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1. JOHDANTO 

Tämä Pro Gradu -tutkimus käsittelee niitä vaatimuksia, joita 

patenttitiedonhakujärjestelmiin kohdistuu. Järjestelmän tekniset vaatimukset ovat 

tässä tutkimuksessa jätetty sivuosaan ja keskitytty järjestelmän toiminnallisiin 

vaatimuksiin, jotka on kerätty järjestelmän käyttäjiltä. Tutkimusaineisto on kerätty 

osana tutkimuksen kirjoittajan työtä Nokia Oyj:ssä. Tutkimuksessa patentointiprosessia 

ja patentoinnin tiedonhakua on käsitelty yrityksen näkökulmasta. Patentoinnin eri 

prosessit on kuvattu yrityksen näkökulmasta erotuksena patenttiasiamiehen tai 

patenttiviraston näkökulmasta. 

 

Aineistona tutkimuksessa on käytetty kyselytutkimusta, joka on toteutettu yrityksessä 

vuosittain osana patenttitiedonhakujärjestelmien kehitys- ja ylläpitoprosesseja. Kysely 

on lähetetty sähköisessä muodossa niille yrityksen työntekijöille, jotka työssään 

tarvitsevat patenttitietoa. Ensimmäisen kerran kysely on toteutettu vuonna 2008 ja 

sen jälkeen vuosittain vuoteen 2011 asti. Kyselyn lisäksi taustoittavana materiaalina on 

käytetty chat-haastattalua vuodelta 2005 sekä yrityksen omaa dokumentaatiota 

prosesseista ja työympäristöstä. 

 

Tutkimus valottaa niitä piirteitä, jotka vaikuttavat patenttitiedonhakujärjestelmän 

hankintaan ja kehitykseen. Tarkoitus on löytää tasapaino käyttäjien vaatimusten ja 

tarpeiden ja tietojärjestelmien teknisten piirteiden kesken. Lisäksi pohditaan mitä 

kaikkia muita vaatimuksia patenttitiedonhakujärjestelmiin kohdistuu yritysmaailmassa. 

 

Tutkimuskohteena tässä tutkimuksessa on Nokia Oyj ja sen Legal and IP –organisaatio. 

Patentointi on hyvin säännönmukainen ja määritelty prosessi ja tutkimus on kirjoitettu 

niin, että tutkimustulokset voidaan yleistää myös muihin 

patenttitiedonhakujärjestelmiä käyttäviin yrityksiin. 
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2. IMMATERIAALIOIKEUDET JA PATENTOINTI 

Patentit kuuluvat immateriaalioikeuksien piiriin. Tässä luvussa on esitelty 

immateriaalioikeuksista patentti ja mallisuoja (Design Patent) sekä niihin liittyvää 

lainsäädäntöä. Immateriaalioikeudet ja teollisoikeudet käsittävät aineettoman 

omaisuuden ja sen suojaamisen. Immateriaalioikeus käsittää patentin, 

hyödyllisyysmallin, mallisuojan, tavaramerkkioikeuden sekä tekijänoikeudet. Lisäksi 

aiheeseen liittyy läheisesti markkinaoikeus. Patenttien sisältö on periaatteessa 

lakitekstiä. Luvussa neljä esitellään patenttitiedon ja patenttitiedonhaun eri aspekteja. 

 PATENTTI 2.1.

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan (2013) patenttijärjestelmä on luotu teknisen 

tiedon levittämiseen. Keksijä antaa patenttivirastolle luvan julkaista keksintönsä ja saa 

vastineeksi yksinoikeuden keksintöön, jos se täyttää laissa vaaditut asiat. Patentointi 

on monivaiheinen prosessi ja patentin saaminen kestää keskimäärin kahdesta kahteen 

ja puoleen vuotta. Yksinkertaisimmillaan patentti on kielto-oikeus. Patentin haltijalla 

on oikeus kieltää muilta patenttinsa mukaisen keksinnön ammattimainen 

hyväksikäyttö: valmistus, myynti, käyttö, maahantuonti tai patentoidun menetelmän 

käyttö. Merkiksi patentista patenttivirasto luovuttaa patenttikirjan. Patentti ei 

kuitenkaan anna haltijalle automaattisesti lupaa ammattimaiseen käyttöön, jos 

ammattimaisella käytölle on esteitä, kuten että keksinnön käyttö vaati viranomaisilta 

luvan (esimerkiksi lääkkeet), tai että jollakulla muulla on voimassaoleva aiemmin 

myönnetty patentti, josta keksintö on riippuvainen. Patentti on alueellisesti rajallinen 

kielto-oikeus, sillä se on voimassa vain niissä maissa, joissa patentti on haettu ja saatu. 

Esimerkiksi Suomessa myönnetty patentti ei kiellä tuotteen valmistamista Ruotsissa, 

mutta kieltää Ruotsissa valmistetun tuotteen maahantuonnin Suomeen. Patentti on 

ajallisesti rajallinen kielto-oikeus, sillä se on voimassa yleensä enintään 20 vuotta 

ensimmäisestä hakemispäivästä. Esimerkiksi, jos hakemus on pantu vireille 31.12.1998 

ja myönnetty 7.7.2000, niin patentti raukeaa viimeistään 31.12.2018. Patentti voi 



6 
 

raueta aikaisemminkin, esimerkiksi jos vuosimaksut jätetään maksamatta. (Patentti- ja 

rekisterihallitus 2013, Patenttilaki 1967/550) 

 

Patentti suojaa keksintöä, joka määritelty patenttivaatimuksissa. Keksinnön selitystä 

käytetään hyväksi vaatimusten tulkinnassa. Keksintö voi olla menetelmä, laite, tuote 

tai uusi käyttötapa ja patenttivaatimukset voivat sisältää kaikkiin näihin liittyviä 

vaatimuksia. Tuotevaatimuksilla suojataan tuote sen valmistus- tai käyttötavasta 

riippumatta. Menetelmävaatimuksilla suojataan määritelty menetelmä ja 

menetelmällä valmistettu tuote, huolimatta tuotevaatimuksista. Tunnetun tuotteen 

uusi käyttötapakin voidaan patentoida. Patentti on alueellisesti rajattu, mutta 

patenttijärjestelmää säätelevät kansainväliset sopimukset, joihin suurin osa maailman 

valtioista on sitoutunut. Pariisin sopimus vuodelta 1883 määrittelee teollisoikeuksien 

suojaamisen. Suomessa sopimus tuli voimaan 1921 (Patentti- ja rekisterihallitus 2013, 

Patenttilaki 1967/550). 

 PATENTOITAVUUS 2.2.

Kaikki keksinnöt eivät ole patentoitavissa. Patentoitavan keksinnön pitää olla uusi, 

keksinnöllinen ja teollisesti käyttökelpoinen. Vain keksintö, joka täyttää kaikki kolme 

ehtoa voi saada patentin. Suomen Patenttilaki 1§ 2000/650 määrittelee seuraavasti: 

”Keksinnöksi ei katsota pelkästään: 

1. löytöä, tieteellistä teoriaa tai matemaattista menetelmää; 

2. taiteellista luomusta; 

3. suunnitelmaa, sääntöä tai menetelmää älyllistä toimintaa, peliä tai 

liiketoimintaa varten tai tietokoneohjelmaa; eikä 

4. tietojen esittämistä.” 

Lisäksi Patenttilain 1§ rajaa patentoitavuuden ulkopuolelle kirurgiset tai terapeuttiset 

käsittelyt ja ihmisiin tai eläimiin kohdistuvat diagnoosia tarkoittavat menetelmät, 

kasvilajikkeet ja eläinrodut, biologiset menetelmät kasvien tai eläinten jalostukseen. 

Patenttilain 1b § 2000/650 mukaan patenttia ei myönnetä keksinnölle, ”jonka 
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kaupallinen hyödyntäminen on yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastaista.” 

(Patentti- ja rekisterihallitus 2013, Patenttilaki 2000/650) 

 

Uutuus merkitsee sitä, että vanhalle ja tunnetulle keksinnölle ei voida myöntää 

patenttia. Keksintöä ei voida myöskään julkisesti esitellä missään ennen patentin 

hakemista, sillä keksintö itsekin tekee itsestään ennaltatunnetun. Suomessa on 

voimassa niin sanottu absoluuttinen uutuus eli mikä tahansa aiemmin julkiseksi tullut 

on uutuuden este. Ratkaiseva hetki on patentin hakemispäivä. Kaikki mikä on sitä 

ennen missä päin maailmaa tahansa ollut julkista estää patentin saamisen. Esimerkiksi, 

jos patenttihakemuksen hakemispäivä on 2.2.2002 ja Tanskassa on haettu patenttia 

samalle keksinnölle 3.3.2000, niin keksinnölle ei voida myöntää patenttia, koska 

tanskalainen patenttihakemus on uutuuden este. Toinen esimerkki: yritys esittelee 

uutta tuotettaan messuilla viikkoa ennen hakemispäivää. Tuotteelle ei voida myöntää 

patenttia, koska julkinen esittäminen muodostaa uutuuden esteen. Kaikkien 

mahdollisten julkaisujen läpikäyminen ei kuitenkaan ole patenttiviraston 

tutkijainsinöörille mahdollista, joten virheitäkin voi sattua. Jossakin maissa on 

voimassa ns. grace period eli aika jonka kuluessa voi keksinnön julkaissut taho hakea 

keksinnölle patenttia. (Patenttilaki 2 § 1980/407.) 

 

Uutuuden lisäksi keksinnön tulee olla keksinnöllinen. Keksinnön on oltava sellainen, 

että se ei ole alan ammattimiehelle itsestäänselvyys. Alan ammattimies on 

teoreettinen keskivertohenkilö, joka tuntee alan tekniikan tason ja julkaisut, eikä hän 

ole huippututkija. Keksinnön tulee olla yllättävä ratkaisu johonkin ongelmaan. Otetaan 

esimerkiksi tuoli, jossa on neljä jalkaa. Ei ole keksinnöllistä lisätä tai poistaa yhtä tuolin 

jaloista. Se ei muuta tuolin funktiota. Uusi ja yllättävä ratkaisu on se, että liitetään 

tuolinjalat pareittain kaarevaan puuhun ja saadaan näin aikaan keinutuoli. (Patentti- ja 

rekisterihallitus 2013, Patenttilaki 2 § 1980/407.) 

 

Teollisesti käyttökelpoinen keksintö on menetelmä tai laite. Pelkkää ideaa ei voi 

patentoida. Patenttilaissa on myös rajoituksia sille, mitä pidetään teollisesti 
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käyttökelpoisena, vaikka teollinen käyttökelpoisuus kattaakin teollisuuden lisäksi myös 

muiden alojen keksinnöt (maatalous, rakentaminen, kaupanala, jne.). Esimerkki 

teollisesti käyttökelvottomasta keksinnöstä on ikiliikkuja. (Patentti- ja rekisterihallitus 

2013, Patenttilaki 1967/550) 

 MALLISUOJA 2.3.

Mallisuoja (Design Patent) suojaa tuotteen tai sen osan ulkomuotoa. Suojattavan 

kohteen pitää olla konkreettinen tuote tai sen osa ja sen tulee olla näköaistilla 

havaittavissa. Mallisuoja antaa yksinoikeuden mallin hyväksikäyttöön. Mallisuoja on 

voimassa 5 vuotta hakemispäivästä ja suojan voi uusia neljästi (yhteensä mallisuoja voi 

olla voimassa jopa 25 vuotta). Mallisuojata voi esimerkiksi laitteen muodon (Kuva 1) tai 

näppäimistön asettelun. (Patentti- ja rekisterihallitus 2013, Mallioikeuslaki 1971/221.) 

 

 

Kuva 1. Malli 20040010: Kuntoilumittari, hakija Nokia Corporation (Mallinetti 2013) 

 PATENTOINTIPROSESSI 2.4.

Patentointiprosessi koostuu useasta eri vaiheesta ja toimijasta ja lakipykälät 

näyttelevät suurta osaa prosessissa. Kaaviossa alla (Kaava 1) on esitelty 

patenttiprosessin ensimmäinen osa keksintöilmoituksesta patentin virastokäsittelyyn 

asti. Tämä osa patenttiprosessia tapahtuu suurelta osin patenttia hakevan 

organisaation sisällä. Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin 1967/656 
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määrittelee Suomessa työntekijän ja työnantajan oikeudet työsuhteessa syntyneiden 

keksintöjen suhteen. Keksinnön tekevä työntekijä eli keksijä jättää keksintöilmoituksen 

keksinnöstään. Yrityksen tulee neljän kuukauden sisällä kertoa keksijälle aikooko se 

ottaa oikeudet keksintöön. Lain mukaan yrityksen tulee maksaa kohtuullinen korvaus 

keksinnöstä, jos yritys aikoo ottaa oikeudet keksintöön. Yrityksen ei ole pakko tehdä 

patenttihakemusta keksinnön pohjalta, mutta hyvin usein patenttihakemus tehdään, 

jos yritys päättää ottaa oikeudet keksintöön. (Laki oikeudesta työntekijän tekemiin 

keksintöihin 1967/656.) 

 

Yritykset ovat järjestäneet keksintöjen arvioimisen hyvin erilailla. Yksi mahdollisuus on 

patenttiraati, joka kokoontuu säännöllisesti arvioimaan uudet keksinnöt. Raati voi 

koostua sekä teknisistä asiantuntijoista sekä liiketoiminnasta vastaavista 

asiantuntijoista, jolloin keksintö saa arvion kuinka arvokas se on yritykselle useasta eri 

näkökulmasta. Kun päätös on tehty, patenttihakemus luonnostellaan ja lähetetään 

patenttivirastoon. Tässä vaiheessa voi mukaan tulla ulkopuolinen asiamiestoimisto, 

joka auttaa hakemuksen luonnostelemisessa ja hoitaa hakemuksen jättämisen 

virastoon sekä on mukana käsittelyvaiheessa varmistamassa, että aikarajoja 

noudatetaan. (Söderholm 2001, 3-10) 
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Kaava 1. Yrityksen sisäiset patentinprosessin vaiheet keksintöilmoituksen jättämisestä 

patenttihakemuksen virastokäsittelyyn (Söderholm 2001, 3-10) 

 

Patenttihakemuksen käsittely virastossa alkaa patenttihakemuksen jättämisellä. 

Hakemuksen jättöpäivästä (Filing date) lasketaan patentin elinaika 20 vuotta (tietyillä 

lääkealan patenteilla anottavissa viisi vuotta lisäaikaa) ja siitä alkaa myös hakemuksen 

etuoikeusvuosi. Patenttivirasto tutkii patenttihakemuksen ja antaa kirjallisen 

vastineen, jota kutsutaan välipäätökseksi (Office action). Yksinkertaistettuna 

välipäätöksessä kerrotaan mitkä seikat hakemuksessa estävät patentin myöntämisen. 

