Tällöin hankitaan myös projektille rahoitus. Projektisuunnitelman 
teossa pitää ottaa huomioon, mitä patenttijulkaisuja ja muita jul-
kaisuja alalta on jo olemassa. Näin voidaan estää se, ettei ryhdy-
tä tutkimaan sellaista tekniikkaa, jonka hyödyntämisoikeudet joku 
muu yritys jo omistaa. 

Vaikka projekti-ideoita valittaessa jo olisikin käytetty hyväksi pa-
tentti-informaatiota ja tehty itse haku espacenet®-palvelussa, niin 
varsinaisen projektin suunnittelua varten pitää tehdä uusi haku. 

Seulontavaiheessa tehdyt haut ovat pinnallisia, joissa katsotaan 
aihetta laajasti. Projektin valmisteluvaiheessa pitää tehdä huomat-
tavasti yksityiskohtaisempi ja rajatumpi haku. Patenttitiedon lisäksi 
on tärkeä tutkia myös, onko aiheesta julkaistu jotakin artikkeleis-
sa, konferenssiesitelmissä tai raporteissa. Tällaista selvitystä kut-
sutaan tekniikan tason selvitykseksi. Tekniikan tason selvitys tulee 
aina tehdä ennen projektin käynnistämistä – ennen kuin projektiin 
aletaan sitoa rahaa. Näin estetään rahan ja ajan tuhlaus. 

Kun selvitys on tehty, kannattaa samalla aloittaa alan uusien pa-
tenttijulkaisujen jatkuva seuranta.

Tuotekehitysprojektin valmistelussa on hyötyä myös projektin ai-
healueen patenttien analyysistä. Ne tulevat tekniikan tason selvi-
tyksen ohessa, koska aihetta koskevat patentit on jo muutenkin 
haettu esiin. Katso tarkemmin kohta 3.6.
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Kuinka patentti-informaatio kannattaa hankkia projektin valmistelua varten?

Pitääkö teettää ammattilaisella? Voiko tehdä itse?

• Teetä patenttiselvitys aina ammattilaisella, koska tässä pi-
tää tehdä kunnollinen selvitys tietopankkien ammattilais-
tietokannoista. Pyydä patenttihaun lisäksi myös selvitys 
tieteellis-teknisistä tietokannoista muun julkisen tiedon sel-
vittämiseksi. Sitä on yleensä vaikea löytää itse. Ammattilais-
työkaluilla se onnistuu helpommin. 

• Jatka toimeksianto kattamaan alan seuranta koko tuoteke-
hitysprojektin ajaksi.

• Tietoa tekniikan tason selvityksen tekijöistä ja toimeksian-
non antamisesta ym. löytyy kohdasta 5

• Vain, jos osaat käyttää ammattilaislähteitä, joissa on ja-
lostettua tietoa sisältäviä tietokantoja ja monipuoliset ha-
kuliittymät, voit tehdä tekniikan tason selvityksen itse. es-
pacenet®-palvelu ei riitä tekniikan tason selvityksiin, koska 
sieltä saadut tulokset eivät ole kattavia. Jalostetun tietosi-
sällön ja oleellisesti parempien hakumahdollisuuksien an-
siosta asiaankuuluvat patenttijulkaisut löytyvät ammattilais-
lähteistä huomattavasti varmemmin ja toisaalta mukaan tu-
lee vähemmän asiaankuulumattomia viitteitä. Katso tarkem-
min kohdasta 2.2.

• Voit toki halutessasi tutkia aihetta ensin itse espacenet®-pal-
velun avulla. Ohjeet espacenet®-palvelun hakuihin löytyvät 
kohdasta 4. Jos olet jo projekti-ideoiden seulonnan yhtey-
dessä tehnyt haun espacenet®-palvelusta tai muista lähteis-
tä, siihen ei enää kannata käyttää paljoa aikaa. Jos haluat, 
voit yrittää tehdä haun nyt kapeammalla rintamalla ja ulottaa 
sen syvemmälle. 

.
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3.3  KEKSINNÖN UUTUUDEN TUTKIMINEN

Miksi patentti-informaatiota tarvitaan ennen patenttihakemuk-
sen kirjoittamista?

Kun olet tehnyt keksinnön, jolla voisi olla taloudellista merkitystä 
yrityksellesi, sille kannattaa yleensä hakea patenttia. Patentti an-
taa sinulle yksinoikeuden hyödyntää keksintöäsi. Muut yritykset 
eivät saa valmistaa eivätkä myydä keksintösi avulla valmistettuja 
tuotteita niissä maissa, joissa patenttisi on voimassa. 

Patentin saannin edellytyksenä on, että keksintö on uusi, eikä 
sitä ole julkaistu missään ennen patenttihakemuksen jättämistä. 
Uutuusvaatimus on ehdoton. Muut patentoinnin edellytykset ovat 
keksinnöllisyys ja teollinen käyttökelpoisuus. Patentti- ja rekisteri-
hallituksen ja muiden patenttivirastojen tekemien selvitysten mu-
kaan puolet patenttihakemuksista kaatuu uutuuden esteisiin. 

Keksinnön uutuus kannattaa aina selvittää jo ennen patenttihake-
muksen laatimista. Tätä selvitystä kutsutaan uutuustutkimukseksi 
tai ennakkouutuustutkimukseksi. Kun tiedetään, mitä vastaavan-
laista on jo olemassa, pystytään patenttihakemus kirjoittamaan 
sellaiseksi, että sillä on läpimenomahdollisuuksia. Näin keksin-
nölle saadaan laajin mahdollinen suoja. Toisaalta, jos keksin-
tö osoittautuu aiemmin tunnetuksi, niin säästetään paljon rahaa 

asianajaja-, patentointi- ja käännöskuluissa, kun hakemusta ei laa-
dita lainkaan. 

Jos aiot suojata keksintösi hyödyllisyysmallilla, kannattaa myös 
aina teettää sen uutuuden tutkiminen myöhempien loukkausoikeu-
denkäyntien ehkäisemiseksi. Hyödyllisyysmalleja ei tutkita, vaan 
riitakysymykset ratkaistaan aina oikeudessa. 

Patenttikirjallisuuden lisäksi ennen patentin hakemista on tärkeä 
tarkistaa, onko oma keksintö mainittu Research Disclosures -tyyp-
pisissä julkaisuissa. Vaihtoehtona patentin hakemiselle voi nimit-
täin lähettää lyhyen yhteenvedon keksinnöstään julkaisun tuot-
tajalle tässä lehdessä julkaistavaksi. Näin voi estää kenenkään 
muunkaan saamasta patenttia keksinnölle. Patenttivirastot tutkivat 
nämä lehdet kansainvälisissä uutuustutkimuksissaan.
 
Myös tieteellinen ja tekninen kirjallisuus ovat tärkeitä etsittäessä 
uutuudenesteitä. Asia katsotaan tunnetuksi, jos siitä on kerrot-
tu jossain konferenssissa tai lehtiartikkelissa. Internetistä löytyy 
tietyillä aloilla varsin kattavasti tietoa mm. tutkijoiden kotisivuilta, 
mutta varsinkin vanhempaan tietoon pääsy vaatii toisinaan sala-
poliisitaitoja, joten usein kannattaa kääntyä tiedonhankinnan am-
mattilaisen puoleen.

Kuinka patentti-informaatio kannattaa hankkia hakemusta varten?

Pitääkö teettää ammattilaisella? Voitko tehdä itse?

• Teetä selvitys aina ammattilaisella ja toimita tulokset hake-
musta laativalle patenttiasiamiehelle. 

• Tietoa uutuustutkimuksen tekijöistä ja toimeksiannon antami-
sesta löytyy kohdasta 5.

• Vain, jos osaat käyttää ammattilaislähteitä, joissa on jalostet-
tua tietoa sisältäviä tietokantoja ja monipuoliset hakuliittymät, 
voit tehdä uutuustutkimuksen itse. espacenet®-palvelu ei rii-
tä uutuustutkimuksiin, koska sieltä saadut tulokset eivät ole 
kattavia. Jalostetun tietosisällön ja oleellisesti parempien ha-
kumahdollisuuksien ansiosta asiaankuuluvat patenttijulkaisut 
löytyvät ammattilaislähteistä huomattavasti varmemmin. Kat-
so tarkemmin kohdasta 2.

• Voit kyllä halutessasi tutkia keksinnön aihetta alustavasti en-
sin itse espacenet®-palvelun avulla. Ohjeet löytyvät kohdasta 
4. espacenet®-palvelu ei kuitenkaan useimmissa tapauksissa 
ole riittävä keksinnön uutuuden selvittämiseen, vaan haku pi-
tää tehdä ammattilaistietokannoista.

3.4  VALMISTUKSEN JA VIENNIN ALOITUS (VALMISTUS- JA MARKKINOINTIESTEIDEN SELVITYS)

Miksi patentti-informaatiota tarvitaan ennen valmistusta ja 
vientiä?

Ennen kuin aloitat uuden tuotteen valmistuksen tai viennin, on syy-
tä varmistaa, että et loukkaa sillä kenenkään patenttia. Pitää siis 

Kuinka esteet kannattaa selvittää?

Pitääkö teettää ammattilaisella? Voitko tehdä itse?

• Teetä selvitys aina ammattilaisella. Loukkausoikeudenkäyn-
tiin joutumisen ehkäisy on niin tärkeää, että siinä ei kannata 
riskeerata. Tietoa valmistus- ja markkinointiesteselvityksen te-
kijöistä ja toimeksiannon antamisesta ym. löytyy kohdasta 5.

• Et, ellei sinulla ole käytössäsi tietopankkien komentokielistä 
liittymää ja taitoa käyttää sitä.

tehdä tarkkoja yksityiskohtaisia patenttihakuja tuotteesi ympäriltä. 
Tällaisia hakuja kutsutaan valmistus- ja markkinointiesteselvityk-
seksi. Nämä selvitykset muistuttavat paljon tekniikan tason selvi-
tystä, mutta ne rajataan voimassaoleviin patentteihin ja niihin mai-
hin, joissa tuotetta aiotaan valmistaa ja myydä.
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3.5  KILPAILIJOIDEN JA OMAN ALAN SEURANTA

Miksi patentti-informaatiota kannattaa seurata?

Ei riitä, että olet teettänyt projektin alussa tekniikan tason selvityk-
sen. Alan ja sillä toimivien kilpailijoiden patentointia on syytä seu-

Kuinka seuranta kannattaa tehdä?

Pitääkö teettää ammattilaisella? Voitko tehdä itse?

• Kunnollinen seuranta voidaan tehdä vain maksullisissa pal-
veluissa. Teetä seuranta ammattilaisen kautta, jos sinulla ei 
itselläsi ole sellaiseen pääsyä tai et osaa käyttää niitä. Tietoa 
tekijöistä ja toimeksiannon antamisesta löytyy kohdasta 5.

• Yksinkertaista karkeaa seurantaa voit tehdä itsekin esim. es-
pacenet®-palvelusta toistamalla aikaisemmin tehdyn haun, 
mutta tulostamalla vain edellisen haun jälkeen tietokantaan 
tulleet viitteet. Huomaa kuitenkin, että tällainen seuranta ei 
anna kattavia tuloksia.

rata jatkuvasti koko tuotekehityksen ajan. Seurannassa saadaan 
säännöllisesti tieto uusista keksinnöistä, uusista julkiseksi tulleista 
patenttihakemuksista ja/tai uusista myönnetyistä patenteista. Näin 
pysyt jatkuvasti ajan hermolla. Seurantatuloksista voit myös saada 
ideoita uusiin tuotekehitysprojekteihin. 
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Miksi patentti-informaatiota kannattaa analysoida?

Patenttianalyyseillä saa helposti ja nopeasti kokonaiskäsityksen 
alasta sekä tietoa alan trendeistä. Analysoimalla tietyn tekniikan 
alan patentteja voidaan selvittää alan teknologiajohtajat ja kehitys-
suunnat. Kilpailijoiden patenttien analysoinnilla voidaan selvittää 
tutkimusaktiviteetin vuosittaiset muutokset, tutkimusryhmien laa-
juudet, yhteistyökumppanit ja suunnitellut markkina-alueet. Pelkil-
lä hauilla ja niistä tulostettuja patenttijulkaisuja lukemalla tällaista 
tietoa olisi vaikea, ellei jopa mahdotonta hankkia. Analysoitu tieto 
on kullan arvoista strategisen suunnittelun ja kilpailijaseurannan 
välineenä, mutta siitä on hyötyä myös tuotekehitysprojektissa toi-
miville henkilöille.