Välipäätös usein sisältää myös listan julkaisuista, jotka patenttivirasto katsoo olevan 

relevantteja. Julkaisu voi olla suora este patentoimiselle (uutuuden este) tai samaan 

aihepiiriin liittyvä julkaisu. Patentin hakija tutkii välipäätöksen ja antaa vastineensa 

tietyn aikarajan kuluessa. Vastineessa voidaan selittää miksi patentti pitäisi myöntää ja 

tehdä muutoksia patenttihakemukseen, jotta se olisi hyväksyttävissä. Viraston on 

annettava ainakin yksi välipäätös, mutta useimmiten välipäätöksiä annetaan useita ja 

käsittelyn välipäätösvaihe saattaa kestää vuosia. Mitään ylärajaa välipäätöksien 

Keksintöilmoitus 

Invention report 

Keksintöilmoitus 
arvioidaan 

Patenttiraati 

Päätös 

Patenttihakemus 

Patent filing 

Patentin käsittely 

Patent 
prosecution 
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määrälle ei ole. Lopulta virasto antaa viimeisen välipäätöksen (Final Office Action), joka 

kertoo myönnetäänkö vai hylätäänkö patenttihakemus. (Patenttiasetus 1980/669) 

 

Etuoikeusvuoden (priority year) sisällä voi hakea samalle keksinnölle suojaa muissa 

maissa menettämättä keksinnön uutuutta. Jokainen jatkohakemus käsitellään 

kansallisessa patenttivirastossa omana hakemuksenaan, pois luettuna 

patenttihakemusjärjestelmät (EPO, WIPO, ARIPO, etc.). Usein hakemus pitää jättää 

maan virallisella kielellä, joten jatkohakemus tulee etuoikeusvuoden aikana kääntää 

ko. maan kielelle ennen hakemuksen jättämistä. (Patenttilaki 2 § 1980/407) 

 

 

Kaava 2. Patenttihakemuksen virastokäsittely (Patenttiasetus 1980/669) 

 

Kun patentti on myönnetty, siitä pitää maksaa patenttivirastolle ylläpitomaksu eli 

vuosimaksu (annuity renewal). Vuosimaksut on määritelty kansallisessa patenttilaissa, 

joten jokaisella virastolla on omat maksut ja maksuaikataulut. Useimmiten patentin 

ylläpito maksaa sitä enemmän mitä kauemmin patentti on ollut voimassa. Eri maissa 
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suhtaudutaan erilailla maksujen maksamattajättämiseen, joten kannattaa tutustua 

paikalliseen lainsäädäntöön, jotta ei menetä patenttiansa. Vuosimaksut voi antaa 

ulkopuolisen yrityksen hoidettavaksi ja tämä onkin hyvin yleinen tapa, varsinkin kun 

patenttiportfolion koko kasvaa suureksi. (Toby Hopkin 2012.) 

 

Väite (Opposition) patenttia vastaan voidaan tehdä patentin myöntämisen yhteydessä 

tai tiettyinä muina aikoina. Tämän suhteen eri maiden lainsäädäntö vaihtelee hyvin 

paljon. Väitteen tarkoitus on estää patentin myöntäminen tai kaataa jo myönnetty 

patentti. Väite eroaa oikeuskäsittelystä siinä, että väite käsitellään patenttivirastossa ja 

oikeuskäynti käydään aina tuomioistuimessa. (Patenttiasetus 1980/669) 

 

Patentti voidaan ostaa tai myydä tai lisensoida. Jos patentti on määritelty (declaration) 

osaksi standardia, niin se pitää lisensoida FRAND-ehdoin (Fair, Reasonable, Non-

Discriminatory) kaikille haluaville. Patenttia voidaan siis käyttää liiketoiminnassa 

hyödykkeenä kuten mitä tahansa muutakin immateriaalista asiaa (raha, osake, etc.). 

Patenttioikeudenkäynti (Litigation) voi olla osa patentin elinkaarta. Patenttioikeuteen 

voidaan haastaa siinä maassa, jossa patentti on voimassa. Patenttioikeudenkäynnit 

sovitaan hyvin usein lisenssisopimuksilla tai rahalla ennen varsinaista tuomiota, mutta 

joissakin tapauksissa tuomioistuimen päätös halutaan. Tuomioistuimen määräämät 

korvaukset saattavat olla hyvinkin suuria, esimerkiksi Samsung määrättiin maksamaan 

Applelle 1 mrd. US dollaria elokuussa 2012 (Yle Uutiset 25.8.2012). Kaaviossa alla 

(Kaava 3) on esitelty patentin myöntämisen jälkeisiä (post-grant) prosesseja. (Mika 

Lehtinen, 2013) 
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Kaava 3. Patentin myöntämisen jälkeisiä prosesseja. 

3. TIEDONHANKINTATUTKIMUS 

Tässä luvussa käydään lävitse tutkimukseen taustalla olevaa teoriaa. Luvussa esitellään 

tiedonhankintatutkimuksen peruskäsitteitä ja teorioita sekä viitataan tutkimuksiin, 

joissa näitä on käytetty pohjana. Tiedonhankintatutkimuksenteorioista esitellään 

erityisesti tehtävälähtöisyyteen liittyviä teorioita ja tiedonhankintakäyttäytymistä 

lähestytään lakialan tiedonhankintakäyttäytymisen kannalta. Luvussa viisi yhdistetään 

tässä luvussa esiteltyjä tiedonhankintatutkimuksen teorioita patenttitiedonhakuun. 

 

Tiedonhankintatutkimus jaetaan yleensä kolmeen eri osa-alueeseen: 

1. Arkielämän toimintaa tutkiva tiedonhankintatutkimus 

2. Arkielämän ammatillista toimintaa tutkiva tiedonhankintatutkimus, joka 

keskittyy työssä liittyvien tiedonhankintatilanteiden yms. tutkimiseen 

3. Tieteellisen tiedon hankintaa käsittelevä tiedonhankintatutkimus 

Ei-ammatillinen tiedonhankintatutkimus pyrkii selvittämään kuinka ihmiset ratkaisevat 

arkipäivän ongelmiaan, miten tiedonhankinta auttaa heitä elämänhallinnassa ja 

millaisia tiedontarpeita ihmisillä on työnsä ulkopuolella. Ammatillinen 
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tiedonhankintatutkimus puolestaan tutkii mitä tiedontarpeita eri työtehtäviin liittyy, 

miten tietoa hankitaan ammatillisten ongelmien ratkaisemiseksi ja kuinka 

tiedonhankinta vaikuttaa esimerkiksi yrityksen toimintaan ja sen tavoitteiden 

saavuttamiseen. Tieteellisen tiedon tiedonhankintatutkimus keskittyy tutkijoiden ja 

tiedemiesten tiedontarpeisiin. (Haasio 2004, 9-10.) 

 

Tiedonhankintatutkimuksen keskeisimmät tutkimuskohteet ovat Haasion ja Savolaisen 

(2004) mukaan tiedonlähteiden ja tiedonhankintakanavien käyttö- ja 

käyttäjätutkimukset sekä tiedonkäytöntutkimus. Lähteiden ja kanavien käyttö- ja 

käyttäjätutkimuksen osa-alueita ovat tiedonhankinnan formaalien kanavien 

tutkiminen, tiedonhankkijoiden arvojen ja preferenssien tutkiminen eri 

tiedonlähteiden ja -kanavien suhteen, informaalien lähteiden tutkiminen sekä 

frekvenssitutkimukset. Tiedonkäytöntutkimus puolestaan pohtii millä tavoin hankittua 

aineistoa ja tietoa hyödynnetään. Tarkoitus on selvittää, kuinka tietoa käytetään 

hyväksi, miten ongelman ratkaisutavat ja tiedonhankintakanavat suhtautuvat toisiinsa 

sekä millaisia ovat henkilöiden tiedonhankinta- ja -käyttötavat ja niihin vaikuttavat 

tekijät. Tiedonhankintatutkimus pyrkii siis vastaamaan useanlaisiin kysymyksiin. 

Perinteinen tiedonhakuun keskittyvä tutkimus ei pysty tarjoamaan vastauksia 

interaktioon käyttäjän ja tietojärjestelmän välillä. Voidaankin katsoa, että tiedonhaku 

sisältyy tiedonhankintaprosessiin. (Haasio 2004, 19-20, 31-33, Hansen ja Järvelin 2000.) 

 

Tiedonhankintatutkimuksen tärkeimpiä käsitteitä ovat tiedontarve, tiedon käyttö, 

tiedonvälittäjä, tiedonlähde sekä tiedonhankintakanava. Tiedontarve (Information 

need) on tilannesidonnainen ilmiö. Se voidaan käsittää kuiluna (gap) tai aukkona 

yksilön tietämyksessä tietyllä hetkellä tietyssä paikassa. Tiedontarve syntyy kun 

ihminen huomaa, etteivät hänen omat tietonsa riitä kyseisessä tilanteessa, joten 

hänen on löydettävä lisää informaatiota vanhan tietämyksensä päälle. Tiedontarve ei 

aina johda tiedonhankintaan, mutta kaikkea tiedonhankintaa edeltää tiedostettu 

tiedontarve. Tiedonkäyttö (Information use) on sitä kun yksilö hyödyntää saamaansa 

informaatiota muokkaamalla ja soveltamalla sitä ennalta määriteltyä päämäärää ja 
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tarkoitusta varten. Tiedonvälittäjät (Intermediaries) ovat sekundaarilähteitä, joilla ei 

varsinaisesti ole itsellään informaatiota kyseisestä asiasta, vaan he tietävät mistä oikea 

tieto on löydettävissä. Tiedonlähde (Information source) on tiedonhakijan tarvitseman 

informaation kantaja. Tiedonlähteet voivat olla formaaleja tai informaaleja. 

Tiedonhankintakanava (Information channel) kattaa tiedonvälittäjät, tiedonlähteet 

sekä erilaiset informaatiojärjestelmät. (Haasio 2004, 21-27, Byström 1999, 28-30.) 

 TEHTÄVÄLÄHTÖINEN TIEDONHANKINTA 3.1.

Perinteisesti arkielämän ammatillinen tiedonhankintatutkimus on keskittynyt työhön 

eikä yksittäisiin tehtäviin (tasks) (Byström 1999, 18). Aiemmissa tutkimuksissa esille on 

noussut kolme erilaista lähestymissuuntaa tiedonhankintatutkimukseen: 

tiedonhankinnan ympäristöt, erilaiset tilanteeseen vaikuttavat tekijät sekä yksilön 

ominaisuudet. Tiedonhankintatutkimus voidaan myös erotella systeemimalleihin, 

prosessimalleihin ja käsitemalleihin. Systeemimallit kuten Paisleyn ja Allenin 

tutkimukset keskittyvät erilaisiin tiedonhankkijaa ympäröiviin järjestelmiin. 

Tiedonhankinnan prosessimallit keskittyvät lähinnä tiedonhankintaprosessiin ja siihen 

suoraan vaikuttaviin tekijöihin, kuten henkilöön, rooliin ja ympäristöön (Wilson 2003) 

tai tiedonhankkijan tuntemuksiin, ajatuksiin ja toimintoihin tiedonhankintaprosessin 

edetessä (Kulthau 2012). Dervinin sense-making-konsepti koostuu kolmesta 

viestinnällisestä metaforasta: tilanteesta (situation), kuilusta (gap) ja käytöstä (use). 

Sense-making-mallin mukaan ihminen koittaa merkityksellistää elämäänsä ja 

saapuessaan kuilun eteen hän valitsee tiedonhakutekniikkansa tilannemäärittelyn 

perusteella (Dervin 1998). Erilaiset käsitemallit (concepts) jäsentävät tiedonhankintaa 

ja esimerkiksi Wilson (1977) ja Taylor (1968) ovat tutkineet tiedontarpeisiin liittyviä 

käsitteitä. 

 

Tiedonhankinta kulkee tehtävän suorittamisen mukana. Tiedonhankintaprosessi alkaa 

kun suorittaja havaitsee, ettei pysty suorittamaan käsillä olevaa tehtävää ilman 

lisätietoa. Seuraavaksi tehtävän suorittaja yrittää selvittää mitä tietoa hän tarvitsee 

suorittaakseen tehtävän, jolloin muodostuu tiedontarve. Tiedontarve on subjektiivinen 
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ja se kohdistuu siihen, mitä tehtävän suorittaja katsoo tarpeelliseksi tehtävän 

suorittamisen kannalta ja mitä hän ei tiedä. Byströmin (1999, 37-39) mukaan tehtävän 

suorittaja, joka tunnistaa tarvitsevansa tietoa, pystyy hahmottelemaan jollain tasolla 

tiedontarpeensa. Tiedontarpeiden analyysia seuraa tiedonhaun suunnittelu ja 

tiedonhaku. Seuraavaksi tehtävän suorittaja käyttää tietoa ja lopuksi arvioi tietoa 

tehtävän suorittamisen kannalta. Byström huomauttaa, että sekä tehtävän suoritus 

että siihen liittyvä tiedonhankinta ovat tosielämässä monimutkaisia ja 

kontekstisidonnaisia prosesseja, jotka eivät etene lineaarisesti. 

 

Byströmin (1999, 33-34) mukaan ammatillisen tiedonhankinnan keskeisiä elementtejä 

ovat työympäristön lisäksi suorittaja, tehtävä sekä tilannetekijät. Kun edellä mainitut 

elementit tuodaan yhteen tiedonhankinnan aktiviteettien eli tiedontarpeiden, 

tiedonhankinnan ja tiedonkäytön kanssa, ilmestyy lukuisa joukko keskinäisiä suhteita 

(Kaava 4). Byström erottelee kaksi pääprosessia: tehtävän suoritus sekä 

tiedonhankinta. 
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Kaava 4. Tiedonhankinnan elementit, tekijät ja prosessit ja niiden suhteet 

(Byström 1999, 34) 

 

Byströmin (1999, 35-37) mukaan tehtävän suoritus (task performance) on prosessi, 

joka koostuu kolmesta osa-alueesta: tehtävän tulkinta, tehtävän suorittaminen ja 

tehtävän valmistuminen. Tässä voidaan nähdä yhtymäkohtia Kulthaun (2012) 

tiedonhankinnan prosessimallin kanssa, jossa tiedonhankinta ajatellaan 

konstruktioprosessina, joka lähtee liikkeelle yksilön kokemasta kognitiivisen 

epävarmuuden tilasta. Epävarmuuden tila heijastuu affektiivisina oireina, kuten 
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ahdistuneisuutena ja epävarmuutena. Tiedonhankinta on siis matka epävarmuudesta 

ymmärtämiseen. Tiedonhankinta voi kuitenkin johtaa ymmärryksen kasvun sijaan 

suurempaan epävarmuuteen. Kuhlthaun mukaan tiedonhankintaan vaikuttavat kolme 

tekijää, joihin tulee kiinnittää huomiota tiedonhankinnan eri vaiheita analysoitaessa: 

ajatukset (Thoughts), tuntemukset (Feelings) ja toiminnot (Actions). Kuhlthau erottelee 

tiedonhankintaprosessista kuusi vaihetta: 1) Aloitus (Invitation), jolloin tuntemukset ja 

ajatukset ovat epävarmoja, 2) Aiheenvalinta (Selection), jolloin pinnassa on optimismi 

ja ajatustasolla moniselitteisyys, 3) Tunnustelu (Exploration), jolloin tuntemustasolla 

seuraa hämmennys, turhautuminen ja epävarmuus ja tiedonhankintaa vaikeuttaa 

tiedonhakijan ajatusten moniselitteisyys, jolloin esimerkiksi hakutermien 

määrittäminen voi olla vaikeaa, 4) Muotoilu (Focus formulation), jolloin tuntemukset 

selkeytyvät, kiinnostus kasvaa ja ajatukset muuttuvat spesifimmiksi, 5) Informaation 

keruu (Collection), jolloin tuntemustasolla on havaittavissa luottavaisuutta ja 

päämäärätietoisuutta ja informaatiota kerätään yhä tiheämpää seulaa käyttäen ja 6) 

Tulosten esittäminen (Presentation), jolloin tuntemustasolla lopputuloksena on 

tyytyväisyys tai pettymys ja tulokset esitetään joko suullisesti tai kirjallisesti. 

Toimintatasolla edetään vaiheissa 1-6 asteittain relevantin tiedon hankinnasta 

olennaisen tiedon hankintaan, kohti pertinenttiä tietoa. Ajatusten tasolla liikutaan 

asteittain spesifimpään suuntaan, jolloin samalla myös kiinnostus lisääntyy.  

 

Tehtävän suoritus vertautuu myös Dervinin (1998) sense-making-konseptiin, jossa 

keskeisiä toimintoja ovat tiedonetsintä/tiedonhankinta, tiedon muokkaus, tiedon 

luominen ja tiedon käyttö. Sense-making-malli koostuu kolmesta viestinnällisestä 

metaforasta: Tilanteesta, kuilusta ja käytöstä. Tilanteessa (situation) tiedontarve 

syntyy yksilön kohdatessa ongelman, jossa aiempi tieto ei riitä. Kuilu (gap) on tilanteen 

ominaisuus, joka pakottaa arvioimaan toimintaa. Yksilö haluaa oppia uutta tai saada 

selville matkan keskeytyksen syyn. Kuilu on asia, jota tiedonhankkija ei vielä ymmärrä 

riittävän hyvin. Silloittamisessa (gap-bridging) yksilö rakentaa kuilun yli subjektiivisen 

sillan omien valintojensa perusteella. Siltaa pitkin kulkeminen voidaan ymmärtää myös 

hankitun tiedon käytöksi. Tiedon käyttö (use) on kokemuksia siitä kuinka kuilun yli 
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päästiin (helps) ja vastauksia kysymyksiin mistä sain tietoa jne. Sense-making-malli 

perustuu epäjatkuvuuden (discontinyity) periaatteeseen. Ihminen koittaa 

merkityksellistää elämäänsä ja saapuessaan kuilun (gap) partaalle hän valitsee 

tiedonhakutaktiikkaansa kulloisenkin tilanteenmäärittelyn perusteella (Kuva 2). Dervin 

olettaa ihmisen etenevän askelittain, jolloin epäjatkuvuustilanne syntyy kun 

askeltaminen pysähtyy.  (Kulthau 2012, Byström 1999, 37, Haasio 2004, 60-67, Kari 

1994, 22-23, Dervin, 1998). 

 

 

Kuva 2. Dervinin sense-making-mallissa käytetään metaforana kuilua ja siltaa (Dervin, 

1998) 

 

Järvelinin ja Wilsonin (2003) mukaan työntekijän työ koostuu työtehtävistä (tasks), 

jotka puolestaan koostuvat pienemmistä osatehtävistä. Työtehtävät on joko annettu 

työntekijälle tai hän on ne itse tunnistanut. Jokaisella työtehtävällä on tunnistettava 

alku ja loppu sekä tunnistettavat ohjeet tavoitteista ja mittaamisesta. Työtehtävät 

voidaan jaotella viiteen eri kategoriaan sen mukaan kuinka ne pystytään 

määrittelemään a priori tehtävän lähtötietojen, prosessin ja tuloksen perusteella. 

Vähemmän kompleksissa tehtävissä lähtötiedot, prosessi ja lopputulos voidaan kuvata 
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etukäteen, toisin kuin erittäin kompleksisissa tehtävissä, joissa mitään aspektia ei voida 

ennakoida. Automaattiset tiedonkäsittelytehtävät (Automatic information processing 

tasks) ovat täysin ennalta määriteltäviä, joten periaatteessa ne voidaan automatisoida. 

Normaalit tiedonkäsittelytehtävät (Normal information processing tasks) ovat melkein 

kokonaan ennalta määriteltävissä, mutta vaativat jonkin verran tilannekohtaisia 

ratkaisuja. Normaalit päätöstehtävät (Normal decision tasks) ovat melko strukturoituja, 

mutta tilannekohtaisella harkinnalla on päärooli. Tunnetuissa, aidoissa 

päätöstehtävissä (known, genuine decision tasks) tuloksen tyyppi ja rakenne on 

ennalta tunnettu, mutta tehtävän suoritustapaa ei ole määritelty. Aidot päätöstehtävät 

(Genuine decision tasks) ovat odottamattomia, uusia ja jäsentymättömiä. (Järvelin 

2003, Byström 1999, 44.)  

 

Tarvitut tiedon tyypit työtehtävissä voidaan jakaa kolmeen kategoriaan, jotka esittävät 

kolmea eri ulottuvuutta ja roolia tehtävänsuorituksessa. Periaatteessa kaikkia kolmea 

tyyppiä tarvitaan tehtäväratkaisuun, mutta tarvittavan tiedon määrä vaihtelee 

suorittajan tietämyksen, käytettävissä olevan ajan ja kontekstin mukaan. Ongelmatieto 

(Problem information) tai tehtävätieto (Task Information) kuvaa käsillä olevan tehtävän 

rakenteen, ominaisuudet ja vaatimukset. Byström (1999, 45) on määritellyt 

tehtävätiedon tietona, joka kattaa tehtävän tapauskohtaiset ominaisuudet ja 

muodostuu vastauksista tehtäväkohtaisiin kysymyksiin. Aluetieto (Domain information) 

koostuu tunnetuista faktoista, konsepteista, laista ja teorioista tehtävän alalta. 

Ongelmanratkaisutieto (Problem-solving information) tai tehtävänratkaisutieto (Task-

solving information) kattaa metodit tehtävän ratkaisemiseksi, se kertoo kuinka tehtävä 

tulisi nähdä ja muodostaa, mitä tehtävä- ja aluetietoa tulisi käyttää ongelman 

ratkaisemiseksi. Tiedonlähteet voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan. 

Faktaorientoituneet lähteet (fact-oriented) eli luettelot ja kaupalliset tietokannat. 

Ongelmaorientoituneet lähteet (problem-oriented) eli asianomaiset ja viralliset 

dokumentit. Yleiset lähteet (general-purpose) eli asiantuntijat, kirjallisuus ja 

henkilökohtaiset muistiinpanot. Lähteet voidaan erotella myös organisaation sisäisiin 

ja ulkoisiin sen mukaan missä käyttäjä työskentelee. (Järvelin 2003, Byström 1999, 45.)  
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Byströmin ja Järvelinin mukaan tehtävän kompleksisuus vaikuttaa tiedonhankintaan 

työtehtävätasolla. Heidän mukaansa tehtävän kompleksisuuden lisääntyessä 

tarvittavan tiedon kompleksisuus lisääntyy, aluetiedon ja ongelmaratkaisutiedon tarve 

lisääntyy, yleisten lähteiden käyttö lisääntyy, kun puolestaan ongelma- ja 

faktaorientoituneiden tietolähteiden käyttö vähentyy, tiedon löytyminen vähentyy ja 

lähteiden määrä kasvaa. Monimutkaisissa tehtävissä ymmärrys, merkityksellistäminen 

(sense-making) ja ongelman muotoilu ovat keskeisiä ja ne vaativat erityyppistä ja 

monimutkaisempaa tietoa erilaisista kanavista ja lähteistä verrattuna 

yksinkertaisempiin tehtäviin. (Järvelin 2003.) 

 

Patenttitiedonhaku on ammatillista tiedonhakua. Luvussa viisi on koottu yhteen kuinka 

patenttitiedonhakua voidaan tarkastella tehtävälähtöisten tiedonhankintateorioiden ja 

tiedonhankintakäyttäytymisteorioiden kautta. 

 TIEDONHANKINTAKÄYTTÄYTYMINEN 3.2.

Tiedonhankintakäyttäytyminen (information-seeking behaviour) on hyvin lähellä 

tiedonhankintatutkimusta. Tutkimusalana se yhdistelee informaatiotutkimuksen lisäksi 

yhteiskuntatieteitä ja psykologiaa. Tiedonhankintakäyttäytymistutkimuksessa pyritään 

ymmärtämään tiedonhakijan motiiveja ja työtapoja eli käyttäytymistä. Selkeää eroa 

tiedonhankintatutkimukseen ei ole ja osa käsitemalleista voidaan katsoa kuuluvan 

kumpaankin tutkimussuuntaukseen. Tiedonhankintakäyttäytymisen sisällä on myös 

erilaisia näkemyksiä, jotka ilmenevät erilaisina käsitemalleina. Käsitemallit voidaan 

nähdä sarjana vaiheita, kuten jo aiemmin esitellyssä Kulthaun mallissa. Käsitemalli voi 

tarkastella tiedonhankintakäyttäytymistä kognitiivisina prosesseina tai 

ongelmanratkaisutoimintana, kuten Wilsonin (2003) käsitemalli. Meho ja Tibbo (2003) 

toteavat, että tiedonhakujärjestelmät voisivat parantaa tehokkuuttaan ottamalla 

huomioon Ellisin tiedonhankintakäyttäytymisen roolit ja aktiviteetit. He jatkavat, että 

modernit verkkoselaimiin perustuvat tiedonhakujärjestelmät toteuttavatkin laajalti 

tiedonhankintakäyttäytymisen piirteitä. (Makri et. al., 2008, Meho & Tibbo 2003) 
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Ellisin malli perustuu havaintoihin eri alojen tutkijoiden 

tiedonhankintakäyttäytymisestä. Meho ja Tibbo jatkoivat Ellisin tutkimusten pohjalta 

vuonna 2003 nähdäkseen miten Ellisin malli toimii sähköisen tiedonhaun maailmassa. 

Ellis erottaa useita erilaisia rooleja (characteristics), jotka eivät ole jatkuvia ja voivat 

esiintyä yhtäaikaisesti. Aloitus (starting) on tunnustelevaa tiedonhakua, jonka avulla 

saadaan yleisnäkemys uuden asian tai alueen kirjallisuudesta ja kerätään ensi- ja 

toissijaista datamateriaalia. Ketjutuksessa (Chaining) seurataan viitteitä tai viittauksia 

eri materiaalien välillä ja sitä usein käytetään uusien tiedonlähteiden ja –tarpeiden 

tunnistamisessa tai täyttämisessä. Viitteiden seuraaminen riippuu aiheen relevanssista, 

tärkeydestä, kirjoittajan maineesta tai identiteetistä, julkaisijan maineesta, hinnasta, 

esiintymistaajuudesta sekä ajasta, joka kuluu materiaalin löytymiseen. Selailussa 

(Browsing) tapahtuu puolittain ohjautuvaa tiedonhakua potentiaalisista kiinnostuksen 

kohteista. Meho ja Tibbo tunnistivat kaksi erilaista selailutyyppiä: vasta ilmestyneiden 

lehtien ja relevanttien kirjojen sisällysluettelon selailu sekä sähköisten luetteloiden, 

indeksien, abstraktien, verkkolähteiden ja referenssien selailu. Seurannassa 

(Monitoring) ylläpidetään tietoutta tietyn alan kehityksestä ja teknologioista 

seuraamalla tiettyjä lähteitä säännöllisesti. Seurannassa voidaan käyttää sekä 

formaaleja että epäformaaleja kanavia. Saavuttaminen (Accessing) on Mehon ja 

Tibbon lisäys Ellisin malliin. Erilaiset ongelmat ja niihin liittyvät käyttäytymismallit 

saavuttaa tieto nousivat heidän tutkimuksessa esille. Erilaistamisessa (Differentiating) 

tiedonlähteitä arvioidaan niiden luonteen, laadun, tärkeyden ja hyödyllisyyden 

mukaan. Makri et. al. jakaa erilaistamisen vielä kahdeksi eri alatoiminnoksi. Erottelussa 

(Distinguishing) tietolähteet luokitellaan (Ranking) omiin havaintoihin perustuen 

suhteellisen tärkeyden mukaan. Suodattamisessa (Filtering) tiettyjä kriteerejä tai 

mekanismeja käytetään tiedonhaussa saamaan mahdollisimman relevanttia ja tarkkaa 

informaatiota. Poiminnassa (Extracting) käydään lävitse lähde tai lähteet ja 

tunnistetaan relevantti materiaali. Poiminta voidaan tehdä sekä suorasta lähteestä 

(esimerkiksi kirjat tai lehdet) tai epäsuorasta lähteestä (esimerkiksi bibliografiat tai 

luettelot). Todentamisessa (Verifying) löydetyn informaation ja lähteiden oikeellisuus 

tarkistetaan. Todentaminen on riippuvainen tutkittavan aiheen luonteesta. 
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Tiedonhallinnassa (Information Management) kerätty tai käytetty tieto arkistoidaan ja 

järjestellään. Löydettyä tietoa ei välttämättä käytetä heti, vaan se pitää ensin kerätä, 

sulatella, järjestää ja tallentaa tulevaa käyttöä varten. Lopetuksessa (Ending) tieto 

yhdistetään ja levitään eteenpäin tai tehdään yhteenveto. (Makri et. al. 2008., Meho & 

Tibbo 2003, Ge 2005) 

 

Tähän on valittu tarkasteltavaksi tiedonhankintakäyttäytymisestä lakialan 

tiedonhankintakäyttäytymistä käsittelevä tutkimus, sillä patentointi prosessi on ainakin 

osittain hyvin lähellä lakialan prosesseja. Makri et. al. (2008) on tutkinut lakimiesten 

tiedonhakukäyttäytymistä Ellisin mallin mukaisesti. Tutkimuksen tarkoituksena oli 

saada käsitys lakimiesten tiedonhankintakäyttäytymisestä tietojärjestelmäkehitystä 

varten. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 27 isobritannialaista lakitieteen 

opiskelijaa, opettajaa ja tutkijaa. Tutkimusmetodeina käytettiin puolistrukturoitua 

haastattelua ja havainnointia. Tutkimuksessa kävi ilmi, että lakimiehet käyttävät 

muutamia elektronisia peruslähteitä tiedonhankintaan. Yleisimmät käytetyt 

elektronisen lähteet olivat elektroniset lakikokoelmat (LexisNexis Professional ja 

Westlaw), www-hakukone Google ja kirjallisuushakukone Google Scholar. 