Analyyseillä voit saada havainnollista tietoa mm. seuraavista asi-
oista:

• Alan patenttihakemusten määrän muuttuminen vuosittain
• Alan tärkeimmät yritykset ja organisaatiot
• Alan tärkeimpien toimijoiden patentoinnin vuosikehitys

3.6 KILPAILIJOIDEN JA OMAN ALAN ANALYSOINTI

• Alan viitatuimmat patentinhakijat
• Alan tärkeimmät keksijät
• Missä maissa alaa tutkitaan? Missä ovat markkinat?
• Mihin maihin patentteja on haettu?
• Alan peruskeksinnöt
• Keksintöjen jakautuminen alan osa-alueisiin
• Patentoinnin vuosikehitys eri osa-alueilla

Analyysien tulokset saat helppolukuisena ja havainnollisena graa-
fi sena esityksenä.

Patenttianalyysit antavat parhaan mahdollisen kuvan teknologian 
kehitystrendeistä ja kilpailijoiden todellisista strategioista. Yrityk-
sethän patentoivat yleensä vain sellaisia keksintöjä, joista ne kat-
sovat voivansa hyötyä taloudellisesti. Patentin saamiseksi yrityk-
sen on pakko paljastaa keksintönsä sisältö. Keksinnöt eivät usein-
kaan tule julkisiksi missään muualla, koska niistä ei haluta kirjoit-
taa artikkeleita eikä pitää konferenssiesitelmiä. Joka tapauksessa 
kestää hyvin kauan, ennen kuin niitä julkistetaan muuten – usein 
vasta, kun tuote on jo markkinoilla. 



17

Kuva 1. Graafi nen esitystapa auttaa oman alan patentointiaktiivisuuden tarkastelua.

Kuinka analysointi kannattaa tehdä?

Pitääkö teettää ammattilaisella? Voitko tehdä itse?

• Analyysejä voidaan tehdä vain maksullisissa palveluissa. 
Teetä analyysit ammattilaisella, jos sinulla ei itsellä ole sel-
laiseen pääsyä tai et osaa käyttää niitä. Tietoa tekijöistä ja 
toimeksiannon antamisesta löytyy kohdasta 5.

• Voit tehdä analyysit itse vain, jos osaat käyttää järjestelmää, 
jossa analyysejä voi tehdä. Luotettavien tulosten saamiseksi 
analyysit pitäisi tehdä lähteistä, joissa on monipuoliset haku-
mahdollisuudet ja laadukas sisältö, mieluiten tietopankeista 
komentokielellä. Analyyseissä on nimittäin olennaisen tär-
keää, että analyysin pohjana oleva patenttijulkaisujen jouk-
ko on mahdollisimman osuva, eikä sisällä merkittäviä määriä 
asiaankuulumattomia viitteitä. Muuten analyysin tuloksiin ei 
voida luottaa. 
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4 OHJEET TIEDONHANKINTAAN ITSE ESPACENET®-PALVELUN AVULLA

Olethan lukenut ensin kohdat kaksi ja kolme. Niissä on tärkeää tie-
toa siitä, millaisiin selvityksiin espacenet®-palvelu soveltuu ja mil-
laisissa pitää kääntyä ammattilaisen puoleen.

espacenet®-palvelu on Euroopan patenttiviraston maksuton pal-
velu, jossa on kahdenlaisia tietokantoja. Maailmanlaajuinen tieto-
kanta on yleensä paras tietokanta kaikkiin espacenet®-selvityksiin. 

Siinä on yli 30 milj. keksinnön (patenttiperheen) tiedot eri maista, 
osittain jopa 1920-luvulta lähtien. Sieltä voit saada julkaisuille eng-
lanninkieliset otsikot, tiivistelmät ja myös julkaisut kokonaisuudes-
saan, mikäli patenttia on haettu englanninkieliseen maahan. Muut 
virastokohtaiset tietokannat sisältävät yleensä vain kaksi viimeistä 
vuotta ja ne ovat aina alkuperäisellä kielellä.

4.1  ESPACENET®-PALVELUN SOVELTUVUUS ERI SELVITYKSIIN

Mitkä selvitykset voi tehdä itse espacenet®-palvelusta?

espacenet®-palvelu on maksuton, helppokäyttöinen palvelu, joka 
on tarkoitettu patentti-informaation tuomiseen jokaisen ulottuville. 
Siellä voit tehdä itse seuraavaa:

• Tuotekehitysideoiden seulonta 
• Muut alustavat ja yksinkertaiset tiedonhaut
• Tietyn yrityksen tai henkilön patentin/hakemuksen sisällön alus-

tava selvitys
• Tietyllä patenttiluokalla löytyvien patenttien selailu. Patenttiluo-

kalla löytyy kuitenkin usein niin paljon julkaisuja, että niitä kaik-
kia ei voida selata

Mihin selvityksiin espacenet®-palvelu ei sovellu?

Investointi- ja rahoituspäätöksiä ei koskaan pidä tehdä espa-
cenet®-haun pohjalta, vaan aina, kun on kyse rahan sitomisesta, 
tarvitaan ammattilaislähteitä ja ammattimaisia tiedonhakijoita. Val-
mistuksen ja viennin aloituksessa piilee suuri vaara joutua kallii-
siin patenttiloukkausoikeudenkäynteihin. espacenet®-palvelusta 
ei pystytä tekemään kattavia hakuja, koska espacenet®-palvelu ei 
sisällä jalostettua tietoa ja sen hakumahdollisuudet ovat rajoitetut. 
Lue lisää kohdasta 2.2.

Ota siis seuraavissa tapauksissa aina yhteys ammattilaisiin:
• Uuden tuotekehitysprojektin aloitus
• Keksinnön uutuuden tutkiminen
• Valmistuksen tai viennin aloitus

4.2  YLEISOHJEITA TUOTEKEHITYSIDEOIDEN SEULONNAN TEKEMISEEN ESPACENET®-PALVELUSTA

Seuraavissa kohdissa esitetyt hakuohjeet on laadittu lähinnä tuo-
tekehitysideoiden seulontaa silmälläpitäen. Siihen espacenet®-
palvelu soveltuu hyvin, koska sen käyttö ei maksa mitään, se on 
helppokäyttöinen, ja siellä voidaan nopeasti silmäillä läpi suurikin 
määrä patenttijulkaisuja. 

Esiseulonnassa pitää saada yleiskäsitys ajateltua projektia laajem-
malta alueelta. 

• Tee haku sen takia laajasti! Kannattaa silmäillä läpi suuri määrä 
julkaisuja. Voit saada niistä uusia ideoita. 

• Lähde liikkeelle kaikista kyseisen tekniikan alaan liittyvistä asi-
oista, jotka tiedät. 

• Tee hakua sekä sanoilla (ks. 4.3) että patenttiluokituksilla (ks. 
4.6.). 

• Jos tiedät alaa tutkivan yrityksen, organisaation tai henkilön tai 
alaa käsittelevän patentin/hakemuksen, niin tee haku myös nii-
den perusteella (ks. 4.7. ja 4.8). 

• Hakua kannattaa muokata sen mukaan, mitä löytyy. Löytyneistä 
osuvista julkaisuista saat uusia hakusanoja, patenttiluokituksia, 
alaa tutkivia yrityksiä, organisaatiota ja keksijöitä jne. (ks. 4.3.).
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Kuva 2. Tarkennettu haku -kohdassa voit syöttää haluamiasi hakusanoja. Kannattaa käyttää Worldwide-tietokantaa. 
Paina lopuksi Tee haku -painiketta.

4.3  HAKU AIHETTA KUVAAVILLA SANOILLA 

1 Mene sivulle http://fi.espacenet.com/

2 Valitse Tarkennettu haku ja valitse tietokannaksi valikosta 
Worldwide, eli maailmanlaajuinen tietokanta. Katso tarvittaessa 
tilannekohtaista pika-aputoimintoa ruudun vasemmassa alalai-
dassa. 

Ohjeita hakusanojen käyttämisestä

Kuinka valitset hakusanat?
• Käytä vaihtoehtoisia sanoja ja synonyymejä. 
• Käytä sekä US- että brittikirjoitusasuja ja -sanoja. (esim. color 

OR colour; lift OR elevator)

Huomaa!
• Yhdysviivan espacenet tulkitsee välilyönniksi.
• Yleisiä täytesanoja (and, or, for, because, in, on, at, the, a, 

an) ei voida käyttää hakusanoina. 

Kuinka katkaiset hakusanat?
• Katkaise hakusanat katkaisumerkillä: 
*  =  kuinka monta merkkiä tahansa
?  =  yksi tai nolla merkkiä
#  =  yksi merkki

• Määritä merkin paikka siten, että saat mukaan kaikki sana-
vaihtoehdot: substantiivit yksikössä ja monikossa, verbin eri 
taivutusmuodot sekä adjektiivit. (esim. hydraulic* = hydrau-
lics, hydraulical, hydraulically....)

• Älä kuitenkaan katkaise hyvin lyhyitä sanoja, vaan kirjoita 
kaikki muodot erikseen (esim. car OR cars).

Kuinka käytät useita hakusanoja?
• Kirjoita hakusanojen väliin AND, OR tai NOT. 
 OR, jos sanat ovat vaihtoehtoisia ja riittää, että yksikin sanois-

ta on mukana.
 AND, jos kummankin sanan pitää olla mukana. 
 NOT, jos jälkimmäinen sana ei saa olla mukana.
• Jos käytät useampia näistä, niin osoita hakujärjestys suluilla. 

(esim. chair* AND (hydraulic* OR pneumatic*)
• Jos haluat, että hakusanat ovat peräkkäin, niin ympäröi ky-

seinen fraasi lainausmerkeillä (esim.”adjustable chair*”)

3 Kirjoita hakusanat englannin kieltä käyttäen kohtaan 
Hakusana(t) keksinnön nimityksessä tai tiivistelmässä. Voit kir-
joittaa siihen korkeintaan neljä hakusanaa. 

Voit käyttää haussa myös useampia hakukenttiä. espacenet®-pal-
velu tekee silloin haun siten, että kaikissa hakukentissä olevat vaa-
timukset täyttyvät.

4 Käynnistä haku valitsemalla TEE HAKU -painike.
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Kuva 3. Kuvassa on esimerkki haussa saadusta otsikkolistasta. 
Klikkaa mielenkiintoista otsikkoa, jolloin saat siitä tarkempaa tietoa.

4.4 TULOSLUETTELON LUKEMINEN

Haun jälkeen saat ruudulle tulosluettelon, jossa on annettu haussa 
löytyneiden julkaisujen otsikot, julkaisunumerot ja -päivämäärät. 

1 Katso otsikot läpi. Ota tuloksia tarkastellessasi huomioon, että 
haun tuloksena saatavassa tulosluettelossa on yleensä mu-
kana monia samaan keksintöön (patenttiperheeseen) liittyviä 
julkaisuja eri maista. Julkaisujen yhteenkuuluvuus ei näy tulos-
luettelossa.

2 Valitse kiinnostavan julkaisun otsikko, niin saat ruudulle kysei-
sen patenttijulkaisun tiedot ja pääset tutkimaan sen tietoja tar-
kemmin. Katso lukuohjeet kohdasta 4.5.

3 Rastita julkaisuluettelossani -ruutu kiinnostavan julkaisun koh-
dalta. Kiinnostavat julkaisut kerätään silloin omaksi sivukseen, 
jota voit lopuksi läpikäydä.

Tärkeää! Esiseulonnassa tulisi saada yleiskäsitys ajateltua 
projektia laajemmalta alueelta, joten silmäile läpi suuri määrä 
patenttijulkaisuja. 
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4.5 PATENTTIJULKAISUN LUKEMINEN

1 Kun valitset tulosluettelosta kiinnostavan julkaisun, saat ruu-
dulle patenttijulkaisun Tunnistetiedot. Katso seuraavan sivun 
kuvaa.

2 Lue ensin löytyneiden julkaisujen Tiivistelmiä ja Vaatimuksia 
ja niistä etenkin ensimmäistä vaatimusta. Jos juttu tuntuu osu-
valta, niin tutustu myös Selitykseen. Tutustu patenttijulkaisujen 
rakenteeseen kohdassa 5.2.

3 Pidä silmällä myös Hakija-kenttää. Jos sama hakija toistuu kiin-
nostavissa julkaisuissa usein, kannattaa tehdä erikseen haku 
myös tämän hakijan nimellä.

4 Jos julkaisu tuntuu mielenkiintoiselta, tutustu myös Viitejulkai-
suihin. Löydät ne näytön oikeasta reunasta. Patenttiviraston 
tutkija määrittää viitejulkaisulistan uutuustutkimuksensa päät-
teeksi. Viitejulkaisu on julkaisu, joka voi olla uutuudeneste esillä 
olevalle patenttihakemukselle. Näin ollen se käsittelee saman-
tyyppistä asiaa ja voi myös kiinnostaa sinua. 