Tutkimuksessa pystyttiin havaitsemaan yhteys Ellisin käyttäytymisroolien ja 

lakimiesten tiedonhankintakäyttäytymisen välillä, joskaan Ellisin havainnoimaa 

todentamista ei tunnistettu. Makri et. al. (2008) tunnistavat kolme laajaa ylätason 

kategoriaa: tunnistaminen ja paikantaminen (identification and locating), 

saavuttaminen (accessing) sekä valinta ja prosessointi (selecting and processing). Nämä 

kategoriat sisältävät käyttäytymisroolit, jotka tutkimuksessa on tunnistettu. 

Tutkimuksessa tunnistettiin kaksi uutta roolia: päivittäminen (updating) sekä 

lajitteleminen ja muokkaaminen (collating and editing). Päivittämisellä tarkoitetaan 

dokumentin sen hetkisen tärkeyden arviointia, minkä katsottiin olevan olennaista juuri 

lakimiesten tiedonhankintakäyttäytymiselle, mutta ei välttämättä muille. Makri et. al. 

(2008) väittää, että lajitteleminen ja muokkaaminen on rooli, jota aiemmissa 

tutkimuksissa ei ole tunnistettu. Tämä johtuu heidän mukaansa siitä, että 

tutkimuksessa ei vedetä selkeää rajaa tiedonhankintakäyttäytymistutkimuksen ja 
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tiedonkäyttökäyttäytymistutkimuksen välille. Tutkimuksessa tunnistettiin useita 

erilaisia uusia alatason tiedonhakukäyttäytymisrooleja: hakulausekkeen 

muodostaminen (search query formulating), hakulausekkeen tarkentaminen (search 

query refining), hakulausekkeen uudelleenmuotoilu (search query reformulating), 

hakulausekkeen uudelleenfokusointi (search query refocusing), hakulausekkeen 

kirjoitusasun muuttaminen (search query spelling/syntax altering), hakutulosten 

lajittelu (search result sorting) sekä hakulausekkeen tai tulosten tallentaminen (search 

query/result recording). Aiemmissa tutkimuksissa nämä alatason roolit on ehkä 

tunnistettu, mutta niitä ei ole otettu osaksi tiedonhankintakäyttäytymismalleja. 

Tutkimuksessa tunnistettiin erilaisia tasoja, jolla käyttäytymismallit voivat toimia. 

Nämä tasot ovat resurssitaso (resource level), lähdetaso (source level), dokumenttitaso 

(document level), sisältötaso (content level) sekä hakulauseke- ja hakutulostaso (search 

query/result level). 

 

Taulukkoon (Taulukko 1) on koottu yhteenveto Makri et. al. tutkimuksen mukaan 

muokatusta Ellisin mallista. 
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Taulukko 1. Muokattu tiedonhankintakäyttäytymismalli (Makri et. al. 2008) 

Ylätason kategoria Käyttäytymisrooli Toimintataso 

Tunnistaminen ja 
paikantaminen 

Silmäily (enemmän tai vähemmän 
ohjattu) 

Dokumentti & 
Sisältö 

Seuraaminen (aktiivinen ja passiivinen) Lähde 
Dokumentti & 
Sisältö 

Hakeminen (alatason 
hakukäyttäytymismallit ole tässä) 

Resurssi 
Lähde 
Dokumentti 
Sisältö 

Ketjutus (eteenpäin ja taaksepäin), 
(resurssin läpi tai sen sisällä), (suora ja 
epäsuora) 

Dokumentti & 
Sisältö 

Poiminta Dokumentti 

Saavuttaminen (suora 
ja epäsuora), (näkyvä ja 
näkymätön) 

 Resurssi 

Valitseminen ja 
prosessointi 

Erottelu (suora ja epäsuora) Lähde 
Dokumentti 

Suodattaminen (suora ja epäsuora) Dokumentti & 
Sisältö 

Valitseminen Resurssi 
Lähde 
Dokumentti 

Poiminta (suora ja epäsuora) Sisältö 

Päivittäminen (suora ja epäsuora) Dokumentti & 
Sisältö 

Tallentaminen (manuaalinen ja 
automaattinen) 

Resurssi 
Lähde 
Dokumentti & 
Sisältö 
Hakulauseke/-
tulos 

Analysointi Sisältö 

Lajitteleminen ja muokkaaminen Dokumentti & 
Sisältö 

 

Taulukossa on esitetty, että tietyt käyttäytymisroolit voidaan luokitella ylätason 

kategorioihin samalla kun niihin on liitetty toimintatasot. Ensimmäinen ylätason 

kategoria on tunnistaminen ja paikantaminen (Identifying and Locating), joka koostuu 

viidestä käyttäytymismallista. Silmäily (Surveying) tapahtuu dokumentti- ja 
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sisältötasolla. Silmäily lakitiedon alalla realisoituu yleiskatsauksen luomiseen enemmän 

kuin avainhenkilöiden paikantamiseen. Silmäilyn ohjautuvuus liittyy vahvasti 

ennakkotietoihin. Vähäiset ennakkotiedot johtavat vähemmän ohjattuun silmäilyyn, 

kun taas enemmän ohjattuun silmäilyyn päädytään kun ennakkotietoja tiedonhaun 

kohdealueelta on runsaasti. Seuranta (Monitoring) tapahtuu lähdetasolla sekä 

dokumentti- ja sisältötasolla. Seuranta voi olla joko aktiivista tai passiivista. Aktiivista 

seurantaa on säännöllinen hakujen tekeminen elektronisesta kirjastosta tietystä 

lakitiedon aihepiiristä, tiettyjen lähteiden selaileminen elektronisessa kirjastossa tai 

lakiaiheisilla verkkosivuilla sekä elektronisten kirjanmerkkien säännöllinen 

läpikäyminen. Passiivista seurantaa on liittyminen sähköpostihälytysten listalle. 

Hakeminen (Searching) tapahtuu resurssi-, lähde-, dokumentti- sekä sisältötasoilla. 

Hakemiseen sisältyy hakulausekkeen muodostaminen informaation paikantamiseksi 

tietystä metaresurssista (meta resource), resurssista, lähteestä tai dokumentista. 

Hakeminen koostuu useasta eri alatason käyttäytymismallista, jotka liittyvät 

hakulausekkeen muotoiluun ja hakutulosten järjestelyyn. Selailu (Browsing) tapahtuu 

resurssi-, lähde-, sisältö- sekä dokumenttitasoilla. Makri et al (2008) tunnistivat selailua 

jopa neljällä eri tasolla, kun aiemmissa tutkimuksissa selailu oli paikannettu vain 

dokumentti- ja sisältötasoille. Lakitiedon alalle on kuitenkin tyypillistä selailla myös 

resursseja ja lähteitä, esimerkiksi selataan elektronisten julkaisujen luetteloa tietyn 

lähteen löytämiseksi, minkä jälkeen päädytään useimmiten dokumentti- tai 

sisältötasojen selailuun. Ketjutus (Chaining) tapahtuu dokumentti- ja sisältötasolla. 

Tutkimuksessa tunnistettiin ketjutuksesta neljä eri alatason käyttäytymismallia, jotka 

olivat aiemmissa tutkimuksissa tunnistetut eteen- ja taaksepäin ketjutus (forward and 

backward chaining), sekä kaksi uutta käyttäytymismallia: ketjutus resurssin lävitse 

vastaan ketjutus resurssin sisällä (across resource vs within resource chaining) sekä 

suora ja epäsuora ketjutus. Lakitiedon alalla on helppo seurata viittausketjuja, sillä 

viittaukset aiempiin dokumentteihin ovat useimmiten hyperlinkkejä, joita on helppo 

seurata klikkaamalla. Poiminta (Extracting) tapahtuu dokumenttitasolla. Poimintaa 

esiintyy jonkin verran lakitiedon alalla, mutta selailu on melko pitkälle korvannut sen 

elektronisissa resursseissa. (Makri et. al. 2008.) 



27 
 

Saavuttaminen (Accessing) on ylätason kategoria, johon ei ole liitetty yhtään 

käyttäytymismallia. Saavuttaminen voi olla joko suoraa tai epäsuoraa ja näkyvää tai 

näkymätöntä. Saavuttaminen määritellään Makri et. al. (2008) tutkimuksessa 

pääsyoikeuden saamiseen tiettyyn resurssiin, lähteeseen tai dokumenttiin/sisältöön. 

Epäsuora pääsy tarkoittaa resurssin saavuttamista käyttämällä kolmatta osapuolta 

porttina (gateway) haluttuun resurssiin, kun taas suora pääsy tarkoittaa resurssin 

saavuttamista suoraan. Näkyvä pääsy tarkoittaa kirjautumista palveluun, kun 

puolestaan näkymätön pääsy on esimerkiksi IP-osoitteeseen perustuva 

käyttäjätunnistus, jossa kirjautumista ei tarvita. (Makri et. al. 2008.) 

 

Valitseminen ja prosessointi (Selecting and Processing) on viimeinen kategoria, ja se 

kattaa kahdeksan käyttäytymismallia. Erottaminen (Distinquishing) tapahtuu lähde- ja 

dokumenttitasoilla. Tämä käyttäytymismalli ei ole kovin yleinen lakitiedon alalla. 

Erottaminen tapahtuu enimmäkseen lähdetasolla ja se perustuu sisällön oletettuun 

auktoriteettiin eikä dokumentin ominaisuuksiin kuten aiemmissa tutkimuksissa oli 

todettu. Suodattaminen (filtering) tapahtuu dokumentti- ja sisältötasolla, ja se voi olla 

suoraa tai epäsuoraa. Lakitiedon alalla suodattaminen tapahtuu aiheen tai tapauksen 

mukaan, mutta myös lakikäsittelyn laadun, tason tai tyypin mukaan sekä auktoriteetin 

mukaan. Suodattaminen voi olla suoraa, jollain tarkastellaan dokumentin sisältöä 

tietyn kriteerin tai mekanismin avulla jo hakuvaiheessa, jotta löydetty informaatio olisi 

mahdollisimman tarkkaa ja relevanttia. Epäsuoraan suodattamiseen kuuluu 

metatiedon tai sisällön käyttäminen suodattimena, esimerkiksi tiivistelmän, 

tuloslistauksen tai pienen kappaleen käyttö, tai jonkin muun suodattimen käyttö, 

esimerkiksi julkaisu, päivämäärä, hakusanojen tiheys, otsikko tai kirjoittaja. 

Valitseminen (Selecting) tapahtuu resurssi-, lähde- ja dokumenttitasoilla. Lakitiedon 

alalla resurssien valinta ei ole suodattamista tai erottamista, vaan valinta perustuu 

paljon subjektiivisempiin ja moninaisempiin kriteereihin, kuten resurssin aihe ja 

luonne, sisällön rakenne, oletettu tekijä, kattavuus, hinta, käytön yksinkertaisuus sekä 

tehokkuus (aika/raha), aiemmat kokemukset, lähteen tuttuus sekä mahdolliset 

suositukset. Poiminta (Extracting) tapahtuu sisältötasolla erotuksena dokumenttitason 
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poimintaan. Poiminta valitseminen ja prosessointi -kategoriassa voi olla suoraa, jolloin 

käydään lävitse dokumenttien tai lähteiden sisältöä, tai epäsuoraa, jolloin käydään 

lävitse metatietoa. Suorassa poiminnassa ei lakitiedon alalla läpikäydä kokonaisia 

dokumenttisisältöjä, vaan selaillaan ja silmäillään mielenkiintoisimmat tekstiosiot. 

Epäsuorassa poiminnassa käydään lävitse samoja asioita kuin suodattamisessakin eli 

oikeustapauksen tai julkaisun tiivistelmä, sisällysluettelo tai vastaava, hakutermien 

konteksti hakutuloksessa sekä hakutermien tiheys tulosjoukossa. Tallentaminen 

(Recording) tapahtuu resurssi-, lähde-, dokumentti- ja sisältö- sekä hakulauseketasoilla. 

Tallentaminen voi olla manuaalista, jolloin tallennus tapahtuu käsin tai automaattista, 

jolloin tekniikkaa käytetään apuna. Tallentaminen lakitiedon alalla voi olla resurssien ja 

lähteiden muistiin merkitsemistä, dokumenttien tulostamista ja tallentamista sekä 

hakulausekkeiden muistiin merkitsemistä. Päivittäminen (Updating) tapahtuu 

dokumentti- ja sisältötasolla. Päivittäminen voi olla suoraa, jolloin dokumentteja ja 

sisältöjä haetaan tai selaillaan manuaalisesti ja tarkistetaan ovatko ne ajantasaisia ja 

relevantteja. Epäsuoraa päivittämistä on teknisen apuvälineen käyttäminen 

tarkastamaan ovatko dokumentit ja sisällöt ajantasaisia ja relevantteja. Analysointi 

(Analysing) tapahtuu sisältötasolla. Tutkimuksessa ei tähän toimintarooliin kiinnitetty 

niin paljoa huomiota, sillä se katsottiin olevan jo enemmän kuin tutkimuksessa 

käsitelty tiedon löytymiseen liittyvät toiminnot. Lajitteleminen ja muokkaaminen 

(Collating and Editing) tapahtuu dokumentti- ja sisältötasolla. Tähänkään 

toimintamalliin ei tutkimuksessa paneuduttu sen syvällisemmin, koska se katsottiin jo 

tiedon käsittelemiseksi varsinaisen tiedonhaun sijaan. Tässä viimeisessä 

toimintaroolissa lakitiedon alalla käytetään hyväksi elektronisten lakikirjastojen 

erilaisia toimintoja sekä tekstinkäsittelyohjelmistoa. (Makri et. al., 2008, Meho & Tibbo 

2003) 

4. PATENTTITIEDONHAKU 

Tämä luku esittelee patenttitiedonhakua, ja koska asia on alan perustietoa, on tarkkaa 

lähdettä tiedolle hankala paikantaa. Suomeksi patenttitiedonhausta on kirjoitettu 

hyvin vähän (katso esimerkiksi erikoistyöni Patenttitiedonhaku: Mitä patentit kertovat, 
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2009, Aalto yliopisto). Taustamateriaalina tässä luvussa voidaan käyttää esimerkiksi 

patenttitiedonhakujärjestelmien manuaaleja sekä alan ammattilaisten blogeja. Katso 

esimerkiksi: Euroopan Patenttivirasto Espacenet Ohje (2013), WIPO PATENTSCOPE The 

Search User’s Guide (2013), Minesoft PatBase Help (2013), Questel Brochures (2013), 

Thomson Reuters Scientific Training Thomson Innovation (2013), LexisNexis 

TotalPatent Take a tour (2013), Dialog Search Aids (2013) ja Landon IP Intellogist 

(2013). 

 

Patenttitietokannat voidaan pääasiallisesti jakaa kahteen ryhmään. 

Kokotekstitietokannat sisältävät patenttijulkaisun eli patentin tai patenttihakemuksen 

täydellisesti indeksoituna. Bibliografiatietokannassa on indeksoitu patenttijulkaisun 

tunnistetiedot. Osa tietokannoista on näiden välimuotoja, joissa on indeksoitu 

bibliografiatietojen lisäksi osia kokotekstistä. Kokotekstitietokannassa haun voi 

kohdistaa dokumentin mihin tahansa kenttään tai osaan: bibliografiatietoihin, 

tiivistelmään, selitykseen, vaatimuksiin, jne. Kokonaisten dokumenttien indeksointi ja 

varastointi vievät paljon resursseja ja hakutoiminto vaatii laskentatehoa. 

Kokotekstitietokannat ovatkin useimmiten maksullisia palveluja. 

Kokotekstitietokantoja on tätä kirjoitettaessa vuonna 2013 saatavilla vain osasta 

maailmaa, sillä kaikki maailman patenttidata ei ole toistaiseksi olemassa sähköisessä 

muodossa. Myös kielelliset syyt vaikuttavat, sillä indeksointi tehdään useimmiten 

englanniksi tai muulla länsimaisella kielellä. Dokumenttien kääntäminen koneellisesti 

on epätarkkaa ja ihmisvoimin hidasta ja kallista. Useimmiten indeksointi on aloitettu 

uusimmista dokumenteista, joten välttämättä kaikista vanhimpia dokumentteja ei ole 

indeksoitu kokotekstihakuun. Bibliografiatietokannat koostuvat yleensä patenttien ja 

patenttihakemusten tunnistetiedoista, otsikosta ja tiivistelmästä. Tunnistetiedot 

sisältävät informaatiota patentin hakijasta, keksijästä, hakemuspäivän, 

julkaisunumeron ja muuta tietoa, jonka mukaan patentti tai patenttihakemus voidaan 

yksilöidä (Kuva 3). Osa patenttitietokannoista sisältää tunnistetietojen lisäksi 

patenttijulkaisun viittaustiedot, tiedot patenttiperheestä, patenttivaatimukset sekä 

muuta informaatiota. Useimmiten tietokannoista voi ladata täydellisen kopion 
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patenttijulkaisusta PDF-muodossa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että koko 

patenttijulkaisu olisi indeksoitu tietokantaan. 

 

 

Kuva 3. Patenttijulkaisun tunnistetiedot (Espacenet 2013) 

 

Patenttitietokannat voidaan jakaa myös sen mukaan käsittelevätkö ne 

patenttijulkaisuja perheittäin vai yksittäisinä dokumentteina. Yksi patenttiperhe 

saattaa koostua useista, jopa kymmenistä, patenteista ja patenttihakemuksista, jotka 

ovat saman kantahakemuksen (priority application) jatkohakemuksia eri puolilta 

maailmaa. Järjestelmä, joka koostuu patenttiperheistä niputtaa kaikki saman 

kantahakemuksen alla olevat patentit ja patenttihakemukset yhteen ja esittelee 

hakutuloksissa nämä yhtenä ainoana hakutuloksena. Järjestelmästä riippuen perheen 

edustaja on valittavissa eri vaihtoehdoista, esimerkiksi ensimmäinen hakemus 



31 
 

perheessä (useimmiten siis kantahakemus), tietyn maan patenttihakemus, 

kantahakemus, uusin jäsen, jne. Patenttiperhe voidaan eri tietokannoissa määritellä eri 

lailla, jolloin hakutulokset saattavat poiketa toisistaan. Osa patenttitietokannoista 

käsittelee jokaista patenttihakemusta yksittäisenä dokumenttina. Tällainen järjestelmä 

antaa hakutuloksena yksittäisiä patenttijulkaisuja, joten samastakin 

patenttihakemuksesta voi olla useita hakutuloksia eli julkaisuja. Patenttihakemuksia 

yksittäisinä dokumentteina käsittelevä järjestelmä on hyvä työkalu silloin kun halutaan 

esimerkiksi selvittää yksittäisten patenttihakemusten status-tietoja. Yrityksen 

patentointiaktiivisuusselvityksissä patenttiperheittäin lajitellut tulokset antavat 

luotettavamman tuloksen, sillä jatkohakemukset tai laaja kattavuus eivät vääristä 

tuloksia. Yritysten sisäiset tietokannat saattavat käsittää patenttiperheen koostuvaksi 

yhdestä keksinnöstä ja siihen liittyvistä patenteista ja hakemuksista. Tällaiset 

patenttiperheet saattavat poiketa julkisten patenttijärjestelmien kantahakemukseen 

perustuvista patenttiperheluokituksista. 

 

Patenttitietokantojen kattavuus vaihtelee suuresti. Ennen hakua kannattaakin 

paneutua siihen mitä tietokanta oikeasti kattaa. Tietokanta saattaa sisältää pelkästään 

yhden maan patenttijulkaisuja tietyltä ajanjaksolta tai se voi sisältää usean eri maan 

patenttijulkaisuja laajalta aikaväliltä. Mitä eksoottisempi maa on kyseessä, sen 

epätodennäköisempää on, että tietokannat sen patenttijulkaisut kattaisivat. 

Tietokanta pitäisikin valita käyttötarkoituksen mukaan. Jos tarvitsee tietoa vain 

yhdysvaltalaisista uudehkoista patenttijulkaisuista, niin suppeampikin tietokanta on 

riittävä. Jos taas ollaan tekemässä kattavaa analyysia yrityksen patenttisalkusta tai 

perusteellista prior art -hakua, voidaan haku tehdä usean tietokannan avulla, joissa on 

maailmanlaajuinen kattavuus. Useimmiten kattavat tietokannat ovat maksullisia, joten 

myös raha saattaa sanella käyttötarpeen. Kattavuuden lisäksi maksulliset tietokannat 

saattavat sisältää lisäarvopalveluita, esimerkiksi Derwent World Patent Index (Dialog 

2013) sisältää ihmisvoimin tarkistettujen bibliografiatietojen ja patenttiperheiden 

lisäksi asiantuntijoiden selväkielisen arvion keksinnöstä sekä oman luokituksen. 
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Tätä kirjoitettaessa vuonna 2013 ei toimivaa kuvahakua ole patenttitietokannoissa 

markkinoilla. Kuvia voidaan hakea metatietojen perusteella tai sitä ympäröivien 

tekstien perusteella. Tällä hetkellä on mahdollista tehdä kuvahakuja tarkasti 

määriteltyihin molekyylirakenteisiin. Www:ssä on saatavilla muutama hakupalvelu, 

joka perustuu annettuun kuvaan tai hakusanoihin. Palvelu toimii lähinnä kuvalähteen 

löytämisessä. Semanttinen haku puolestaan on mahdollista muutamissa järjestelmissä. 

Lopullinen haku patenttitietoon tehdään kuitenkin painotetuilla Boolean-

hakulausekkeilla. Semanttisen haun perusongelma on yksiselitteisen ja kattavan 

ontologian tai tarpeeksi kehittyneen ja nopean tekoälyn kehittäminen. Vielä 

toistaiseksi hakujärjestelmä, joka osaisi hakea sitä, mitä käyttäjä oikeasti haluaa löytää 

kielestä ja hakusanoista riippumatta, on vielä tulevaisuutta. Sekä semanttinen haku 

että kuvien hakeminen on ollut hakujärjestelmäkehityksen visiona jo pitkään, mutta 

käytännössä sujuvasti toimivat systeemit eivät ole vielä ole saatavilla. Kuitenkin 

tietotekniikan kehitys tuo entistä kehittyneemmät hakutavat yhä lähemmäksi.  

 YKSITTÄISEN PATENTIN HAKU 4.1.

Yksittäisen patentin haku on periaatteessa kaikista yksinkertaisin hakumuoto. Haussa 

käytetään hakukriteerinä sellaista tietoa, joka on uniikki tai sellaisten tietojen 

yhdistelmää, jolla saadaan hyvin pieni tulosjoukko, josta haluttu patentti voidaan 

tunnistaa. Useimmiten käytetään numerohakua. Haussa käytettävä numero voi olla 

julkaisu-, hakemus-, patentti-, rekisteröinti-, etuoikeus- tai hylkäysnumero. Jos tätä 

tietoa ei ole saatavilla tai se on virheellinen, voidaan hakukriteerinä käyttää 

hakemuksen tai patentin otsikkoa, keksijän nimeä, yrityksen nimeä, julkaisuaikaa tai 

mitä tahansa muuta kriteeriä tai kriteerien yhdistelmiä. 

4.1.1. NUMEROHAKU 

Numerohaku on yksinkertainen tapa löytää yksi tai useampia patenttijulkaisuja. 

Numerohaussa lähtökohtana on jokin patenttijulkaisun identifioivista numeroista. 

Numerohaku on tehokas väline, kun halutaan käsiin juuri tietty patenttijulkaisu. Paras 
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keino löytää yksittäinen patenttijulkaisu on julkaisunumero (publication number). 

Koska patenttitieto on julkista, patenttihakemukset julkaistaan yleensä 18 kuukautta 

hakemispäivästä tai kun patentti on myönnetty, kumpi vain tulee ensin, joskin tässä on 

maakohtaisia eroja. Julkaisunumero on yleensä standardimuotoinen numerosarja, joka 

koostuu maatunnuksesta ja numerosarjasta (Kuva 4). Numeron formaatti vaihtelee 

sekä maittain että eri vuosien välillä. Maatunnuksesta voidaan päätellä 

patenttijulkaisun julkaissut patenttivirasto ja numero-osasta voidaan ehkä päätellä 

julkaisuvuosi. Joissakin maissa patenttinumero (grant number) on sama kuin 

julkaisunumero, mutta osa patenttivirastoista antaa uniikin numeron myönnetylle 

patentille. Patenttihakemuksia voidaan hakea myös hakemusnumeron (application 

number) perusteella. Hakemusnumero on hivenen hankalampi, sillä sen muoto 

vaihtelee vielä enemmän maasta ja vuodesta toiseen kuin julkaisunumeron ja kaikki 

patenttihakujärjestelmät eivät anna mahdollisuutta hakea hakemusnumeron avulla. 

Prioriteettinumero (priority number) on patenttiperheen kantahakemuksen numero, 

eikä sillä hakeminen ei ole mahdollista kaikissa hakujärjestelmissä. Etelä-Koreassa, 

patenttihakemus saa rekisteröintinumeron (registration number), jonka perusteella 

patenttihakemuksen voi hakea esimerkiksi Kipris-patenttihakujärjestelmästä (Kuva 6). 

 

 

Kuva 4. Numerohaku (Espacenet 2013) 

 

Numerohakua voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi kun halutaan löytää 

patenttihakemuksen välipäätöksessä esitetyt viitejulkaisut tai halutaan saada tietoa 

juuri tietystä keksinnöstä. Patenttinumeroita löytyy välipäätösten ja hakuraporttien 
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(esimerkiksi EP Search Report tai US Information Disclosure Report) lisäksi erilaisista 

tuotteista, joissa on merkintävelvollisuus, tai vaikkapa uutisjutuista. Numerohaun 

ajatus on löytää yksi tietty patenttijulkaisu miljoonien patenttijulkaisujen joukosta. Kun 

haetaan yksittäistä patenttijulkaisua, käyttötarkoitus määrittelee onko sillä väliä 

näyttääkö hakujärjestelmä patenttijulkaisut yksittäisinä hakutuloksina vai niputtaako 

se ne perheiksi. Joissakin järjestelmissä on mahdollista syöttää jopa satoja numeroita 

yhteen hakuun, jolloin numerohaku voi palauttaa suuren joukon patenttijulkaisuja. 

 

Patentin hakeminen numeron perusteella on perushaku, joka löytyy kaikista yleisesti 

käytössä olevista hakusysteemeistä. Numerohaussa annettavan numeron muoto voi 

vaihdella suurestikin. Pelkästään julkaisunumero voidaan syöttää useassa eri 

muodossa, kuten maakoodin kanssa yhdessä, erotettuna välilyönnillä tai väliviivalla, 

jne. Esimerkiksi: US 4444444, US-4444444, US4444444, 4444444. Tämän vuoksi oikea 

formaatti syöttää numero olisi syytä aina tarkistaa ennen kuin tekee haun. Jos haku ei 

oikeasta formaatista huolimatta tuota tulosta, kannattaa tarkistaa, että kohdistaa haun 

oikeaan kenttään eli hakee julkaisunumeroa julkaisunumeroista. Jos numerotyyppiä ei 

kerrota, voidaan aina kokeilla kaikki hakutyypit lävitse. Osa järjestelmistä tarjoaa 

mahdollisuuden syöttää numero, jolloin järjestelmä hakee automaattisesti kaikilla 

numerotyypeillä. Tällaisen haun tarkkuus on hivenen huonompi, mutta saanti parempi. 

4.1.2. NIMIKEHAKU 

Yksittäisen patenttijulkaisun voi löytää hakemalla sitä sen otsikolla. Tämä hakutapa on 

hyvin epävarma, sillä patenttihakemukset pyritään otsikoimaan hyvin epäselvästi 

käyttäen hyvin yleisiä sanoja (Kuva 5). Tämä siksi, että kilpailijat eivät saisi niin helposti 

selville mitä hakija on suojaamassa patenttihakemuksellaan. Pohjoismaissa julkaistaan 

patenttihakemuksen tunnistetiedot jo viikon sisällä hakemuksen jättämisestä. Niissäkin 

maissa, joissa julkaisu tapahtuu vasta 18 kuukauden kuluttua ensimmäisestä 

hakemispäivästä tai patentin myöntämisen yhteydessä, pyritään hakemusten otsikot 

muokkaamaan mahdollisimman yleisiksi ja mitäänsanomattomiksi, sillä osa 

tietokannoista indeksoi patenteista ja patenttihakemuksista otsikon ja tiivistelmän 
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koko patenttijulkaisun (selitys ja vaatimukset) sijaan. Patenttijulkaisun otsikko voi olla 

yksinkertaisesti ”Device Management” tai ”Motor”. Vaikka oma uusi tekniikka 

halutaankin suojata, ei haluta, että kilpailijat voisivat helposti seurata mihin hakija 

tuotekehitystään on suuntaamassa. Shalloen (2010) mukaan patenttivirastoilla on 

laatuvaatimuksia otsikoiden suhteen, mutta niitä ei noudateta kovin tarkasti. 

 

 

Kuva 5. Patentin nimeke voi olla hyvin epämääräinen (Espacenet 2013) 

4.1.3. HAKUKRITEERIEN YHDISTÄMINEN 

Numerohaulla pääsee nopeimmin tarkimpaan tulokseen, mutta aina numerohaku ei 

onnistu, koska numeroa ei välttämättä ole tai se on puutteellinen tai virheellinen. 

Parhaimpaan tulokseen yksittäisen patenttijulkaisun haussa tällaisessa tilanteessa 

päästään yhdistelemällä eri hakukriteerejä. Parhaimpia hakukriteeriyhdistelmiä ovat 

ne, jotka tuottavat tulosjoukoksi vain muutaman patenttijulkaisun, joiden joukosta on 

helppo löytää haluamansa yksittäinen julkaisu. Hakijan ja keksijän nimi yhdistettynä 

julkaisuvuoteen ja -maahan sekä luokitukseen ja otsikon avainsanoihin rajannee 

tulosjoukon hyvinkin pieneksi. Hakua voi lähteä rakentamaan kaikilla mahdollisilla 

hakukriteereillä kerralla tai rajata hakua aina uudella hakukriteerillä tulosjoukon 

pienentämiseksi. Hakustrategian valinta riippuu henkilökohtaisista mieltymyksistä sekä 

tietokannan käyttöliittymästä, mitään yleispätevää sääntöä ei ole. 
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 PATENTTITIEDON LÖYTÄMINEN ERI MAISTA 4.2.