On hyvä käydä läpi suuri määrä julkaisuja, koska niistä saa yleis-
käsityksen asiasta. Voit myös saada niistä uusia ideoita.

Älä pelästy, jos näyttää siltä, että projekti-ideasi alalta on jo yksi 
tai useampia patentteja tai hakemuksia. Aiheella saattaa silti olla 
mahdollisuuksia. Ota yhteyttä patentoinnin ammattilaiseen. 

Mitä teet silloin, kun hausta löytyy liikaa, liian vähän tai 
asiaankuulumattomia julkaisuja?

Jos saat liian paljon julkaisuja
• Noin 100–200 julkaisua on aivan tavallinen määrä. Usein jul-

kaisuja tulee enemmänkin.
• Jos julkaisuja tulee niin paljon, ettet jaksa niitä kaikkia läpi-

käydä, niin rajoita hakua lisäämällä muita hakuehtoja. Älä 
kuitenkaan rajaa vuodella, koska vanhatkin julkaisut ovat 
merkityksellisiä.

• Lisää nimitys/tiivistelmä-hakukenttään merkitykseltään muu-
ta hakua suppeampi sana ja kirjoita sanojen väliin AND. Jos 
kentässä on useampia vaihtoehtoisia sanoja ORilla erotettui-
na, niin osoita hakujärjestys suluilla.

(esim. chair* AND (hydraulic* OR pneumatic*)
• Voit myös kirjoittaa NOT ja lisätä sen jälkeen sanan, joka ei 

saa olla mukana. Ole kuitenkin tässä varovainen, sillä silloin 
voit poistaa myös sellaisia oikeita julkaisuja, joissa selitetään, 
että uusi tapa (=etsimäsi) on parempi kuin vanha (= poista-
masi).

Jos ei löydy mitään tai löytyy liian vähän, niin älä heti usko 
tulosta oikeaksi! 
• Varmista, että olet käyttänyt Maailmanlaajuista tietokantaa.
• Tarkista, onko kirjoitusvirhettä?
• Lisää hakuun vaihtoehtoisia sanoja ”Hakusana(t) keksinnön 

nimityksessä tai tiivistelmässä” -hakukenttään. Kirjoita sano-
jen väliin OR.

• Onko ANDiä ja ORia käytetty oikein? Pitääkö kummankin sa-
nan olla mukana vai riittääkö vain toinen?

• AND vaatii, että kummankin sillä erotetun sanan pitää esiin-
tyä otsikossa tai tiivistelmässä. Joskus se on liian vaativa. 
Ota huomioon, että espacenet®-palvelussa on alkuperäiset 
otsikot ja tiivistelmät.

• Jos olet käyttänyt useita hakukenttiä, niin poista hakuehto vä-
hemmän tärkeistä hakukentistä. 

• Jos olet käyttänyt vain aihesanoja ja nimitys/tiivistelmä-haku-
kenttää ja erottanut siellä sanoja ANDillä, niin poista vähem-
män tärkeät ANDillä erotetut sanat.

Jos saat vääriä julkaisuja
• Sanalla tai lyhenteellä voi olla eri merkityksiä eri tekniikan 

aloilla. 
• Lisää silloin patenttiluokkakenttään aihetta kuvaava karkea 

patenttiluokka. 
• Voit myös lisätä nimitys/tiivistelmä-hakukenttään jonkin toisen 

laaja-alaisen sanan, joka rajoittaa haun omaan aiheeseesi. 
Kirjoita sanojen väliin AND. Jos kentässä on useampia vaih-
toehtoisia sanoja ORilla erotettuina, niin osoita hakujärjestys 
suluilla. (esim. chair* AND (hydraulic* OR pneumatic*)

• Voit myös kirjoittaa NOT ja lisätä sen jälkeen sanan, joka ei 
saa olla mukana. Ole kuitenkin tässä varovainen, sillä silloin 
voit poistaa myös sellaisia oikeita julkaisuja, joissa selitetään, 
että uusi tapa (=etsimäsi) on parempi kuin vanha (= poista-
masi).

• Sana voi olla katkaistu liian varhain, jolloin mukaan tulee 
myös vääriä sanoja. Siirrä silloin katkaisumerkin paikkaa oi-
kealle (esim. car? tuo vääriä vastauksia, jos etsit carbon-al-
kuisia sanoja...)

Muista, että täydellinen haku on mahdoton.
• Laajassa haussa tulee myös asiaankuulumattomia julkaisuja. 

Jos tuloksia on paljon, vain 500 ensimmäistä julkaisua esite-
tään.

• Liian suppeassa haussa jotakin jää ulkopuolelle.
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Kuva 4. Tunnistetiedoista löydät julkaisun perustiedot, Selitys-kohdasta selityksen 
keksinnön aihealasta, ja Vaatimukset-kohdasta sen, mille asialle suojaa haetaan. 
Tämä kanadalainen julkaisu ei ole saatavana kuvamuodossa. Saat vastaavan 
julkaisun, kun klikkaat oikeasta ylälaidasta kohtaa ”Julkaisuja muista maista” 
esim. WO-julkaisun kohdalta. WO-julkaisusta löydät Inpadoc Legal Status -
kohdan jälkeen esitetyt Alkuperäinen julkaisu ja Mosaiikkinäyttö -kohdat.

espacenet®-palvelussa olevien julkaisujen lukeminen

•  Tunnistetiedot tarkoittavat patenttijulkaisun etusivun tietoja.

• Selitys ja Vaatimukset näyttävät julkaisun nämä osat teksti-
muodossa. 

• Mosaiikkinäyttö näyttää pelkät kuvat. 

• Alkuperäinen julkaisu näyttää julkaisun tekstin kokonaisuu-
dessaan PDF-muodossa. Koko Julkaisun voi tallentaa ja tu-
lostaa vain sivu kerrallaan.

• INPADOC LEGAL status kertoo patenttihakemuksen vaiheen 
ja voimassaolotietoja.

• Ruudun keskellä oleva ”Katso INPADOC-patenttiperhettä” 
näyttää, missä maissa keksinnölle on haettu patenttia.

• Oikeassa reunassa kohdassa ”Julkaisuja muista maista” on 
kerrottu, mistä muista maista on saatavana vastaava julkaisu 
PDF-muodossa. Nämä kaikki koskevat samaa keksintöä eli 
ovat samaa patenttiperhettä.

• Julkaisunumeron alussa oleva kaksikirjaiminen koodi kertoo, 
minkä maalaisesta julkaisusta on kyse. Koodit on esitetty liit-
teessä 1. Julkaisut ovat maan virallisella kielellä. EP ja WO ja 
muutama muu voivat olla useammalla kielellä.

• Viitejulkaisut ovat samantyyppisiä julkaisuja.
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Kuva 5. INPADOC Legal Status -kohdasta voit tarkistaa, milloin hakemus on jätetty/patentti myönnetty, onko esitetty väitteitä, onko niihin 
vastattu, onko patentin haltija vaihtunut ja onko vuosimaksut maksetut. Kuvan tapauksessa on positiivisena mainintana (+) kansalliseen 
vaiheeseen saattaminen ja negatiivisena tapahtumana (-) patentin raukeaminen.

Kuva 6. Alkuperäinen julkaisu sisältää patenttihakemuksen sellaisenaan kuvana.

Tästä kohdasta selviää, milloin hakemus on jätetty/patentti myönnetty, onko esitetty väitteitä, onko niihin vastattu, onko patentin haltija 
vaihtunut ja onko vuosimaksut maksettu. Voimassaolotietoihin ei kuitenkaan voi täysin luottaa, vaan tärkeissä tapauksissa asia pitää tar-
kistaa kyseisestä patenttivirastosta. 

Alkuperäinen julkaisu kuvamuodossa sisältää patenttihakemuksen sellaisenaan eli tunnistetiedot, selitys- ja vaatimusosat sekä piirus-
tukset

INPADOC LEGAL STATUS

Alkuperäinen julkaisu 
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Kuva 7. Mosaiikkinäytöltä löydät julkaisussa olevat kuvat ja piirustukset.

Mosaiikkinäytöltä löydät patenttijulkaisussa olevat kuvat ja piirustukset. 

Mosaiikkinäyttö
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Kuva 8. Katso INPADOC patenttiperhettä -kohdasta saat listan kaikista tiettyyn keksintöön liittyvistä patenteista ja hakemuksista

INPADOC patenttiperhe kertoo, missä maissa keksinnölle on haet-
tu patenttia. Antaa listan niistä julkaisuista, jotka kuuluvat samaan 
patenttiperheeseen eli jotka koskevat saman keksinnön julkaisuja 
eri maissa. Klikkaa otsikkoa, niin saat tarkat tiedot julkaisusta.

Julkaisunumeron alussa oleva kaksikirjaiminen koodi kertoo, min-
kä maalaisesta julkaisusta on kyse. Maakoodit on esitetty liittees-

Katso INPADOC patenttiperhettä (Kuvassa 5 sivun keskellä)

sä 1. Julkaisunumeron jäljessä oleva koodi (julkaisutyyppikoodi, 
Kind Code) kertoo, onko kyseessä hakemus vai myönnetty pa-
tentti. Koodi on muotoa kirjain + numero, esim. A1, B1, C. Eri viras-
toilla on käytössä erilaiset koodit, mutta yleensä hakemus on A ja 
patentti B tai C. espacenet®-palvelussa ainoat myönnetyt patentit 
ovat kuitenkin eurooppa- ja US-patentit. Lue lisää julkaisunume-
rosta kohdassa 4.8.
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Kuva 9. Patenttiluokituksen hierarkia.
Kuvassa näytetään patenttiluokituksen hierarkia. Hierarkia esitetään 
kauttaviivaan asti kirjaimilla ja numeroilla seuraavasti
• A Lohko 
• 01 Luokka 
• D Alaluokka
• 7 Pääryhmä
Kauttaviivan jälkeinen hierarkia esitetään luokitusoppaissa pisteillä
• 08

4.6 PATENTTILUOKITUKSEN KÄYTTÖ

Patenttihakemukset on luokiteltu keksinnön patentoitavuutta tutkit-
taessa. Suurin osa virastoista käyttää kansainvälistä patenttiluoki-
tusta, mutta esim. Euroopan patenttivirasto käyttää siitä johdettua 
tarkempaa eurooppapatenttiluokitustaan (ECLA). Jos et löydä 
kansainvälisestä luokituksesta sopivaa luokkaa tai haluat katsoa 
vielä tarkemmin, niin voit hyödyntää eurooppapatenttiluokitusta.
Muista kuitenkin, että yli puolelle espacenet®-palvelussa olevista 
julkaisuista ei ole annettu eurooppapatenttiluokitusta, joten sillä 
haettaessa rajautuu paljon julkaisuja pois hausta. Käytä siis aina-
kin kansainvälistä patenttiluokitusta.

Patenttiluokitus on hierarkkinen muodostuen seuraavista pääloh-
koista:

 A Ihmisen perushyödykkeet
 B Työmenetelmät ja kuljetus
 C Kemia ja metallurgia
 D Tekstiilit ja paperi
 E Rakennustekniikka
 F Koneenrakennus, valaistus, lämmitys, aseet, 
  räjäyttäminen
 G Fysiikka
 H Sähkö

Koska patenttiluokitus valitaan siten, että se kuvaa käsiteltävän 
patentti-hakemuksen sisällön, niin luokitus soveltuu usein sanoja 
paremmin patenttien etsimiseen joltakin tietyltä tekniikan alalta. 
Kun haku tehdään sanoilla, niin ongelmana on kaikkien mahdollis-
ten aihetta kuvaavien sanojen keksiminen, sillä keksinnön sisältö 
voidaan aina kuvata monin eri tavoin. Sanahaussa espacenet®-
palvelussa on ongelmana myös se, että palvelu sisältää vain al-
kuperäiset patentinhakijan laatimat otsikot ja tiivistelmät, joissa ei 
välttämättä edes haluta käyttää aihetta parhaiten kuvaavia sanoja. 
Paljon oikeita julkaisuja jää tämän takia löytymättä.

Sopivaa luokkaa ei kuitenkaan valitettavasti aina löydy, sillä luo-
kituksia on mahdotonta antaa kaikille aiheille. Poikkitieteellisissä 
keksinnöissä ei kaikkien alojen luokkia välttämättä mainita. Muista 
siis käyttää myös muita hakutapoja: aihetta kuvaavat sanat, yrityk-
sen, organisaation tai henkilön nimi, hakemus- tai patenttinumero. 