Patenttitietokannat eivät ole täydellisiä. Tätä kirjoitettaessa vuonna 2013 laajin 

kattavuus kaupallisella ohjelmistolla on reilu sata eri patenttivirastoa (issuing 

authority). Kaikkea vanhaa materiaalia ei ole digitalisoitu, joten eri maiden kohdalla 

kattavuus vaihtelee yli sadasta vuodesta muutamaan viime vuoteen. Kun haku 

kohdistetaan eri maihin, kannattaa huomioida mitä tietoja eri maista on indeksoitu 

tietokantaan. Joistakin maista saattaa olla tarjolla patenttijulkaisut kokoteksteinä, kun 

taas toisista maista on saatavilla vain hakemuksen otsikko ja tiivistelmä. Läheskään 

kaikkia patenttijulkaisuja ei julkaista englanniksi, ja esimerkiksi Aasian maista saattaa 

olla indeksoituna patenttihakujärjestelmään konekäännös patenttijulkaisun otsikosta, 

tiivistelmästä ja vaatimuksista. Tietokannoissa on myös eroa sen suhteen onko sinne 

indeksoitu hakemukset, myönnetyt patentit vai molemmat. Patenttihakemusta 

muutetaan usein käsittelyn aikana ja lopullisen myönnetyn patentin kattavuus eli 

vaatimukset voivat olla ihan eri kuin alkuperäisen hakemuksen. 

 

Maantieteellinen kattavuus on usein resurssi- ja rahakysymys. Kaupalliset 

patenttihakujärjestelmät tarjoavat useimmiten laajimman valikoiman eri maita. 

Euroopan Patenttiviraston Espacenet-tietokanta tarjoaa ilmaiseksi laajan 

maantieteellisen kattavuuden patenttijulkaisuista. Yleistävästi voidaan sanoa, että mitä 

eksoottisempi maa on kyseessä, sitä vaikeampi patenttijulkaisuja on löytää. Joidenkin 

maiden kohdalla patentti-informaatiota ei vain ole saatavilla digitalisoinnin puutteen 

tai kansallisen lainsäädännön vuoksi. Jos haluaa löytää tietyn maan patenttijulkaisuja, 

kannattaa käydä vilkaisemassa olisiko maan patenttiviraston verkkosivuilla 

hakujärjestelmää (Kuva 6). Useasti patenttivirastot tarjoavat jonkinlaisen 

hakujärjestelmän joko omalla kielellään tai englanniksi. 

 

Maatietoa voidaan käyttää myös rajaamaan patenttihakua. Jokaisella maalla tai 

patenttivirastolla on oma kaksikirjaiminen koodinsa. Esimerkiksi Suomen koodi on FI, 

Yhdysvaltojen US ja Euroopan patenttiviraston EP. 
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Kuva 6. Etelä-Korean patenttiviraston tietokanta (Kipris 2013) 

 PATENTTITIEDON LÖYTÄMINEN ERI VUOSILTA 4.3.

Patenttihaku voidaan kohdistaa eri ajanjaksoihin (Kuva 7). Aikaa voidaan käyttää 

rajaamaan hakua tai sitä voidaan käyttää ainoana hakukriteerinä. Eri 

patenttihakujärjestelmissä on käytössä erilaisia mahdollisuuksia haun tekemiseen ajan 

mukaan. Tarkimmillaan haku voidaan tehdä jopa päivän tarkkuudella. Haku voidaan 

kohdistaa alkamaan tai loppumaan tiettyyn päivämäärään tai se voidaan kohdistaa 

tiettyyn ajanjaksoon. Esimerkiksi voidaan hakea kaikki Nokia Oyj:n patenttijulkaisut 

kesäkuulta 2006.  

 

Aikarajausta voidaan käyttää apuna haussa, jossa pitää selvittää jonkin patentin 

validius. Patentoitavan keksinnön tulee olla uusi ja keksinnöllinen. Uutuus voidaan 

kiistää löytämällä julkaisu, jossa sama keksintö on esitelty aiemmin. Rajaamalla haku 

päättymään tiettyyn aikamäärään, saadaan helposti selville mahdolliset aiemmat 

keksinnöt. Tilastoanalyysia varteen voidaan hakea tietyn ajanjakson patenttijulkaisut, 

jolloin datamäärä voi olla helpommin käsiteltävissä. Voidaan esimerkiksi verrata Nokia 

Oyj:n kesäkuun hakemusmääriä eri vuosina tai verrata Nokia Oyj:n ja Intel Inc:n 

hakemusmääriä vuosina 2005–2010. Aikarajausta voidaan käyttää, jos halutaan hakea 

vain uusia patenttijulkaisuja. Esimerkiksi haku voidaan kohdistaa vain kahden 

viimeisimmän vuoden patenttijulkaisuihin. 
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Kuva 7. Aikarajauksen käyttäminen patenttihaussa (Espacenet) 

 YRITYKSEN PATENTTISALKUN HAKU 4.4.

Yrityksen kaikkien patenttijulkaisujen haku on periaatteeltaan yksinkertainen haku. 

Yritys on useimmiten merkitty patenttiin tai patenttihakemukseen hakijaksi. Kaikki 

hakujärjestelmät mahdollistavat haun hakijan mukaan (patent applicant) (Kuva 8 ja 

Kuva 9). Patenttitietokanta löytää patentit ja patenttijulkaisut vain niistä maista, jotka 

on indeksoitu tietokantaan. Yrityksen nimellä haettaessa ei ole hakutulosjoukon 

kannalta väliä tekeekö haun bibliografiseen vai kokotekstitietokantaan, mutta sillä on 

väliä tietokannan valinnassa haluaako tulokset yksittäisinä julkaisuina vai 

patenttiperheiksi lajiteltuna. Tulosten käyttötarkoitus määrittelee hakutulosjoukolta 

vaadittavaa informaatiota. 

 

 

Kuva 8. Yrityksen patenttisalkun haku (Espacenet 2013) 
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Kuva 9. Yrityksen patenttisalkun haku (Espacenet 2013) 

 

Hakijoiden nimet syötetään patenttivirastoissa käsin järjestelmiin. Kaikki 

patenttitietokannat pohjautuvat patenttivirastojen dataan, joten kirjoitusvirheet ja 

kirjoitusasun variaatiot missä tahansa kentässä kertautuvat kaikkiin 

patenttitietokantoihin ellei jossain välissä tehdä tarkistuksia. Kun puhutaan miljoonista 

patenttijulkaisuista, jokaisen dokumentin bibliografiatietojen tarkistaminen vaatii 

hyvin paljon resursseja. Tietokannassa, joka niputtaa yksittäiset patenttijulkaisut 

kantahakemuksensa mukaisiksi perheiksi, on tehty jonkinlainen tarkistus siinä 

vaiheessa kun julkaisut on niputettu perheeksi. Tällöin yhdessä patentissa tai 

patenttihakemuksessa ollut kirjoitusvirhe ei ole niin olennainen, sillä patenttiperhe 

tulee esille, jos joku julkaisuista on indeksoitu oikealle hakijanimelle. Yhdysvaltojen 

lainsäädännön vuoksi myös keksijätiedot ovat yhdysvaltalaisissa patenttijulkaisuissa 

hakijakentässä yhdessä hakijatiedon kanssa. Yrityksen nimen eri variaatioita ja 

kirjoitusvirheitä voi yrittää etsiä arvaamalla miten nimi olisi voitu kirjoittaa. Osa 

hakujärjestelmistä tarjoaa myös hakemiston, josta hakijanimiä voi selata ja näin 
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paikallistaa nimen eri variaatiot. Esimerkiksi Nokia Oyj voi esiintyä patenttijulkaisuissa 

hakijana usein eri variaatioin: Nokia Oy, Nokia Corporation, Nokia Inc., Noika, Nokai, 

Mokia, jne. Samalla pitää huomioida, että Nokian Oy on renkaita valmistava yritys.  

 

Yrityksen patenttisalkun haussa ei tekniikan alan tietämys ole niin tärkeää kuin 

liiketoimintatiedon (business information) hallinta. Olennaista on tietämys 

yrityskaupoista, -fuusioista ja nimimuutoksista sekä tieto missä maissa yritys ja sen 

tytäryhtiöt ja aputoiminimet toimivat. Ongelmat eivät siis rajoitu yrityksen nimen eri 

variaatioihin. Yrityskauppojen ja fuusioiden seurauksena yrityksen patenttisalkku 

saattaa koostua patenteista ja patenttihakemuksista, jotka ovat usean eri yritysnimen 

alla. Esimerkiksi Nokia Oyj osti kesällä 2008 Navteq-karttadatayrityksen, jonka 

seurauksena löytääkseen kaikki Nokia Oyj:n patentit ja patenttihakemukset pitää osata 

liittää hakuun myös Navteq. Muutamat kaupalliset hakujärjestelmät sisältävät 

yrityshakemiston (Kuva 10), jossa on niputettu yrityksen eri nimet: tytäryritykset, 

yritysfuusiot ja -kaupat, aputoiminimet, jne. Näissä järjestelmissä yrityshakemistosta 

voidaan valita kaikki tai tietyt yritysnimet, joilla haku halutaan suorittaa. 

 

 

Kuva 10. Yrityspuusta voidaan hakea yrityksen nimiä (Thomson Innovation 2013) 
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Valitettavasti yrityshakemistot eivät kata tietoa patenttilisensseistä. 

Lisenssisopimukset ovat usein salaisia tai tieto niistä täytyy kaivaa lehdistötiedotteista 

tai muista lähteistä. Sen sijaan tieto patentin siirrosta uudelle omistajalle (re-

assignment) on tieto, joka tietokannasta riippuen päivittyy patenttijulkaisun 

bibliografiatietoihin. Kaikki tietokannat eivät indeksoi myöntämisen jälkeen tapahtuvia 

muutoksia (re-assignment, re-issue, re-examination), joten ei kannata automaattisesti 

luottaa, että patenttijulkaisun tiedot ovat ajan tasalla. 

 

Yrityksen nimihaussa voi kokeilla eri hakutyyppejä. Sanankatkaisu voi auttaa, mutta se 

voi myös sekoittaa hakutuloksia. Esimerkiksi lisäämällä katkaisumerkki Nokia-sanan 

perään saadaan tulosjoukkoon ei-toivotut Nokia Siemens Networksin ja Nokian 

Renkaiden patenttijulkaisut. Tällaisissa tapauksissa voi hakua rajata NOT-operaattorilla, 

mutta silloin tulee rajanneeksi ulos myös mahdolliset yhteishakemukset. Jotkut 

kaupalliset hakujärjestelmät koodaavat tai standardisoivat aktiivisesti patentoivien 

yritysten nimet. Tällöin on mahdollista löytää helpommin tietyn yrityksen patentit, 

vaikka hakijanimissä olisikin variaatiota. Löytääkseen yrityksen koko patenttisalkun 

pitää haku myös kohdistaa tietokantoihin, jotka kattavat ne maat, joissa yrityksellä on 

patentointiaktiviteettia. Rajauksena voi käyttää myös teknologia-alaa, jos tietää millä 

toimialalla yritys toimii. Esimerkiksi tietoliikenne-elektroniikkaa valmistava yritys tuskin 

patentoi mitään lääketieteen saralla. Joidenkin maiden lainsäädäntö ei velvoita 

patenttihakemuksen hakijakenttään nimettävän yrityshakijaa, vaan yksittäisen keksijän 

nimi riittää. Tällaisten yritysten patenttihakemusten löytäminen voi olla hankalaa. Jos 

tiedetään, että yritys hoitaa itse patenttihakemusten käsittelyn (in-house filing), 

voidaan joissakin järjestelmissä tehdä haku asiamiestoimiston (patent attorney 

agency) nimellä, jolloin yrityksen itse käsittelemät patenttihakemukset löytyvät (Kuva 

11). Koska hakijanimet voivat olla hyvin erilaisissa muodoissa, on hyvä miettiä haku 

etukäteen ja tutustua lyhyesti yrityksen liiketoimintaan. 
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Kuva 11. Yrityksen patenttisalkun haku käyttäen apuna asiamiestoimistokenttää 

(PatBase 2013) 

 

Yrityksen patenttisalkku kertoo sen mitä yritys on halunnut tuotekehityksestään 

suojata ja missä. Jossain määrin patenttisalkkua analysoimalla voidaan nähdä trendejä 

mihin yritys on tuotekehitystään suuntaamassa, mutta koska patenttihakemus yleensä 

julkaistaan 18 kuukautta hakemuspäivästään, on informaatio tutkimussuunnista jo 

puolitoista vuotta vanhaa. Yrityksen patenttisalkkua analysoimalla voidaan saada 

vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä on patentoitu; Missä on 

patentoitu; Milloin on patentoitu; Kenen kanssa on tehty yhteistyötä; Ketkä ovat 

yrityksen avainkeksijät; Milloin keksijät ovat olleet aktiivisia; Miten yrityksen 

tuotekehitys on suuntautunut eri aikoina; jne. Yrityksen patenttisalkkua tarkastelemalla 

voidaan siis saada kattava kuva yrityksen liiketoiminnasta, tuotekehitystrendeistä ja 

avainhenkilöistä. 

 TEKNIIKANALAN HAKU 4.5.

Yhden tai useamman tekniikanalan kaikkien patenttien selvittäminen on laaja haku, 

joka voidaan toteuttaa avainsanahakuna, luokkahakuna tai näiden yhdistelmänä. 

Yksittäisen tekniikan haussa hakijan tekninen asiantuntemus on tärkeää. Tarkoitus on 

saada mahdollisimman kattava hakutulosjoukko, jossa ei ole juurikaan hälyä (noise) eli 

virhetuloksia. 
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4.5.1. HAKU PATENTTILUOKAN PERUSTEELLA: IPC, ECLA, CPC, US CLASSIFICATION JA FI-

LUOKITUS 

Luokkahaussa käytetään hyväksi patenttiluokitusta, jonka patenttiviraston 

tutkijainsinööri on antanut patenttijulkaisulle patenttihakemuksen tutkimusvaiheessa. 

Luokkaa hakukriteerinä käyttävä haku on luokituksesta riippuen hyvinkin tarkka, mutta 

saanti voi olla huonompi kuin avainsanahaulla. Eri virastoilla on omia luokituksiaan. 