Lohko A – Ihmisen perushyödykkeet

Luokka 61 – Ihmis- ja eläinlääkintä, hygienia

Alaluokka G – Sairaiden kuljetus ja siirto. Leikkauspöydät ja -tuolit, hammaslääkärintuolit. 
      Hautaukseen liittyvät tarvikkeet

Pääryhmä 15/00 – Leikkauspydät ja -tuolit, hammaslääkärintuolit

Alaryhmä

A61G15/00

Patenttiluokitus IPC
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Sopivaa patenttiluokkaa voi etsiä usealla tavalla. Voit hyödyntää 
löytämääsi patenttijulkaisua ja sieltä saamaasi luokkatietoa. Lisäk-
si voit etsiä luokkia tutustumalla kansainväliseen patenttiluokituk-
seen (IPC) tai eurooppapatenttiluokitukseen (ECLA). Täydellinen 
luokitus löytyy:

Kansainvälinen patenttiluokitus
www.wipo.int/classifications/fulltext/new_ipc/index.htm

Eurooppapatenttiluokitus
http://v3.espacenet.com/eclasrch

Kuva 10. Kun haluat selvittää tietyn patenttiluokan merkityksen, kirjoita luokka tälle sivulle siihen varattuun laatikkoon.

Osuvasta patenttijulkaisusta löytynyt luokka

1 Jos hausta löytyi kiinnostava patenttijulkaisu tai jos muuten tie-
dät sellaisen, niin valitse espacenet®-näytön vasemmassa reu-
nassa oleva linkki Haku patenttiluokituksen avulla. 

2 Kirjoita tai kopioi julkaisusta kansainvälinen patenttiluokka tai 
eurooppapatenttiluokka ruudun oikeassa yläreunassa olevaan 
kohtaan Etsi selitys symbolille.

4.6.1 Sopivan patenttiluokan etsiminen
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Kansainvälinen patenttiluokitus (IPC)

Kuva 11. Kansainvälistä patenttiluokkaa (IPC) voit etsiä etenemällä luokitusoppaassa askel askeleelta yhä syvemmälle.

Kuva 12. Osa kansainvälisen patenttiluokan tarkinta tasoa.Eurooppapatenttiluokitus (ECLA)

Jos et tiedä luokkaa, tutki ensin kansainvälistä patenttiluokitusta.

1 Mene sivulle 
 www.wipo.int/classifications/fulltext/new_ipc/index.htm.

2 Etsi sopivaa luokkaa tältä sivulta etenemälle luokituksessa yhä 
syvemmälle sopivaa luokkaa klikkaamalla.
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Tutki sitten myös eurooppapatenttiluokitusta.

1 Klikkaa espacenet®-näytön vasemmassa reunassa olevaa Ha-
ku patenttiluokituksen avulla. Eurooppapatenttiluokitus on joh-
dettu kansainvälisestä patenttiluokituksesta lisäämällä sen hie-
nojakoa.

2 Etsi sopivaa luokkaa tältä sivulta. Etene luokituksessa yhä sy-
vemmälle klikkaamalla kullakin sivulla sopivaa luokkaa. Kun olet 
päässyt tarkimpaan sopivaan luokkaan asti, niin rastita ruudun 
oikeassa reunassa oleva ruutu. Klikkaa sitten ruudun oikean ala-
laidan Kopioi-painiketta. 

Kuva 13. Eurooppapatenttiluokitus (ECLA) pohjautuu kansainväliseen 
patenttiluokitukseen, mutta on tarkempi. Kuvassa osa sen tarkinta tasoa.

3 Jos et näin löydä sopivaa luokkaa, niin yritä vielä etsiä sitä kir-
joittamalla hakusanat englanniksi ruudun yläreunassa keskellä 
olevaan hakukenttään Etsi patenttiluokitus hakusanoille. 

Eurooppapatenttiluokitus (ECLA
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1 Kirjoita tai kopioi julkaisusta Eurooppapatenttiluokitus (ECLA) - 
tai Kansainvälinen patenttiluokitus (IPC) -hakukenttään 

Tee haku tarkalla luokalla (esim. A61G15/02 = Operating chairs, 
dental chairs; chair with means to adjust position of patient). Ko-
keile hakea myös astetta laajemmalla karkeammalla luokalla ja 
sanoilla (esim. A61G15 (= Operating chairs, dental chairs) ja kir-
joittamalla kohtaan Hakusana(t) keksinnön nimityksessä tai tii-
vistelmässä sana adjust* OR position. Kaikki patenttivirastot eivät 
anna alimman tason luokituksia lainkaan, joten nämä virastot jää-
vät muuten kokonaan pois hausta.

Tai jos et löydä juuri sopivaa alaryhmää, käytä karkeampaa luokka 
ja lisää siihen määreeksi tarvitsemasi asia sanoilla (kuten kuvan 
13 esimerkissä).

Kuva 14. Voit hakea pelkällä tarkalla patenttiluokalla, mutta 
mieluummin sekä tarkalla luokalla (jos sellainen on olemassa 
juuri hakemaasi aiheeseen) että karkeamman luokan ja sanojen 
yhdistelmällä. Jälkimmäistä tapaa täytyy käyttää yksinään silloin, 
kun tarkkaa luokkaa aiheeseesi ei ole, kuten tässä on tehty.

4.6.2 Haku patenttiluokalla

2 Klikkaamalla Tee haku -painiketta käynnistät haun

Patenttiluokkahaun tuloksena saat ruudulle listan, jossa on annettu 
haussa löytyneiden julkaisujen otsikot, julkaisunumerot ja -päivä-
määrät. Katso tulosten lukuohjeet kohdasta 4.4.

Jos saat paljon tuloksia, rajoita hakua lisäämällä nimitys/tiivistelmä-
hakukenttään merkitykseltään muuta hakua suppeampi sana tai 
sanoja OR-sanalla erotettuina. Jos ei löydy mitään tai löytyy liian 
vähän, älä heti usko tulosta oikeaksi. Varmista, että olet käyttänyt 
Maailmanlaajuista tietokantaa. Tarkista, onko kirjoitusvirhettä.
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4.7 HAKU PATENTINHAKIJAN TAI KEKSIJÄN NIMELLÄ

Haku patentinhakijan tai keksijän nimen perusteella

Nimen valinta
• Hae lyhenteillä esiintyvät yritykset myös aukikirjoitettuina. 

(esim. 3M = Minnesota Mining Manufacturing).
• Tee haku aina myös alkuperäiskielisellä hakijanimellä (esim. 

VTT = Valtion teknillinen tutkimuskeskus).
• Huomaa, että monisanaisissa hakijanimissä 
   • Kaikki sanat eivät aina ole mukana
   • Sanojen järjestys voi vaihdella
   • Pitkät nimet on ehkä lyhennetty
   •Tallennusvaiheessa on saatettu kirjoittaa nimi väärin
Käytä haussa sen takia vain merkitseviä sanoja. (esim. Siemens 
Westinghouse Power => Siemens)

Vaihtoehtoisia nimiä
• Yrityskauppojen jälkeen patentit voivat olla ostettujen yritys-

ten nimissä, sillä patenttien siirto on hidasta eikä välttämättä 
myöhemminkään näy tietokannoissa. 

• Patentit voivat olla tytäryhtiöiden nimissä. 
• Pienten yritysten patentit voivat olla toimitusjohtajan nimissä.
• Keksijän nimellä hakiessasi, tee haku myös ”Patentinhakija”-

hakukentästä.
• Usein kannattaa aloittaa www-haulla ja tutkimalla yrityksen 

www-sivuja.

Nimen kirjoitusasu
• Ääkköset: Hae sekä ilman pilkkuja että kirjoittamalla pilkutto-

man kirjaimen perään E, 
 esim. Ä => A ja AE, Ö => O ja OE, Ü => U ja UE (esim. törmä 

=> torma OR toermae OR toerma OR tormae)

Kun edellisestä hausta löytyi tuotekehitykseen liittyvän projekti-
ideasi alalla toimiva patentinhakija tai keksijä tai jos muuten tiedät 
sellaisen, niin tee haku myös sillä. 

1 Kirjoita hakusanat Hakija- tai Keksijä-hakukenttään.

2 Haun tuloksena saat ruudulle listan, jossa on annettu löytynei-
den julkaisujen otsikot, julkaisunumerot ja -päivämäärät. Katso 
tulosluettelon ja julkaisujen lukuohjeet kohdista 4.4 ja 4.5.

3 Jos ei löydy mitään tai löytyy liian vähän, niin älä heti usko tu-
losta oikeaksi! Varmista, että olet käyttänyt Maailmanlaajuista 
tietokantaa. Tarkista, onko kirjoitusvirhettä. 

Jos saat paljon tuloksia, rajoita hakua lisäämällä nimitys/
tiivistelmä -hakukenttään hakuaihettasi kuvaava sana tai sanoja 
OR-sanalla erotettuina.

Rajoita hakua lisäämällä hakuaihettasi kuvaava eurooppapatent-
tiluokka tai kansainvälinen patenttiluokka. Älä heti usko saamaasi 
nollatulokseen!

Kun olet saanut käsiisi patentti- tai hakemusnumeron, joka mah-
dollisesti käsittelee projekti-ideasi alaa, voit käyttää sitä haun pe-
rusteena.

1 Käytä Tarkennettua hakua ja sieltä Julkaisunumero-hakukent-
tää. Jos sillä ei löydy mitään, niin käytä Hakemusnumero-haku-
kenttää. Jos vieläkään ei löydy, niin kokeile Etuoikeusnumero 
-hakukenttää. 

2 Voit myös käyttää Numero-hakua ruudun vasemmassa reunas-
sa. Numero-haun tuloksena saat ruudulle haussa löytyneen jul-
kaisun otsikon, julkaisu-numeron ja -päivämäärän.

4.8  HAKU PATENTTINUMEROLLA

Jos saat numerohausta nollatuloksen, niin älä heti usko tulosta 
oikeaksi! Varmista, että olet käyttänyt Maailmanlaajuista tieto-
kantaa. Tarkista, että numero on standardien mukainen; etenkin, 
että numero-osa on täydennetty edeltävillä nollilla seitsemänmerk-
kiseksi.

3 Tee haku samalla numerolla muistakin hakemus- ja patenttinu-
merokentistä. Jos tiedät muita saman keksinnön hakemus- tai 
patenttinumeroita, niin tee haku myös niillä.
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Patentti- tai hakemusnumeroiden muoto on standardoitu:
• Hakemusnumero on muodossa: Maakoodi + numero tai maa-

koodi + (vuosi) + numero 
• Standardointi (numero-osan pituus ja muoto) vaihtelee eri läh-

teissä. 
• Kaikkien numeroiden edessä on aina maakoodi. 
• Vuosiluku on aina mukana hakemus- ja etuoikeusnumerois-

sa. Julkaisunumeroissa sitä ei välttämättä ole, esim. julkisek-
si tulleessa kansainvälisissä hakemuksissa ei vuotta mainita. 
Myönnettyjen patenttien numeroissa ei vuotta yleensä ole. 

• Numero-osan pituus on seitsemän merkkiä. Lisää varsinaisen 
numeron eteen tarvittava määrä nollia.

Esimerkkejä:
• FI19990000539 
   (FI on maakoodi, 1999 hakemuksen jättövuosi, 539 hakemus-

numero)
• Julkiseksi tullut kansainvälinen hakemus: WO0054034 
   (WO on maakoodi, 54034 hakemusnumero )
• DE19904033461 
   (DE on maakoodi, 1990 hakemuksen jättövuosi, 4033461 ha-

kemusnumero)

Kansainvälisen patenttihakemuksen hakemusnumerossa on 
maakoodin jälkeen hakemuksen vastaanottaneen viraston 
maakoodi. Numero täydennetään silloin nollilla viisimerkkisek-
si. Esim. WO2000FI00194, jossa WO on maakoodi, 2000 hake-
muksen jättövuosi, FI hakemuksen vastaanottanut virasto, 194 
hakemusnumero.

Kuva 15. Tietämäsi julkaisunumero voi olla myös hakemus- tai 
etuoikeusnumero. Voit kokeilla numeroasi kaikkina laatikoihin 
vuorotellen.
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Tiedonhaun ammattilaista tarvitaan aina, kun on kyse rahaa sito-
vasta tuotekehityksestä tai riskejä sisältävästä toiminnasta. 