Tunnetuimmat luokitukset ovat WIPO:n IPC (International Patent Classification), 

Euroopan patenttiviraston ECLA (European Patent Classification), Yhdysvaltojen 

patenttiviraston US Classification, sekä Japanin patenttiviraston FI-luokitus (File Index) 

(Kuva 12). CPC (Cooperative Patent Classification) otettiin käyttöön vuonna 2012 ja se 

korvaa ECLA, US ja FI-luokituksen ajan mittaan. Patenttiluokitukset toimivat tavallaan 

kuten kirjastoluokitukset ja luokittelevat patentit tekniikan alan mukaisiin luokkiin. IPC-

luokitus perustuu Strasbourgin sopimukseen vuodelta 1971 ja sitä käyttää yli sata 

patenttivirastoa globaalisti. Ensimmäisen version jälkeen luokitusta on uusittu noin 

viiden vuoden välein. Versio numero kahdeksan otettiin käyttöön vuonna 2006. IPC 

sisältää kahdeksan pääluokkaa ja yhteensä yli 70000 alaluokkaa, pääryhmää ja 

alaryhmää. Jokainen luokka ja ryhmä on kuvailtu muutamalla avainsanalla ja niiden 

tunnisteet koostuvat kirjaimista ja numeroista. ECLA-luokitus perustuu IPC-

luokitukseen, mutta se on tarkempi kuin IPC. ECLA koostuu yhdeksästä pääluokasta ja 

134000 alaluokasta ja ryhmästä. Luokitusta katselmoidaan ja päivitetään jatkuvasti. 

Yhdysvaltojen patenttiviraston US-patenttiluokitus eroaa IPC-luokituksesta, eikä se ole 

yhtä selkeä kuin kansainvälinen IPC-luokitus. Japanilainen FI-luokitus perustuu IPC-

luokituksee ja se koostuu 190000 alaluokasta ja ryhmästä. 

 

Kuva 12. Luokkahaku (Espacenet) 
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Luokituksia ei tarvitse osata ulkoa, vaikka asiantuntevalla hakijalla tutuimpien 

tekniikanalojen luokat voivatkin olla ulkomuistissa. Ensimmäisenä pitää tehdä päätös 

mitä luokitusta käytetään haussa. Tämä riippuu hyvin paljon siitä mistä tietokannasta 

ja maasta patenttidokumentteja ollaan hakemassa. ECLA on tarkempi kuin IPC-

luokitus, mutta siitä ei ole juurikaan hyötyä yhdysvaltalaisten patenttidokumenttien 

suhteen. Luokkien löytämiseksi on eri tapoja. Luokkia voidaan hakea hakusanoilla 

(catchwords) luokkahakemistoista. Luokkien lukeminen aloitetaan pääluokasta ja 

jatketaan aina tarkempaan osaan. Otsikot jatkavat ja tarkentavat edellistä tasoa (Kuva 

13 ja Kuva 14). Luokka voi löytyä tutkimalla patenttidokumentteja, sillä luokka on 

useimmiten painettu patenttijulkaisuun. Joissakin tiedonhakujärjestelmissä on 

mahdollista analysoida hakutulosjoukon patenttiluokat ja käyttää löytyneitä luokkia 

apuna haussa. Tällöin siis tehdään haku käyttäen avainsanoja tai muuta hakukriteerejä 

ja annetaan ohjelmiston analysoida hakutulosjoukon eniten käytetyt luokat. 

Useimmiten tällaiset hakujärjestelmät tarjoavat linkkejä luokitushakemistoihin 

tarkistuksia varten. Luokan valinnan jälkeen kannattaa tarkistaa luokan oikea 

kirjoitusasu, sillä eri hakujärjestelmät saattavat indeksoida luokat eri muodoissa. Jos 

luokka osuu kapealle tekniikan alalle, voidaan sitä käyttää ainoana hakukriteerinä. 

Luokkahaussa voidaan apuna käyttää myös avainsanoja tai muita hakukriteerejä. Kun 

haku rajautuu tiettyyn teknologiaan, monimerkityksellisiäkin avainsanoja voidaan 

käyttää haussa. 

 

 

Kuva 13. Esimerkki ECLA-luokituksesta (Euroopan patenttivirasto 2013) 
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Kuva 14. Esimerkki CPC-luokituksesta (Euroopan patenttivirasto 2013) 

 

Luokkahakua voidaan käyttää yksinään esimerkiksi tilastoanalyysia tehtäessä. Se 

soveltuu myös yhdisteltäväksi muiden hakutyyppien kanssa rajaamaan hakutuloksia 

tiettyyn suuntaan. Luokkahaku on varsinkin tekniikan tasoa selvitettäessä tehokas. 

Luokkahaku soveltuu paremmin kuin avainsanahaku patenttitietokantoihin, jotka eivät 

ole kokotekstitietokantoja. Patenttiluokka on bibliografiatieto, kun taas avainsanahaku 

kohdistuu patenttidokumentin tekstiin. 

 

Patenttiluokitukset kärsivät tekniikan nopeasta kehityksestä kuten 

kirjastoluokituksetkin. Luokitusta muutettaessa pitäisi kaikki vanhat luokitukset 

tarkistaa, mutta virastojen työkuormasta riippuen se tapahtuu aikanaan, jos koskaan. 

4.5.2. AVAINSANAHAKU 

Avainsanahaku on suosittu tapa hakea patenttijulkaisuja eri tekniikan aloilta. Se on 

periaatteeltaan hyvin yksinkertainen: hakujärjestelmään syötetään hakusanoja ja 

järjestelmä kohdistaa haun joko kokotekstiin tai tiettyihin tekstikenttiin. Suurin 

ongelma avainsanahaussa on tarkkojen hakusanojen keksiminen. 
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Patenttihakujärjestelmissä ei ole sovittua asiasanastoa kuten kirjastojärjestelmissä on 

(esimerkiksi Yleinen Suomalainen Asiasanasto). Hakijan tekninen asiantuntemus on 

olennainen haun onnistumisen kannalta. Hakusanoja pohtiessa apuna voidaan käyttää 

sanakirjaa ja tesaurusta, teknistä kirjallisuutta tai toisia patenttijulkaisuja. Joissakin 

tiedonhakujärjestelmissä on sisäänrakennettu synonyymisanakirja ja joissakin 

järjestelmissä on mahdollista analysoida hakutulosjoukon käytetyimpiä sanoja ja 

sanapareja ja käyttää niitä tarkentamaan hakuansa. 

 

Pelkkien hakusanojen avulla voi olla vaikea tehdä hyvää hakua. Usein hakulauseke 

pitää rakentaa useista eri hakusanoista, jotka yhdistetään toisiinsa erilaisten boolean- 

ja läheisyysoperaattoreiden avulla. Useimmat hakujärjestelmät mahdollistavat AND-, 

OR- ja NOT-operaattoreiden käyttämisen hakulausekkeissa. Joissakin on mahdollista 

käyttää myös läheisyysoperaattoreita (NEAR, WITH, SENTENCE, PARAGRAPH, FIELD.), 

joilla voidaan hakea sanoja enintään tietyn etäisyyden päässä toisistaan tai samassa 

kentässä, kappaleessa, lauseessa, jne. olevia sanoja. Operaattorista riippuen sanat 

voivat olla tietyssä järjestyksessä tai missä tahansa järjestyksessä. Esimerkiksi voidaan 

tehdä haku mobile NEAR 5 phone, jossa järjestelmä palauttaa ne patenttijulkaisut, 

joissa sanat mobile ja phone ovat enintään viiden sanan päässä toisistaan. 

Hakujärjestelmien komennot on usein hyvin dokumentoitu ja järjestelmä antaa 

vinkkejä ja neuvoja kuinka hakulauseke muodostetaan. On hyvä miettiä pseudo-

kielinen hakulauseke valmiiksi ja määritellä mitä on hakemassa. 

 

Oman ongelmansa muodostavat yleiskieliset tai monimerkityksiset avainsanat. 

Esimerkiksi termi cell voi olla osa fraasia cell phone, mutta se voi viitata myös 

biologiseen soluun. Patenttien kieli on usein moniselkoista tarkoituksellisesti. Joskus 

on kyse siitä, että uudelle tekniikalle ei ole vakiintunutta sanastoa, joten patenttia tai 

patenttihakemusta varten on pitänyt kehittää uusia sanoja tai merkityksiä. Usein 

patenttidokumentit tehdään moniselkoisilla ja yllättävillä termeillä vaikeasti 

löydettäviksi. Ratkaisu ongelmaan on hakea kaikilla mahdollisilla synonyymeillä tai 

käyttää patenttiluokkaa apuna haussa. Semanttinen haku ei ole vielä niin kypsä, että se 
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olisi tarjolla laajalti. Koska kieli ja semanttiset rakenteet ovat hyvin kompleksisia ja jopa 

epäloogisia, on semanttisen hakujärjestelmän rakentaminen hyvin haastavaa. Sitä 

kuitenkin tutkitaan paljon ja tietotekniikan ja tekoälytutkimuksen kehittyessä 

semanttinen haku saattaa olla vielä arkipäivää patenttien hakemisessa. 

 

Avainsanahaku voidaan kohdistaa koko patenttidokumenttiin eli tehdä niin kutsuttu 

kokotekstihaku (full-text search) tai kohdistaa haku tiettyihin kenttiin, useimmiten 

otsikkoon, tiivistelmään ja vaatimuksiin (title, abstract and claims). Patenttidokumentit 

useimmiten julkaistaan maan omalla kielellä, joten periaatteessa haku pitäisi tehdä 

sillä kielellä millä patentti tai patenttihakemus on julkaistu, jollei dokumenttia ole 

indeksoitu englanniksi. Useimmat patenttihakujärjestelmät tarjoavat vähintään otsikon 

ja tiivistelmän haettavaksi englanniksi. Varsinkin ne maat, joissa ei käytetä länsimaista 

merkistöä, ovat haaste kääntämiselle ja sen kautta haulle. Tekniikan kehittyessä 

patenttijulkaisujen kokotekstit ja niiden konekieliset käännökset ovat yleistyneet. 

Useimmat hakujärjestelmät tarjoavat englanniksi indeksoituna patenttidokumentin 

otsikon, tiivistelmän ja vaatimukset tai osan vaatimuksista indeksoituna englannin 

kielellä, jollei kokotekstihakua ole tarjolla. Periaatteessa haku, joka kohdistuu 

patenttidokumentin otsikkoon, tiivistelmään ja vaatimuksiin voi olla tarkempi kuin 

kokonaiseen patenttidokumenttiin kohdistuva haku, sillä selitysosa voi antaa 

irrelevantteja osumia. Jotkin hakujärjestelmät antavat mahdollisuuden hakea 

avainsanoja tietyistä kentistä. Esimerkiksi hakujärjestelmä voi mahdollistaa haun 

kohdentamisen pelkästään julkaisun tiivistelmään. Erilaisilla Boolean- ja 

läheisyysoperaattoreilla koottu hakulauseke voi olla hyvinkin tarkka ja häly 

tulosjoukossa minimaalinen (Kuva 15). 
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Kuva 15. Avainsanahaun lauseke voi olla monimutkainen (Thomson Innovation 2013) 

 

Avainsanahaku on hyvä, kun haetaan tekniikkaa, jota ei ole luokiteltu kovin tarkasti tai 

halutaan kohdistaa haku maahan, jossa luokitus ei ole niin perusteellista. Periaatteessa 

avainsanahaku on yksinkertainen, mutta relevantin tulosjoukon saamiseksi pitää osata 

luoda kattava hakulauseke, jossa avainsanojen ohella on otettu huomioon muut 

hakukriteerit tulosjoukkoa rajaamaan. Avainsanahaussa voidaan käyttää erilaisia 

hakustrategioita ja hakijan mieltymyksistä ja tietokannan mahdollisista rajoituksista 

riippuu millaiseen strategiaan päädytään. Avainsanahakua voidaan käyttää esimerkiksi 

tekniikan tason selvittämiseen. 

 KEKSIJÄHAKU 4.6.

Keksijähaulla haetaan patenttijulkaisuja yhden tai useamman keksijän nimen mukaan. 

Patenttihakemuksessa tai patentissa voi olla yksi tai useampia henkilöitä keksijänä. 

Keksijän nimi voidaan ilmoittaa julkaisussa kokonaan tai vaihtoehtoisesti ilmoittaa 

sukunimen lisäksi etunimien alkukirjaimet. Standardoitua muotoa ei ole, joten 

keksijähaku saattaa tuottaa epätarkkoja tuloksia, jos samannimisiä keksijöitä on useita. 

Skandinaaviset kirjaimet (ä, ö, å, ø) voivat olla ongelmallisia, sillä ne saatetaan muuttaa 

virastossa eri muotoon. Esimerkiksi Hämäläinen saattaa muuttua muotoon 

Haemaelaeinen tai Hamalainen (Kuva 16). Jotkin kaupalliset ohjelmistot standardoivat 

nimien kirjoitusasut. Joissakin maissa (muun muassa Yhdysvalloissa) voidaan hakija 

(assignee) jättää alkuvaiheessa pois. Tällöin voidaan patenttijulkaisun keksijätiedon 

perusteella yrittää löytää yritys hakemalla saman keksijän muita patenttijulkaisuja ja 

katsomalla mikä firma niissä on hakijana. Kannattaa muistaa kuitenkin, että keksijä on 

saattanut vaihtaa työpaikkaansa, jättää hakemuksen omissa nimissään, ja että 

samannimisiä keksijöitä saattaa olla useita. 
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Kuva 16. Keksijähaussa suomenkieliset nimet voivat olla hankalia (PatBase 2013) 

 

Keksijähaku on hyvin samanlainen kuin haku yrityksen nimellä. Keksijänimiä ei 

kuitenkaan ole mitenkään standardisoitu, joten juuri oikean keksijän patenttijulkaisut 

löytääkseen pitää usein tietää myös minkä alan keksinnöistä on kyse tai missä 

yrityksessä keksijä on työskennellyt. Keksijähaku siis usein kannattaa yhdistää yritys-, 

luokka- tai avainsanahakuun, jotta tulokset ovat tarkkoja. Apuna voidaan käyttää 

esimerkiksi yrityksen tietoja työntekijöistä tai erilaisia ammatillisia sosiaalisia 

verkostoja, esimerkiksi LinkedIn. 

 

Keksijähaun perusteella voidaan selvittää mitä tietty henkilö on keksinyt. Analysoimalla 

hakutuloksia voidaan selvittää missä yrityksissä keksijä on työskennellyt ja keiden 

kanssa hän on tehnyt yhteistyötä. 

 PRIOR ART -HAKU 4.7.

Patenttien yhteydessä puhutaan paljon prior art'sta. Se tarkoittaa tietyllä hetkellä 

tunnettua tekniikan tasoa tietyltä alalta. Hyvää suomenkielistä vastinetta ei sanalle 

valitettavasti ole. Tekniikan tason selvitys on yksi perusjutuista, joka tehdään, tai 

ainakin pitäisi tehdä, aina kun uutta patenttihakemusta lähdetään tekemään. 