Tiedonhaun ammattilaisen puoleen on syytä kääntyä seuraavissa 
tehtävissä: 

• Tuotekehitysprojektin valmistelu
• Oman idean patentointi
• Valmistuksen tai viennin aloitus
• Kilpailijoiden tai oman alan seuranta
• Kilpailijoiden tai oman alan analysointi

Voit toki aina perehtyä asiaan ensin itse espacenetissa®-palvelus-
sa, mutta siellä tehty haku ei näissä tapauksissa riitä.

espacenet®-palvelu ja muut maksuttomat patenttivirastojen tieto-
kannat soveltuvat sen sijaan hyvin tuotekehitysideoiden seulon-
taan, mutta silloinkin kannattaa kääntyä ammattilaisten puoleen,

• jos tekemäsi haun jälkeen jäi epävarma olo.
• jos tuntuu, ettet itse saa aiheesta otetta, etkä keksi, miten haku 

pitäisi tehdä.
• jos ilmaislähteistä ei löydy juuri mitään tai löytyy liikaa, etkä itse 

osaa jatkaa.
• jos haluat selvittää business-mahdollisuudet jo alkuvaiheessa ja 

haluat teettää patenttianalyysejä ja markkinaselvityksiä.
• jos haluat keskittyä ydinliiketoimintaasi ja jättää tiedonhaut am-

mattilaisille.
• jos et muista syistä halua tehdä hakua itse. 
• jos tarvitset apua löytyneiden tulosten tulkintaan silloin, kun tu-

loksista löytyy sellaista, että olet epävarma siitä, voitko jatkaa 
tällä suunnalla teknologiasi kehittämistä.

5.2 KENEN PUOLEEN VOI KÄÄNTYÄ?

Monet eri asiantuntijat voivat auttaa sinua patenttien alalla. Patent-
tiselvitysten, seurantojen ja analyysien teettämisen lisäksi on mah-
dollista saada yleisiä neuvoja sekä antaa toimeksiannoksi patentin 
hakeminen. 

Tuotekehitysideoiden seulonta: 
• Tätä voit aika pitkälle tehdä itse espacenet®-palvelusta. Jos et 

halua tehdä seulontaa itse tai haluat varmistua tuloksista, niin 
ota yhteyttä tiedonhaun ammattilaisiin. Seulonnan yhteydessä 
voit myös tarvita neuvoja liittyen siihen, miten löytyneitä tuloksia 
pitäisi tulkita.

Tuotekehitysprojektin valmistelu, valmistuksen tai viennin 
aloitus, kilpailijoiden tai oman alan seuranta ja analysointi:
• Nämä pitäisi tehdä tietopankkien avulla. Jos et itse osaa käyttää 

tietopankkeja, käänny tiedonhaun ammattilaisten puoleen.

Tuotekehityksen tulosten suojaaminen:
• Kun olet tehnyt keksinnön, ota yhteyttä lähimmän TE-keskuksen 

keksintöasiamieheen, Keksintösäätiöön tai johonkin patentti-
asiamieheen tai patenttiasiamiestoimistoon. Saat neuvoja jat-
koon. 

• Patenttihakemuksen kirjoittamisessa ja patentin haussa kannat-
taa käyttää asiantuntijaa. Hakemuksen pitää olla asianmukai-
sesti kirjoitettu, jotta siitä olisi sinulle jatkossa hyötyä. Patentin 
haussa ei pärjää ilman patenttilain tuntemusta. 

• Ennen patenttihakemuksen laatimista on aina syytä tehdä uu-
tuustutkimus, jossa selvitetään, onko keksintö uusi. Uutuustutki-
mus pitää teettää tiedonhaun ammattilaisella. 

• Voit teettää uutuustutkimuksen jo ennen kuin otat yhteyttä pa-
tentin haussa käyttämääsi ammattilaiseen ja toimittaa sitten tu-
lokset myös hänelle. Jos hakua ei ole tehty aikaisemmin, niin 
patenttiasiamies tms. joka tapauksessa tekee haun tai teettää 
sen ulkopuolella.

Tuotekehitykseen, markkinointiin ja verkottumiseen 
liittyvät selvitykset, seurannat ja analyysit, mm.

• Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) www.prh.fi
• VTT Tietopalvelu www.vtt.fi/inf/tiedonhankinta
• Patenttiasiamiestoimistot, esim. Suomen Patenttiasiamies-

yhdistys ry www.spay.fi/jasenet.html
• TE-keskusten keksintöasiamiehet www.te-keskus.fi
• Keksintösäätiö www.keksintosaatio.fi/
• Korkeakoulukirjastot, esim. Teknillisen korkeakoulun kirjas-

to http://lib.hut.fi/

Patenttineuvonta, mm.
• TE-keskusten keksintöasiamiehet www.te-keskus.fi
• Patentti- ja rekisterihallitus (PRH), Neuvonta www.prh.fi/
• Yliopistojen innovaatiokeskukset ja -asiamiehet, esim. TKK 

Innovaatiokeskus http://innovaatiokeskus.tkk.fi/ ja IPR Uni-
versity Center www.iprinfo.com

• Keksintösäätiö www.keksintosaatio.fi
• Patenttiasiamiestoimistot, ks. esim. Suomen Patenttiasia-

miesyhdistys ry www.spay.fi/jasenet.html

Patenttihakemuksen laadinta ja hakuprosessi
• Patenttiasiamiestoimistot, ks. esim. Suomen Patenttiasia-

miesyhdistys ry www.spay.fi/jasenet.html

Patentteihin ja tiedonhakuun liittyvää koulutusta, mm.
• Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) www.prh.fi
• VTT Tietopalvelu www.vtt.fi/inf/tiedonhankinta

5 OHJEET TIEDONHANKINTAAN AMMATTILAISEN AVULLA

5.1 MILLOIN TARVITAAN AMMATTILAISTA?
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5.3 MITÄ TIETOJA TARVITAAN TOIMEKSIANTOA VARTEN?

Patenttiselvitykset
Patenttiselvityksissä etsitään tiettyä alaa koskevaa julkista tietoa ja 
teknisiä ratkaisuja. Niitä ovat tuotekehitysideoiden seulonta, tek-
niikan tason selvitys, uutuustutkimus ja valmistus- ja markkinoin-
tiestetutkimus.

Pyri antamaan toimeksianto niin hyvin kuin mahdollista. Mitä pa-
remmin osaat sen tehdä, sitä enemmän säästät aikaa ja rahaa. 
Kun selvityksen tekijällä on hyvät ja yksityiskohtaiset lähtötiedot, 
niin saat myös kattavamman selvityksen, jossa alaa koskeva julki-
nen tieto on varmimmin mukana. 

Kerro selvityksen tekijälle kaikki, mitä tiedät aiheesta. Kerro myös, 
mikä on pääasiallisin kiinnostuksen kohteesi, sekä se, onko sinulla 
jo joitakin ideoita mahdolliseen patentointiin. Älä salaile aihetta toi-
meksiantoa jättäessäsi! Jos et kerro kaikkea, niin menetät paljon 
hyödystä, jonka voisit tiedonhausta saada. Selvityksen tekijällä on 
automaattisesti vaitiolovelvollisuus. Voit halutessasi myös tehdä 
kirjallisen salassapitosopimuksen.

Ennen kuin otat yhteyttä ammattimaiseen selvityksen tekijään, niin 
mieti perusteellisesti tehtävän määrittelyä, kuvausta ja rajausta. 
Kirjoita asioita valmiiksi itsellesi muistiin. Lähetä tiedot selvityksen 
tekijälle.

Kerro selvityksen tekijälle myös mahdolliset rajaukset. Tilaa mielui-
ten selvitys sekä patentti- että artikkelitiedoista, sillä myös muussa 
kuin patenttikirjallisuudessa olevat tiedot ovat tärkeitä, eikä niitä-
kään ole usein helppo selvittää itse. 

Oman alan ja kilpailijoiden seuraaminen
Seurannassa saat säännöllisesti sähköpostiisi tiedon kilpailijan tai 
oman alasi uusista patenttihakemuksista tai patenteista. Jos on 
kyse alan seurannasta, niin mieti edellisessä kohdassa mainittuja 
seikkoja, etenkin aihetta kuvaavia termejä. Jos taas on kyse kilpai-
lijaseurannasta, niin yritä keksiä, millä kaikilla nimillä patentit voivat 
olla haettu: kilpailijan historia, ostetut fi rmat, fuusiot, pikkuyrityksis-
sä toimitusjohtajan nimi jne. 

Mieti myös vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
• Miten usein haluat saada seurantatulokset? 
• Miten paljon tuloksia haluat korkeintaan saada yhden kuukau-

den aikana?

Patenttianalyysit
Tekniikan alan selvityksen yhteydessä voit tiedustella myös mah-
dollisuutta haussa löytyneiden patenttijulkaisujen analysointiin 
alan teknologiajohtajien ja kehityssuuntien selvittämiseksi. Analyy-
sin pohjaksi tarvitaan hyvä haku, jossa mahdollisimman suuri osa 
julkaisuista on oikeaa asiaa. Tästä syystä myös pelkän analyysitoi-
meksiannon pohjaksi pitää saada samat tiedot kuin patenttiselvi-
tyksenkin pohjaksi. 

Mieti etukäteen, mitä haluat analysoida. Analyysimahdollisuuksis-
ta on kerrottu kohdassa 3.6.

Toimeksiantoa varten tarvittavia tietoja:

Yleiskuvaus tekniikan alasta
• Suorasanainen lyhyt tiivistelmä aihealasta
• Mihin liittyy
• ”Ympärillä oleva” tekniikka 
• Vaihtoehtoiset toteutustavat
• Eri suuntaukset
• Ajallinen historia

Mitä jo tiedät?
• Patentit ja patenttihakemukset 
• Artikkelit, konferenssiesitelmät, raportit ja muut kirjoituk-

set
• Alalla toimivat fi rmat ja organisaatiot
• Patenttiluokitukset
• Onko aihetta jo selvitetty aikaisemmin?

Aihetta kuvaavat termit
• Alan/aiheen sanastoa englanniksi 
• Tärkeää yrittää keksiä mahdollisimman paljon eri tapoja 

ilmaista sama asia: synonyymit, prepositioilmaukset, ly-
henteet

Toimeksiannot tehdään eri paikoissa eri tavoin. Tässä on kerrottu 
vain joitakin yleissuuntaviivoja. 

Patenttiselvitykset

Selvityksen tekijä haastattelee sinua ensin perusteellisesti. Lähetä 
hänelle myös laatimasi kuvaus aihealasta ja tuntemistasi asioista 
sekä aihetta kuvaavista termeistä kirjallisena. Usein ammattilainen 
tekee selvityksen itsekseen, mutta joissakin paikoissa voit myös 
mennä istumaan viereen, kun hakua tehdään. Tällöin voit ottaa 
kantaa tuloksiin ja näin opastaa haun kulkua. Paras tulos saadaan, 
kun haku tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa. Sinun kannattaa 
joka tapauksessa varata aikaa hakuun ja tulosten katselemiseen.

Kun haku on tehty, saat itsellesi haussa löytyneiden julkaisujen pe-
rustiedot (patentti- ja hakemusnumero/lehden nimi, julkaisuvuosi, 
numero ja sivut, keksijä/kirjoittaja, yritys/organisaatio) sekä tiivis-
telmät. Palvelusta ja käytetystä hakujärjestelmästä riippuen voit 
saada myös heti julkaisut kokonaan tai ainakin linkit niihin. Tulok-
set toimitetaan sähköpostitse, postitse, faksilla tai muulla sovitulla 
tavalla.

5.4 MITEN TOIMEKSIANTO ETENEE KÄYTÄNNÖSSÄ?

Jos haussa löytyi satoja julkaisuja, niin kustannusten säästämisek-
si kannattaa käyttää kaksivaiheista hakutapaa. Silloin saat aluksi 
nähtäväksesi vain julkaisujen otsikoita ja ehkä avainsanoja. Näistä 
puuttuvat patenttinumerot, tieto patentinhakijasta ja keksijästä se-
kä tiivistelmät. Saamiesi tietojen perusteella voit valita niistä ne jul-
kaisut, joille haluat kaikki tiedot. Tiedonhaun tekijä toimittaa sinulle 
lopuksi kiinnostavien julkaisujen tarkemmat tiedot. Tämä kaksivai-
heinen hakutapa on yleensä parempi kuin, että yritetään väkisin 
rajauksilla pienentää vastausjoukko niin pieneksi, että kaikki julkai-
sut voidaan tulostaa kokonaan.

Saat yleensä tulosten mukana lyhyen yhteenvedon haun kulusta 
ja tuloksista sekä siitä, mitä ja mistä on haettu ja ehdotuksen siitä, 
miten hakua voitaisiin jatkaa. 

Tiedosta, että täydellistä hakua ei ole. Jos halutaan saada kaikki 
aihetta käsittelevät julkaisut, on hyväksyttävä mukaan myös asi-
aankuulumattomia julkaisuja. Jos taas halutaan kaikkien julkaisu-
jen olevan oikeita, niin pitää tiedostaa se, että silloin haun ulkopuo-
lelle jää väkisin myös aiheeseen kuuluvia patenttijulkaisuja. 
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pikäydä. On paljon parempi rajoittaa haku sellaiseksi, että kaikki 
seurantatulokset tulevat myös läpikäydyksi, vaikkakin silloin osa 
vähemmän osuvista tuloksista jää seurannan ulkopuolelle.

Kun hakutapa on sovittu, päätetään, miten seuranta käytännössä 
toteutetaan eli lähinnä, miten usein tulokset halutaan sähköpos-
tiin.

Patenttianalyysit

Myös patenttianalyysejä ennen tehdään aina patenttiselvitys, jos-
sa pyritään saamaan mahdollisimman hyvä analysoitava joukko. 
Apuasi voidaan tarvita tämän haun tekemisessä ja rajaamisessa. 
Sen jälkeen analyysin tekijä tekee sovitut analyysit itse ja toimittaa 
sinulle valmiit analyysit graafi sina esityksinä.

5.5 TULOSTEN LUKEMINEN JA TULKINTA

espacenet®-hakujen tulosten lukeminen on esitetty kohdassa 4.5.

Ammattilainen käyttää yleensä useita erilaisia tietokantoja, eikä nii-
den kaikkien lukuohjeita voi esittää tässä. Tavallisesti saat tulosten 
mukana jonkinlaisen lukuohjeen.

Useimmiten ammattilaiset käyttävät haussa DWPI (Derwent World 
Patents Index)-tietokantaa ainakin yhtenä tietokantana. Seuraa-
vassa on esitetty esimerkkituloste tästä tietokannasta STN-tieto-
pankissa. Muissa tietopankeissa sama tulos sisältää samat osat, 

mutta näyttää hiukan erilaiselta. Laatikoidut suomenkieliset tekstit 
ovat jälkikäteen lisättyjä selityksiä.

Selvityksen mukana saat usein karkean yhteenvedon haun teki-
jälle haun aikana syntyneestä käsityksestä haun aihepiiristä. Erik-
seen sovittaessa voit saada myös niiden varsinaista tulkintaa. Tu-
losten tulkinta vaatii huomattavasti syvällisempää alan tuntemusta 
kuin selvityksen tekeminen. Tulkinta lisää selvityksen kustannuksia 
melko paljon, koska silloin pitää lukea kaikki löytyneet patenttijul-
kaisut. Johtopäätösten tekeminen on aikaa vievä prosessi. 

Oman alan ja kilpailijoiden seuraaminen

On mahdollista seurata joko kilpailijoiden tai oman alan patentoin-
tia tai molempia yhdessä. Seuranta antaa sovituin väliajoin auto-
maattisesti tiedon uusista patenttihakemuksista ja patenteista.

Seurantaa ennen tehdään aina patenttiselvitys, jossa tutkitaan, mi-
ten seuranta kannattaa tehdä ja miten paljon tuloksia ajateltu ha-
kutapa on antanut edellisenä vuonna. Tämä selvitys sujuu edellä 
esitetyn mukaisesti. Täydellisiä tuloksia ei tässä yhteydessä kui-
tenkaan välttämättä tulosteta. Riittää, että otsikoiden perusteella 
tutkitaan, onko hakutapa hyvä. 

Hakua muokataan sen mukaan, miten paljon julkaisuja seurannas-
sa halutaan saada. Ei kannata panna pystyyn sellaista seurantaa, 
joka antaa niin paljon tuloksia, ettei niitä ehditä eikä jakseta lä-
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Esimerkki patenttitulosteesta 
(DWPI, Derwent World Patents Index -tietokanta STN-tietopankissa)

L23  ANSWER 6 OF 6  WPINDEX  COPYRIGHT 2005 THE THOMSON CORP on STN 

ACCESSION NUMBER:     2000-223971 [19]   WPINDEX  Full-text

TITLE:                Pulsed electromagnetic fi eld stimulator for

                      treating osteoporosis has transducer coils that

                      generate a pulsed electromagnetic fi eld that

                      induces voltages and current.

DERWENT CLASS:        A96 P34 S05 V02

INVENTOR(S):          KUO, P; MCDERMOTT, K L; TEPPER, J C  

PATENT ASSIGNEE(S):   (AMEI-N) AMEI TECHNOLOGIES INC  

PATENT INFORMATION:           

     PATENT NO      KIND DATE     WEEK    LA   PG MAIN IPC

     ---------------------------------------------------------

     WO 2000007665   A1 20000217 (200019)* EN   54 A61N002-02

       RW: AT BE CH CY DE DK EA ES FI FR GB GH GM GR IE IT KE LS LU MC

            MW NL OA PT SD SE SL SZ UG ZW 

     W: AE AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BY CA CH CN CU CZ DE DK EE ES

            FI GB GD GE GH GM HR HU ID IL IN IS JP KE KG KP KR KZ LC LK

            LR LS LT LU LV MD MG MK MN MW MX NO NZ PL PT RO RU SD SE SG

            SI SK SL TJ TM TR TT UA UG UZ VN YU ZA ZW  

     AU 9952416      A  20000228 (200030)          A61N002-02

     EP 1100582      A1 20010523 (200130)  EN      A61N002-02

         R: AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LT LU LV MC MK

            NL PT RO SE SI 

     US 6418345      B1 20020709 (200253)          A61N002-02

     JP 2002522125   W  20020723 (200263)       49 A61N002-00

     US 2002165583   A1 20021107 (200275)          A61N001-18

     US 6839595      B2 20050104 (200503)          A61N001-00

                                             

PRIORITY APPLN. INFO: US 1998-95185P       19980803 

                      US 1999-365157       19990730 

                      US 2002-135662       20020429

INT. PATENT CLASSIF.: 

           MAIN:      A61N001-00; A61N001-18; A61N002-00; A61N002-02

      SECONDARY:      A61N001-40

Uusi laajennettu otsikko

Keksijä

Tietokannan tuottajan oma karkea luokitus

Patentinhakijan koodi ja nimi

Patenttiperhe; hakemus- ja patenttijulkaisut eri maissa

Hakemus- tai patentti-numero

Julkaisu-tyyppi-numero

Julkaisupäivä

Etuoikeushakemuksen

numero ja hakemispäivä

Kansainvälinen patenttiluokitus
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GRAPHIC INFORMATION:   

     

      

BASIC ABSTRACT:  

WO 200007665 A UPAB: 20000419

NOVELTY - Pulsed electromagnetic fi eld (PEMF) stimulator (30) has transducer 

coils (104s, 104b) within the seat and back portions (36, 38) that generate a 

pulsed electromagnetic fi eld which induces voltages and current to provide non-

invasive treatment to increase bone mineral density.

DETAILED DESCRIPTION - A PEMF stimulator secured to a chair (20) comprises a 

pad (32) having a fi rst portion with a chair seat (22) and a second portion with 

a chair back (24); a housing (50) containing an electrical circuit for genera-

ting an electrical drive signal; transducer coils within the seat and back por-

tions for generating electromagnetic fi elds in response to the drive signal; and 

a fl exible cable (52) for connecting the drive signal with the transducer coils.

An INDEPENDENT CLAIM is also included for a method for treating a patient with 

electromagnetic therapy comprising placing a patient on a pad; and stimulating 

the patient with a pulsed electromagnetic fi eld from the coils. 

USE - For providing electromagnetic therapy to a patient’s body (claimed), e.g. 

for treating musculoskeletal system including spinal fusion, un-united fractu-

res, failed arthrodeses, osteonecrosis, decubitus ulcers and ligament, tendon 

injuries, osteoporosis and charcot foot. 

ADVANTAGE - The invention promotes an increased bone mineral content and densi-

ty in a level that decreases a patient’s risk of fracture. 

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The fi gure shows an isometric view of a PEMF stimu-

lator. 

Chair 20, Seat 22, Back 24, PEMF stimulator 30, Pad 32, First portion 36, Se-

cond portion 38, Housing 50, Cable 52, Quick disconnect 54, Transducer coils 

104s, 104b, Dwg.1B/10

Yksi kuva; useimmiten etusivulta

Tietokannan tuottajan laatima tiivistelmä, joka jaettu selkeisiin osiin

Keksinnön uutuuden kuvaus

Keksinnön käyttökohteet

Keksinnön edut
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Esimerkki muusta kuin patentteja koskevasta teknisestä kirjallisuudesta.
(COMPENDEX-tietokanta STN-tietopankissa)

L2   ANSWER 1 OF 1  COMPENDEX  COPYRIGHT 2005 EEI on STN 

ACCESSION NUMBER:        1991(1):1831  COMPENDEX  Full-text

TITLE:                   Tokyo sintered metals celebrates 40 years in PM.

AUTHOR:                  Anon

SOURCE:                  Met Powder Rep v 45 n 6 Jun 1990 p 448-450, 452

                         CODEN: MPWRAQ    ISSN: 0026-0657

PUBLICATION YEAR:        1990

DOCUMENT TYPE:           Journal

TREATMENT CODE:          General Review

LANGUAGE:                English

ABSTRACT:  TSM operates two PM plants - Kawagoe near Tokyo and Kasugai near 

Nagoya which is almost totally dedicated to automotive PM parts. A third plant 

was recently completed at Tamagawa for the production of hydraulic equipment.A 

lucrative and rapidly growing market being developed for TSM’s extensive range 

of oil pump gears and rotors is in low pressure hydraulic motor pumps which the 

company now assembles at its Tamagawa plant.Already more than 2.5 million such 

pumps have been produced for use in a wide range of hydraulic systems used for 

example in medical equipment (dental chair lifts), cycle exercisers, rowing ma-

chines, etc.These pumps are fi tted with TSM’s cycloidal PM gear sets providing 

very low noise levels through their lower pulsation, trapping and slip factor.

CLASSIFICATION CODE:     415 Metals, Wood & Other Structural Materials; 662

                         Automotive Design & Manufacture; 536 Powder Metallurgy

CONTROLLED TERM:         *AUTOMOBILE MATERIALS:Powder Metals; AUTOMOBILE

                         MANUFACTURE:Japan; POWDER METAL PRODUCTS; POWDER

                         METALLURGY:Steel

SUPPLEMENTARY TERM:      TOKYO SINTERED METALS; HIGH STRENGTH PM STEELS

TECHNOLOGY FOCUS:    

    WO 200007665 A1UPTX: 20000419

      TECHNOLOGY FOCUS - ELECTRONICS - Preferred

    Component: The electrical circuit comprises a circuit for

    recovering fl yback energy from the transducer coils and for

    sequencing current through the coils in positive and negative

    directions; processor(s) for controlling the drive signal; and a

    quick disconnect (54) in the fl exible cable. The electrical

    circuit monitors whether the electromagnetic fi elds are properly

    generated by each of the coils.

      TECHNOLOGY FOCUS - ELECTRICAL POWER

    AND ENERGY - Preferred Component: The housing further comprises a

    battery for supplying electrical power to the

    electrical circuit. 

 

      TECHNOLOGY FOCUS - POLYMERS - Preferred

    Component: The back portion of the pad comprises a layer of material

    formed from synthetic resinous material which responds to pressure

    from the shape of the patient’s back and retains the shape

    when the pressure is released. The pad further comprises an exterior

    layer of polyvinyl elastomeric material and layer(s) of fl exible

    elastomeric foam material. 

MANUAL CODES:         CPI: A12-V03D  

                      EPI: S05-A03B; S05-A03E; V02-E02X

Tietokannan tuottajan oma tarkka luokitus
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6 PATENTTIJULKAISUJEN RAKENNE

Patenttijulkaisulla on aina määrätty rakenne. Julkaisun tärkeimmät 
osat ovat kansilehti, selitysosa ja vaatimusosa. Asiat pitää esittää 
tietyllä tavalla ja tietyssä järjestyksessä myös näiden osien sisällä. 
Rakenteen tuntemisesta on paljon hyötyä, kun tutustut patentti- tai 
hakemusjulkaisuihin.

Kuva 16. Patenttijulkaisun kansilehti. Selitys (Description)

Patenttijulkaisun kansilehdellä on perustiedot patentista: kuka/mikä 
yritys on hakenut patenttia, kuka/ketkä ovat keksijöitä, keksinnön 
otsikko ja tiivistelmä, julkaisu-, hakemus- ja etuoikeusnumero(t) ja 
-päivät, patenttiluokitus, yksi piirros ym. Kullekin kohdalle on an-
nettu oma numero, joten sen avulla näkee vieraskielisistäkin jul-
kaisuista (myös esim. japaninkielisistä), mistä kussakin kohdassa 
on kyse. 

Kansilehti eli etusivun tiedot eli tunnistetiedot (Front-Page Information)

Kansilehdeltä näkee siis nopeasti, minkä tekniikan alan keksinnös-
tä karkeasti ottaen on kyse. Tarkemmat tiedot pitää katsoa selityk-
sestä ja vaatimuksista.
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Kuva 17. Patenttijulkaisun selitysosan alkua.

Selitys (Description)

Selitys sisältää patentti/hakemusjulkaisun teknisen osan. Siinä ker-
rotaan keksinnön tausta ja yksityiskohtaiset esimerkit. Hakijan pi-
tää esittää keksinnön sisältö niin täydellisesti, että alan ammatti-
mies pystyy sen toistamaan. Olennaista selityksessä on ongelman 
ja sen ratkaisun esittäminen. Asiat esitetään yleensä seuraavassa 
järjestyksessä:

• Mihin keksintö on tarkoitettu?
• Mitä vastaavaa samalta alalta on jo tunnettu?
• Mitä epäkohtia niissä on? Mikä toimii huonosti?

• Mitä tämä patentti käsittelee?
• Miten se poikkeaa edukseen aikaisemmista?
• Esimerkkejä keksinnön toimimisesta käytännössä, piirustukset, 

prosessikaaviot yms.

Patenttijulkaisujen selitysosia on hyödyllistä lukea kaikissa teknii-
kan alan selvityksissä, esim. ideoiden seulonnassa tuotekehitys-
projekteja varten, varsinaisen projektin valmistelussa ja keksinnön 
uutuuden tutkimisessa. 
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Kuva 18. Patenttijulkaisun vaatimusosan alkua.

Vaatimukset (Claims)

Vaatimukset sisältävät patenttijulkaisun juridisen osan. Niissä 
määritellään täsmällisesti keksinnön sisältö ja se, mihin patentin 
haltijalla on patentin mukaan yksinoikeus. Patenttioikeudenkäyn-
neissä mitataan juuri tämän osion pitävyyttä. Vaatimuksissa käy-
tetään juridisista syistä normaalille sanastolle vieraita ilmaisuja 
(esim. ruuvi voi olla kiinnityselin), joten maallikon voi olla vaikea 
saada niistä selkoa. 

Vaatimuksia pitää lukea tarkasti etenkin valmistus- ja markkinoin-
tiestetutkimuksissa. Myös muissa selvityksissä vaatimukset anta-
vat tarkan tiedon siitä, mitä käsillä olevassa patentissa oikeastaan 
on patentoitu.

Jos patentti on myönnetty, tutki vaatimukset myönnetyn patentin 
julkaisusta. 

Eri maissa samalla hakemuksella myönnetyt patentit voivat poike-
ta toisistaan. Vaatimukset ovat usein erilaisia verrattaessa hake-
musta ja myönnettyä patenttia. Hakemuksissa vaatimukset ovat 
siinä muodossa kuin hakija toivoo niiden menevän läpi ja patent-
tia yritetään yleensä aluksi hakea mahdollisimman laajalle asialle. 
Laajat vaatimukset eivät kuitenkaan yleensä mene sellaisenaan 
läpi patentointiprosessista, vaan vaatimuksia joudutaan supista-
maan. On myös mahdollista, että hakemukselle ei myönnetä pa-
tenttia lainkaan.
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LIITE 1 MAAKOODIT

Patentti- ja hakemusnumeroiden sekä julkaisutyyppikoodien edessä on aina kaksikirjaiminen maakoodi. Se on WIPOn (World Intellectual 
Property Organisation) kullekin patenttivirastolle antama kaksikirjaiminen koodi. Tärkeimmät maakoodit on esitetty alla. 

AP ARIPO (Afrikan patenttivirasto) KR Korea

AR Argentiina LT Liettua

AT Itävalta LU Luxemburg

AU Australia LV Latvia

BA Bosnia-Herzegovina MC Monaco

BE Belgia MN Mongolia

BG Bulgaria MO Moldavia

BR Brasilia MT Malta

CA Kanada MW Malawi

CH Sveitsi MX Meksiko

CN Kiina MY Malesia

CS Tsekkoslovakia NL Alankomaat

CU Kuuba NO Norja

CY Kypros NZ Uusi-Seelanti

CZ Tsekinmaa OA OAPI (Afrikan patenttivirasto)

DD Saksa (ent. DDR) PH Filippiinit

DE Saksa PL Puola

DK Tanska PT Portugali

EA EAPO (Euraasian patenttivirasto) RO Romania

EE Viro RU Venäjä

EG Egypti SE Ruotsi

EP EPO (Euroopan patenttivirasto) SG Singapore

ES Espanja SI Slovenia

FI Suomi SK Slovakia

FR Ranska SU Neuvostoliitto

GB Iso-Britannia TJ Tajikistan

GR Kreikka TR Turkki

HK Hong Kong TW Taiwan

HR Kroatia US USA

HU Unkari VN Vietnam

IE Irlanti WO WIPO (Kansainvälinen patenttivirasto) (PCT-hakemus)

IL Israel YU Jugoslavia

IN Intia ZA Etelä-Afrikka

IT Italia ZM Sambia

JP Japani ZW Zimbabwe

KE Kenia
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Lisätietoa Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta www.prh.fi/fi/
patentit.html

1 Patentti, hyödyllisyysmalli, mallisuoja ja tavaramerkki

Mikä on patentti?

Patentti on yksinoikeus tietyn keksinnön ammattimaiseen hyväksi-
käyttöön. Valtiovalta myöntää patentin ja se on alueellisesti rajattu 
niihin maihin, joissa patentti on voimassa. Suoja on myös ajallisesti 
rajattu ja on yleensä 20 vuotta hakemispäivästä. Saamansa suojan 
vastineeksi patentinhakijan pitää paljastaa keksintönsä tekniset 
yksityiskohdat. Patenttidokumentti on näin ollen toisaalta juridinen 
asiakirja ja toisaalta tekninen julkaisu.

Patentti- ja hakemusjulkaisun rakenne

Patenttijulkaisulla on määrätty rakenne. Ensimmäisellä sivulla an-
netaan otsikkotiedot keksinnöstä, hakija, keksijät, tiivistelmä ym. 
Selitysosassa kuvataan keksinnön käyttöala, tunnettu tekniikka ja 
sen epäkohdat, keksinnön tunnusmerkit ja sen edut sekä anne-
taan sovellusesimerkit, prosessikaaviot ym. Vaatimukset koostuvat 
johdanto-osasta (”Menetelmä, laite, tuote…”) ja tunnusmerkki-
osasta (”…tunnettu siitä, että…”).

Mitä patentin saaminen edellyttää?

Ehtona on, että keksintö on uusi eli se ei saa olla tunnettu ennen 
hakemispäivää. Sen pitää olla keksinnöllinen eli se ei saa olla it-
sestään selvä alan ammattimiehelle. Kolmas vaatimus on teollinen 
käyttökelpoisuus, jonka mukaan keksinnön pitää toimia ja toimia 
aina samalla tavalla. 

Hyödyllisyysmalli (Utility Model) 

Hyödyllisyysmallia kutsutaan myös “pikkupatentiksi”. Siltäkin vaa-
ditaan uutuutta, keksinnöllisyyttä ja teollista käyttökelpoisuutta, 
mutta keksinnöllisyysvaatimus on pienempi kuin patentilla. Uutuut-
ta ei tutkita, mutta muut voivat oikeusteitse vaatia hyödyllisyysmal-
lin mitättömäksi julistamista. Voimassaoloaika on Suomessa neljä 
vuotta, mutta suoja voidaan uudistaa korkeintaan kymmeneksi 
vuodeksi. Hyödyllisyysmallia käytetään, kun keksinnön elinikä on 
lyhyt tai sen keksinnöllisyys ei riitä patentin saamiseen.

Mallisuoja (Design Model)

Mallisuoja suojaa tavaran näköaistein havaittavissa olevaa ulko-
muotoa tai koristeen eli ornamentin esikuvaa. Taiteellisia vaatimuk-
sia ei ole, eikä se anna suojaa teknisille ratkaisuille. Mallisuojan pi-
tää olla uusi, erota olennaisesti muista sekä olla itsenäisen luomis-
työn tulos. Suoja on voimassa viisi vuotta hakemispäivästä ja suoja 
voidaan uusia kaksi kertaa viideksi vuodeksi kerrallaan. 

2 Patentointiprosessi

Patenttihakemukset yleensä julkisiksi 18 kk hakemispäivästä

Suurimmassa osassa patenttivirastoja ensimmäinen tieto ha-
kemuksen olemassaolosta saadaan 18 kk ensimmäisen hake-
muksen jättämisestä. Pohjoismaiden ja Ison-Britannian virastot 
julkaisevat heti hakemuksen otsikon, keksijän, hakijan ja hake-
musnumeron patenttihakemusten viikkolehdessä. Muuta tietoa 
hakemuksesta ei saa. Joissakin virastoissa hakemus on salai-
nen koko käsittelyn ajan ja vasta myönnetty patentti on julkinen 
(USA:ssa 29.11.2000 asti). Patenttijulkaisut ovat useimmiten en-
simmäinen indikaatio markkinoille tulossa olevasta tuotteesta. 
Seuraava on vasta, kun tuote tuodaan markkinoille.

Patenttihakemuksen käsittely

Patenttivirasto tutkii patenttihakemuksen uutuuden ja keksinnölli-
syyden. Tutkimuksen aikana virasto antaa hakijalle välipäätöksiä 
ja/tai tutkimusraportin, joihin hakijan pitää vastata määräajan ku-
luessa. Hakemus ja asiakirjat tulevat julkisiksi 18 kk ensimmäisen 
hakemuksen jättöpäivästä. Patenttiviraston käsittelyn lopputulok-
sena virasto myöntää keksinnölle patentin tai hakemus jätetään 
silleen ja se raukeaa. Patentin myöntämisen jälkeen kolmansilla 
osapuolilla on mahdollisuus esittää väite sitä vastaan. Väiteaika on 
Suomessa 9 kk. Väitekäsittelyn jälkeen patentti pidetään voi mas sa 
sellaisenaan tai supistetussa muodossa tai patentti kumotaan. 

Tutkimusraportti (Search Report)

Tutkimusraportissa tai Suomessa välipäätöksessä luetellaan pa-
tenttiviraston tutkijan tutkima aineisto ja löydetyt viitejulkaisut. Ne 
kuvaavat tekniikan tasoa ja voivat asettaa keksinnön uutuuden 
tai keksinnöllisyyden kyseenalaiseksi. Mukana on lisäksi tutkijan 
mielipide siitä, miten merkittävä este kukin viitejulkaisu on (X mer-
kittävä este, Y merkittävä este yhdessä toisen julkaisun kanssa, 
A tekniikan taso). Tutkimusraportista ja viitejulkaisuista saadaan 
hyödyllistä informaatiota.

Käsittelyn aikana tulee julkiseksi useita, yleensä erilaisia hakemus- 
ja patenttijulkaisuja

Jos hakemuksesta on saatavilla useita julkaisuja, niin hanki aina 
viimeisin julkaisu.

Patenttihakemus (Patent Application/Patentanmeldung) ei ole 
aluksi julkinen. Hakemusten numerointi alkaa yleensä joka vuosi 
alusta, joten vuosi kuuluu olennaisena osana numeroon. 

Tutkimaton hakemusjulkaisu (18 kk-julkaisu / Published Unexa-
mined Patent Application / Offenlegungsschrift) on alkuperäises-
sä muodossaan oleva hakemus, joka on julkaistu 18 kk ensimmäi-
sen hakemuksen jättöpäivän jälkeen. Siihen saa tutustua ja siitä 
voi tilata kopioita. Julkiseksi tulleen hakemuksen numero on usein 
sama kuin alkuperäisen hakemuksen numero. Kansainvälinen ha-
kemus saa kuitenkin tällöin uuden numeron.

LIITE 2 PERUSTIETOA PATENTEISTA JA MUISTA TEOLLISOIKEUKSISTA
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Tutkittu hakemusjulkaisu eli kuulutusjulkaisu (Published Examined 
Patent Application / Auslegeschrift) oli aikaisemmin yleinen, mut-
ta nykyisin se on vain enää harvassa virastossa. Suomessa se oli 
olemassa vanhan patenttilain aikana ennen 1.4.1997. 

Patenttijulkaisu (Patent Specifi cation / Patentschrift) on hyväksytty 
patentti lopullisessa muodossaan. Myönnetty patentti saa aina uu-
den numeron. Numerointi on vuodesta toiseen jatkuva.

Hakemuksen jatkaminen ja jakaminen

Hakemus voidaan jakaa käsittelyn aikana useammaksi hakemuk-
seksi, jolloin jokainen hakemus saa kantahakemuksen etuoikeu-
den. Suoraa jatkohakemusta (Continuation Application) käytetään 
muotoseikkojen korjaamiseen ja se sisältää saman aineiston kuin 
kantahakemus. Osittainen jatkohakemus (Continuation-in-part, 
CIP) on USA:ssa hyvin yleinen. Hakemukseen voidaan siellä lisätä 
uutta aineistoa, jolloin uudella hakemuksella on useita etuoikeuk-
sia (kantahakemusta vastaava osa saa kantahakemuksen etuoike-
uden, uusi materiaali uuden).

Pa ten tin myöntämisen jälkeiset vaiheet

Pa tent ti on yleensä voimassa 20 vuotta hakemispäivästä lukien 
edellyttäen, että vuosimaksut maksetaan. Muuten se raukeaa. 
Väiteajan jälkeen voidaan patentin kumoamista vaatia oikeusteitse 
esittämällä mitätöintikanne puuttuvan uutuuden tai keksinnöllisyy-
den perusteella. Kai kis sa maissa ei väitekäsittelyä ole lainkaan. 
Yhdysvalloissa voidaan sen sijaan pyytää pa ten tin ottamista uu-
delleenkäsittelyyn (Re-examination) patenttivirastoon toimitetun 
uu den aineiston pohjalta. Patentin haltijan pitää itse valvoa mah-
dollisia patentin loukkauksia (Infringement) ja tarvittaessa haastaa 
loukkaaja oikeuteen. 

3 Patentin haku ulkomailla

Vuosi aikaa jättää hakemukset ulkomaille

Hakemusta ei tarvitse jättää samaan aikaan kaikkiin haluttui-
hin maihin, vaan hakija voi pyytää ns. etuoikeutta eli prioriteettia 
ensimmäisestä hakemuksesta. Tätä hakemusta kutsutaan etuoi-
keushakemukseksi ja sen numeroa etuoikeusnumeroksi. Tämän 
ensimmäisen hakemuksen jättämispäivästä (etuoikeus- eli priori-
teettipäivä) hakijalla on 12 kk (etuoikeus- eli prioriteettivuosi) aikaa 
jättää hakemukset muihin maihin. Uutuutta tutkittaessa hakemuk-
set katsotaan tällöin tehdyiksi samana päivänä kuin ensimmäinen 
hakemus ja uutuudenesteeksi kelpaa vain tätä päivää aikaisem-
min ilmestynyt aineisto. Patentin saaminen edellyttää uutuutta. 
Etuoikeus- eli prioriteettijärjestelmään (Paris Convention) on liit-
tynyt yli 100 maata.

Ulkomaiset hakemukset

Jokaiseen maahan ei ainakaan aluksi tarvitse edes prioriteetti-
vuoden aikana jättää omaa hakemusta. Voidaan käyttää hyväksi 
ylikansallisia hakemusjärjestelmiä, joista suomalaisille tärkeimpiä 
ovat PCT ja EPC.

PCT- eli kansainvälinen patenttihakemus

PCT on WIPOn (World Intellectual Property Organisation) hallin-
noima patentinhakujärjestelmä. Jätetään yksi hakemus, jossa ni-
metään maat (Designated States), joihin patentti halutaan. WIPO 
tutkii hakemuksen uutuuden ja haluttaessa myös keksinnöllisyy-
den sekä julkaisee hakemuksen, kun ensimmäisen hakemuksen 
jättämisestä on kulunut 18 kk. PCT-hakemuksen maakoodi on WO, 
mutta maailman patenttia ei kuitenkaan ole olemassa. WIPO ei 
myönnä patenttia, vaan hakemus siirretään lopuksi tutkittavaksi 

haluttujen maiden patenttivirastoihin. Tällöin alkaa ns. kansallinen 
vaihe ja kukin kansallinen virasto tutkii hakemuksen normaalin me-
nettelynsä mukaan alusta lähtien.

EP- eli eurooppalainen patenttihakemus

Kysessä on EPOn (European Patent Offi ce) hallinnoima patentoin-
tijärjestelmä, jossa on mukana 27 Euroopan maata. Suomi liittyi 
mukaan v. 1996. Jätetään yksi hakemus, jossa nimetään ne maat 
(Designated States), joihin patentti halutaan. EPO tutkii hakemuk-
sen, julkaisee sen ja myöntää patentin. Patentin myöntämisestä 
alkaa kansallinen vaihe. Patentti on rekisteröitävä halutuissa nime-
tyissä maissa ja käännettävä niiden virallisille kielille, mutta kansal-
liset virastot eivät enää tutki patenttia.

4 Muita peruskäsitteitä

Patenttiluokitus

Patenttiluokitus on tärkeä apuneuvo patenttitiedonhaussa. Pa tent-
ti vi ras tot luokittavat patenttihakemukset. Useimmat virastot käyttä-
vät luokitukseen WIPOn kan sain vä lis tä patenttiluokitusta (Interna-
tional Patent Classifi cation, IPC). Päälohkot ovat:
A Ihmisen perushyödykkeet
B Työmenetelmät ja kuljetus
C Kemia ja metallurgia
D Tekstiilit ja paperi
E Rakennustekniikka
F Koneenrakennus, valaistus, lämmitys, aseet, räjäyttäminen
G Fysiikka
H Sähkö

Luokitus on hierarkkinen ja on muotoa A 63 H 3/36. Luokituksen 
merkitsemistapa on standardoitu eri lähteissä hiukan eri tavoin. 
Luokitusta on muokattu viiden vuoden välein. Vuoden 2006 alusta 
uusi systeemi, jota päivitetään jatkuvasti. Luokitus löytyy sivulta: 
www.wipo.int/classifications/fulltext/new_ipc/index.htm

Euroopan patenttivirasto (EPO) käyttää omaan eurooppalaista pa-
tenttiluokitustaan (ECLA, European Patent Classifi cation), jo ka on 
johdettu kansainvälisestä patenttiluokituksesta lisäämällä sen hie-
nojakoa. ECLA-luokitusta modifi oidaan jatkuvasti. Luokitus löytyy 
sivulta: http://l2.espacenet.com/espacenet/ecla/index/index.htm

Jotkin maat, esim. USA, käyttävät omaa kansallista luokitustaan. 
Kansainvälinen patenttiluokitus muodostetaan niistä koneellisesti.

Maakoodi

Patentti- ja hakemusnumeroiden sekä julkaisutyyppikoodien edes-
sä on aina kaksikirjaiminen maakoodi. Se on WIPOn kullekin pa-
tenttivirastolle antama kaksikirjaiminen koodi. Tärkeimmät maa-
koodit on esitetty liitteessä 1. 

Julkaisutyyppikoodi

Julkaisukoodi eli julkaisutaso eli julkaisutyyppi eli julkaisuvaihe 
(Kind Code) ilmaisee, onko kyseessä hakemus-, kuulutus- vai pa-
tenttijulkaisu. Koodi on muotoa kirjain + numero, esim. A1, B1, C. 
Eri virastoilla on käytössä erilaiset koodit, mutta yleensä hakemus 
on A ja patentti B tai C. Julkaisutyyppikoodia käytetään aina maa-
koodin kanssa, esim. EP A1. Linkit koodeihin on esitetty sivulla 
www.european-patent-office.org/inpadoc/faq/kindcode.htm
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Esimerkkejä Euroopan patenttiviraston (EP) koodeista:

EP A1 = Julkiseksi tullut EP-hakemus ja tutkimusraportti
EP A2 =  Julkiseksi tullut EP-hakemus ilman tutkimusraporttia
EP A3 =  Pelkkä tutkimusraportti
EP B1 =  Myönnetty EP-patentti
EP B2 =  Väitekäsittelyn jälkeen muutettu EP-patentti

Patenttiperhe (Patent Family)

Patenttiperheen muodostavat kaikki samaan keksintöön liittyvät 
patenttihakemukset ja myönnetyt patentit eri maissa. Niillä kaikilla 
on ainakin yksi yhteinen etuoikeus. 
Jatketuista hakemuksista voi muodostua monimutkaisiakin perhei-
tä. Patenttiperheen jäseniä kutsutaan myös ekvivalenttihakemuk-
siksi ja -julkaisuiksi (Convention Equivalents).

Statustiedot (Legal Status) 

Statustiedot eli patentin tila ovat patenttiviraston diaarissa esitet-
tyjä tietoja: Milloin hakemus on jätetty/patentti myönnetty? Onko 
esitetty väitteitä ja onko niihin vastattu? Onko patentin haltija vaih-
tunut? Onko vuosimaksut maksettu? Onko patentti voimassa vai 
rauennut? Statustietoja julkaistaan myös patenttivirastojen lehdis-
sä ja internetsivuilla.
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LIITE 3  PATENTTI-INFORMAATIO TUOTEKEHITYSPROSESSISSA

Ideointi
Seulonta 
Alustavat kokeet

• Tuotekehitysideoiden seulonta: Karkea selvitys julkisesta tiedosta ja teknistä ratkaisuista kun-
kin idean alalla

• Tuotekehitysideoiden karkea analyysi: Karkea analyysi patentoinnin suuntauksista ja toimi-
joista kunkin idean alalla

Projektin valmistelu • Tekniikan tason selvitys: Alan julkinen tieto ja tekniset ratkaisut 
• Tekniikan alan analyysi: Alan patentoinnin ja patentointikohteiden suuntaukset, alan toimijat, 

missä maissa tutkitaan, missä ovat markkinat, alan peruspatentit?
• Kilpailija-analyysi: Ketkä ovat kilpailijoita. Kilpailijoiden patentoinnin ja patentointikohteiden 

analyysit ja viimeisimmät suuntaukset.

Tuotekehitysprojekti

Prototyypin tai menetelmän 
kehittäminen

Seuranta (jatkuva)
• Tekniikan alan seuranta: Saadaan automaattisesti tieto seurattavan tekniikan alan uusista 
 patenttihakemuksista.
• Kilpailijaseuranta: Saadaan automaattisesti tieto kilpailijoiden uusista patenttihakemuksista, 

myönnetyistä patenteista yms.

Valmiita ratkaisuja ongelmiin
• Teknisen ratkaisun etsintä: Löytyykö tuotteessa tai prosessissa todetulle tekniselle ongelmal-

le ratkaisua patenttikirjallisuudesta? Onko se vapaasti käytettävissä?

Loukkausten estäminen (Voidaan tehdä myös projektin valmisteluvaiheessa)
• Valmistus- ja markkinointiestetutkimus: Varmistetaan, että ei vahingossa loukata voimassa-

olevia patentteja ja jouduta kalliisiin oikeudenkäynteihin. 

Yhteistyökumppanit, 
alihankkijat, lisenssin myyjät 

• Potentiaalisten yhteistyökumppaneiden, alihankkijoiden tai lisenssin myyjien selvitys: Kenen 
kanssa voidaan tehdä yhdessä, keneltä voidaan hankkia valmiina, keneltä voidaan lisensoi-
da?

Patentin, hyödyllisyysmallin, 
mallisuojan tai tavaramerkin 
hakeminen

Omat keksinnöt, tavaramerkit, mallit
• Uutuustutkimus: Onko oma keksintö uusi vai onko se jo aikaisemmin esitetty patentti-
 tai muussa kirjallisuudessa?
• Patentoitavuustutkimus: Onko oma keksintö uusi ja riittävän keksinnöllinen?
• Mallin uutuustutkimus: Onko malli vapaasti käytettävissä?
• Tavaramerkkitutkimus: Onko tavaramerkki vapaasti käytettävissä?

Lisensoijat • Potentiaalisten lisensoijien selvitys: Kuka voisi olla kiinnostunut lisensoimaan meidän keksin-
tömme?

Markkinointi

Jakeluverkoston valinta

Tuotteen valmistus

Myynti

Palaute 
(asiakkailta ja kilpailijoiden 
ja tekniikan alan seurannasta)

Seuranta (jatkuva)
• Kilpailijaseuranta: Saadaan automaattisesti tieto tärkeimpien kilpailijoiden uusista patentti-
 hakemuksista, myönnetyistä patenteista 
• Tekniikan alan seuranta: Saadaan automaattisesti tieto seurattavan alan uusista patentti-
 hakemuksista
• Oman patenttisalkun valvonta: Onko oma hakemus mainittu tutkittaessa muiden yritysten 
 uudempia hakemuksia?

Kilpailijoiden patenttihakemukset 
• Patenttiperheselvitys: Missä maissa tietylle kilpailijan keksinnölle on haettu patenttia?
• Statusselvitys: Missä vaiheessa kilpailijan hakemukset ovat, onko patentteja myönnetty ja 

ovatko ne voimassa?
• Väite- ja mitätöintitutkimus: Löydetäänkö kilpailijan patentin kumoamiseen soveltuvaa tietoa, 

jota hakemuksen tutkinut patenttivirasto ei ollut löytänyt.

Trendit
• Kilpailija-analyysit:Tärkeimpien kilpailijoiden patentoinnin ja patentointikohteiden analyysit ja 

viimeisimmät suuntaukset. 
• Tekniikan alan analyysit: Alan patentoinnin ja patentointikohteiden viimeisimmät suuntaukset. 

Onko alalle tullut uusia kilpailijoita?
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