Patenttilain mukaan patentoitavan keksinnön tulee olla uusi. Tekniikan tason 

selvityksellä saadaan kuva olemassa olevasta tekniikasta, jota vasten voidaan arvioida 
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keksinnön uutuutta. Tässä haussa ei ole väliä sillä missä tieto on julkaistu, sillä mikä 

tahansa julkinen dokumentti on uutuuden este. Jos tekniikan tason selvityksen haluaa 

tehdä perusteellisesti, tulisi patenttitietokantojen lisäksi tutkia kaikki mahdolliset muut 

tietolähteet: kirjallisuus, artikkelit, internetjulkaisut, sarjakuvalehdet, messunäyttelyt, 

esitelmät, jne. Koska on mahdotonta tutkia kaikkea maailman tietoa, joudutaan 

useimmiten resurssien puitteissa tyytymään patentti-informaatioon, 

yleistietokantoihin ja hauntekijän omaan asiantuntemukseen. Toinen yleinen tilanne, 

jossa tekniikan taso halutaan selvittää, on myönnetyn patentin validiteetin 

selvittäminen. Riitatilanteessa tai sen uhatessa on useimmiten tarpeen tehdä selvitys 

onko tilanteen tai riskin aiheuttava patentti validi. Muotoseikkojen tarkistuksen lisäksi 

voidaan tarkistaa onko keksintö ollut patenttihakemusta tehtäessä uusi. Tällöin prior 

art -haku rajataan koskemaan aikaa ennen tiettyä päivämäärää. 

 

Tekniikan tasoa selvitettäessä pitää löytää varmuus siitä, että kyseinen keksintö joko 

on tai ei ole julkisesti tiedossa. Tekniikan tason tutkiminen on hyvin spesifiä 

tiedonhakua: tiedetään tarkalleen mikä on se keksintö, joka yritetään löytää. Tekniikan 

tason selvitys on tavallaan nurinkurista tiedonhakua, sillä siinä ei varsinaisesti haeta 

uutta tietoa, vaan halutaan tietää mikä on jo tiedossa olevan tiedon suhde julkisesti 

saatavilla olevaan tietoon. Varsinainen haku voidaan toteuttaa avainsanojen tai 

patenttiluokkien avulla tai näiden yhdistelmällä (Kuva 17). Hakutulosjoukko yritetään 

rajata mahdollisimman hyvin ja relevantiksi, koska lopulta hakutulosjoukko pitää lukea 

lävitse mahdollisen prior art -tiedon löytämiseksi. 

 

 

Kuva 17. Haku käyttäen avainsanoja ja IPC-luokkaa (Thomson Innovation 2013) 
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Prior art -haussa tulosjoukko voi vaihdella laajasti. Periaatteessa yksi dokumentti 

riittää, mutta samalla voidaan haluta yleiskuva tekniikan alasta. Silloin liian iso 

tulosjoukko ei ole hyvä, mutta liian suppeakaan tulosjoukko ei kelpaa. Prior art -haussa 

voidaan käyttää erilaisia tiedonhaun strategioita. Suosituimpia lienevät peräkkäisten 

fasettien strategia, helmenkasvatusstrategia ja vuorovaikutteinen selailu. Peräkkäisten 

fasettien strategiassa tehdään ensin laaja haku, jota aletaan rajata tarpeen mukaan. 

Helmenkasvatusstrategiassa lähtökohtana on tunnettu relevantti dokumentti, jota 

analysoimalla saadaan uusia hakutermejä. Vuorovaikutteinen selailu on hakutapa, 

jossa haetaan erilaisilla käsitteillä ja haun tuloksia tarkastellaan selailemalla. Muitakin 

hakustrategioita on käytössä, kuten pikahaku, lohkostrategia, spesifein fasetti ensin, 

pareittain yhdistetyt fasetit, jne. (Järvelin 1999). 

 

Haku voidaan kohdistaa patenttijulkaisun eri elementteihin sen mukaan mitä ollaan 

hakemassa ja mistä. Kokotekstitietokantoja on vain osa kaikista patenttitietokannoista 

ja suurin osa patenttihakujärjestelmistä kattaa patenttihakemuksen otsikon ja 

tiivistelmän. Osassa patenttihakujärjestelmiä on mahdollista kohdistaa haku eri 

elementteihin kuten vaatimuksiin ja selitykseen. Ennen haun tekemistä kannattaakin 

tarkistaa onko kyseessä kokotekstitietokanta tai mitä eri patenttijulkaisun osia siihen 

on indeksoitu ja millä kielillä. Nämä saattavat vaihdella myös saman 

patenttihakujärjestelmänkin sisällä julkaisumaittain. 

 PATENTIN STATUKSEN SELVITTÄMINEN 4.8.

Yksi hyvin tärkeä pala patentti-informaatiota on patenttijulkaisun statuksen 

selvittäminen. Patenttijulkaisulla voi olla erilaisia statuksia, jotka kertovat patentin 

elinkaaresta. Tärkeimmät statustiedot ovat: onko patenttijulkaisu hakemus vai 

myönnetty patentti ja onko se voimassaoleva vai ei (Kuva 18). Näiden tietojen lisäksi 

patenttijulkaisun statustieto (legal status) voi kertoa koko joukon muita asioita, kuten 

onko vuosimaksut maksettu ja milloin on seuraava eräpäivä tai onko patenttia vastaan 

esitetty väitettä (opposition) tai mihin maihin se on aiottu patenttihakujärjestelmän 

kautta jättää (designated states). Eri maissa on erilaisia statuksia (esimerkiksi Liite 2).  
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Kuva 18. Patenttiperheen statustietoja (PatBase 2013) 

 

Patenttijulkaisujen statustieto on virallinen tieto patenttivirastolta. Suureta osin 

statustieto on kerätty INPADOC-tietokantaan. Ajantasaisen ja oikean tiedon löytää 

patenttiviraston hakujärjestelmästä, eikä sekään aina ole täysin luotettava. 

Statustietoa selvitettäessä kannattaakin olla hyvin kriittinen. Joissakin 

hakujärjestelmissä on mahdollista käyttää statustietoa hakukriteerinä (Kuva 19). Tämä 

kuitenkin vaatii, että järjestelmässä on mahdollista etsiä yksittäisiä patentteja. Tällöin 

on esimerkiksi mahdollista selvittää tietyn yrityksen kaikki myönnetyt patentit.  

 

 

Kuva 19. Haku patentin statuksella (Thomson Innovation 2013) 
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Oikeusjutuissa patenttijulkaisun status ja mahdolliset väitteet (Opposition) ja valitukset 

(Appeal) on tärkeää tietää ja olla ajan tasalla. Tämä koskee sekä haastajia että 

haastettuja. Statustietoa käytetään usein myös riskianalyysejä tehtäessä, sillä 

patenttihakemuksien analysoiminen ei ole niin olennaista kuin myönnettyjen 

patenttien. Patenttien osto- ja myyntitapauksissa on hyvä tarkistaa myös patenttien 

statustieto, jotta ei käydä kauppaa patenteilla, jotka eivät ole voimassa. Koska patentit 

ovat yhä enemmän liiketoimintaa, uskon, että statustieto on hakujärjestelmissä 

tulevaisuudessa yhä merkittävämmässä osassa.  

  KIND-KOODIT 4.9.

Kind-koodi (Kind Code) on patenttijulkaisun tunnistetieto (Kuva 20), joka kertoo mistä 

julkaisusta on kyse. Kind-koodi merkitään patenttijulkaisunumeron perään 

merkitsemään onko kyseessä hakemus, myönnetty patentti, uudelleen julkaisu, jne. 

Useimmiten kind-koodi käsittää kirjaimen ja numeron, esimerkiksi A1 tai B2. Joissakin 

hakujärjestelmissä on mahdollista tehdä haku kind-koodilla. Kind-koodihaku on tapa 

kiertää patenttihakujärjestelmän rajoitus hakea patenttijulkaisuja statuksen 

perusteella. Eri mailla on omat kind-koodimerkintänsä, joten haku tulee samalla rajata 

tiettyyn maahan, kun halutaan tarkka tulos. 

 

Kind-koodeilla merkitään myös uudelleenjulkaisut (re-examination, re-issue). Tieto 

uudelleenjulkaisusta voi olla hyvin tärkeä ja tiedot tarkistetaan varsinkin oikeusjuttujen 

ja lisensoinnin sekä patenttikauppojen yhteydessä. 
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Kuva 20. Patenttijulkaisujen kind-koodit Suomessa (PatBase 2013) 

 PATENTTITIEDON YHDISTÄMINEN MUUHUN INFORMAATIOON 4.10.

Patenttitietoa voidaan yhdistää liiketoimintatietoon tai tieteelliseen tietoon, jolloin 

hakutuloksista tulee laajempia ja analyyseista syvempiä. Viittausanalyysissa 

patenttiviittausten lisäksi voidaan ottaa huomioon viittaukset tieteellisiin artikkeleihin 

ja teknisiin standardeihin. Tällä tavoin viittausanalyysi asettuu laajempaan kontekstiin 

tieteellisessä ja teknisessä kehityksessä. Samalla tavoin patenttihakua laajentaa 

tieteelliseen ja tekniseen informaatioon. Tämä on erityisen tehokasta, kun tehdään 

prior art -hakua avainsanoilla. Liiketoimintatietoa yhdistämällä saadaan selvitettyä 

esimerkiksi yrityksen omistussuhteita. Yritys- ja patenttiostoja ei välttämättä kirjata 

patentin haltijatietoihin, joten liiketoimintatietoa voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi 

kun paikannetaan yrityksen patentteja. Samalla tavoin voidaan selvittää yrityksen 

taustoja mahdollisen patenttimörön paikantamiseksi. Wikipedia (2010) määrittelee: 

patent troll eli yritys tai henkilö, joka käyttää patentteja patentin rikkojia vastaan 

aggressiivisesti tai opportunistisesti, useimmiten ilman aikomustakaan itse valmistaa 
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tai markkinoida patentoitua tuotetta. Perinteiseen patenttitietoon voidaan yhdistää 

tietoa patentteihin liittyvistä oikeus- ja riitajutuista (Kuva 21). Tieto oikeusjutuista on 

erityisen tärkeää, kun kartoitetaan patenttiriskejä tai tehdään päätöksiä 

patenttikaupoista. 

 

 

Kuva 21. Patenttioikeusinformaatio kattaa useimmiten patenttioikeudenkäynnit 

Yhdysvalloissa (Thomson Innovation 2013) 

5. PATENTTITIEDONHAKU JA TIEDONHANKINNAN TEORIAT 

Patenttitiedonhankinnassa voidaan käyttää samaa termistöä ja tutkia samoja teorioita 

kuin missä tahansa tiedonhankinnassa. Patenttitiedonhaku voidaan jaotella sen 

tarkoituksen mukaan erilaisiin hakutyyppeihin ja hakutuloksiin. Seuraavassa taulukossa 

on esitetty hypoteesi siitä miten patenttitiedonhaun tyypit voitaisiin jaotella 

tehtäväkompleksisuuden mukaan. 
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Taulukko 3. Patenttitiedonhaku, tehtäväkompleksisuus ja käyttäytymisroolit 

Hakutyyppi Hakutapa Hakutulos Tehtäväkompleksisuus Käyttäytymisro
oli 

Yhden 
patentin haku 
(esim. 
viitejulkaisu) 

Numero Patentti Automaattinen 
tiedonkäsittelytehtävä 

Hakeminen 
Tallentaminen 

Patentin 
status 

Status Automaattinen 
tiedonkäsittelytehtävä 

Hakeminen 
Tallentaminen 

Osajoukko 
(esim. 
tilastointiin tai 
tiedonhaun 
rajaamiseen) 

Maa Maarajattu 
osajoukko 

Normaali 
tiedonkäsittelytehtävä 

Hakeminen 
Suodattaminen 
Tallentaminen 

Aika Aikarajattu 
osajoukko 

Normaali 
tiedonkäsittelytehtävä 

Hakeminen 
Suodattaminen 
Tallentaminen 

Keksijä Keksijärajatt
u osajoukko 

Normaali 
tiedonkäsittelytehtävä 

Hakeminen 
Suodattaminen 
Tallentaminen 

Kind-
koodi 

Status-
rajattu 
osajoukko 

Normaali 
tiedonkäsittelytehtävä 

Hakeminen 
Suodattaminen 
Tallentaminen 

Tekniikanalan 
haku 

Patentti-
luokka 

Tekniikanala-
rajattu 
osajoukko 

Normaali 
päätöstehtävä 

Silmäily 
Hakeminen 
Suodattaminen 
Valitseminen 
Tallentaminen 
Analysointi 

Yrityksen 
patenttisalkku 
(esim. 
kilpailija-
seuranta) 

Yritys Yritysrajattu 
osajoukko 

Normaali 
päätöstehtävä 

Silmäily 
Hakeminen 
Suodattaminen 
Valitseminen 
Tallentaminen 
Analysointi 

Prior art -haku Avainsana
-haku 

Julkaisu Tunnettu, aito 
päätöstehtävä 

Silmäily 
Hakeminen 
Suodattaminen 
Valitseminen 
Tallentaminen 
Analysointi 

Hakukrite
e-rien 
yhdistämi-
nen 

Patentti Tunnettu, aito 
päätöstehtävä 

Silmäily 
Hakeminen 
Suodattaminen 
Valitseminen 
Tallentaminen 
Analysointi 
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Automaattisia tiedonkäsittelytehtäviä ovat tiedonhakutehtävät, joissa lopputuloksena 

on yksi patentti. Numerohaussa ja patentin statuksen haussa käyttäjä hakee tietystä 

patenttitiedonhakujärjestelmästä tietämällään patenttinumerolla tietoa patentista. 

Tehtävä voidaan automatisoida täysin esimerkiksi generoimalla linkkejä järjestelmästä 

toiseen käyttäen patentin julkaisunumeroa muuttujana. Normaaleja 

tiedonkäsittelytehtäviä ovat kaikenlaisten osajoukkojen haku järjestelmästä. 

Tiedonhakua määrittelee tiedon käyttökohde. Tiedonhakija määrittää käyttökohteen 

vaatimuksen mukaiset kriteerit, joilla osajoukko rajataan ja valitsee järjestelmän, jossa 

tekee tiedonhaun. Rajaukseen käyvät esimerkiksi maa, aika, keksijä tai kind-koodi ja 

rajauksia voidaan yhdistää toisiinsa tai muihin tiedonhakuihin, jotta saadaan 

tarkoitukseen sopiva osajoukko. Normaaleja päätöstehtäviä ovat tekniikanalan haku ja 

yrityksen patenttisalkun haku. Näissä varsinainen tiedonhakutehtävä on selkeä, mutta 

vaatii käyttäjältä valmisteluja ja näkemystä sekä patenttitiedosta että tekniikasta tai 

liiketoiminnasta. Lisäksi käyttäjä joutuu miettimään tarkkuuden ja saannin suhdetta 

tiedonhakutehtävässään. Tunnetun tekniikantason haut eli prior art -haut ovat 

tunnettuja, aitoja päätöstehtäviä. Prior art -haussa tunnetaan haettava asia, mutta ei 

sitä mistä se saattaisi löytyä. Joskus prior art -haussa on mukana aikarajaus eli haetaan 

tunnettua tekniikantasoa tiettynä ajanhetkenä. 

 

Patenttitiedonhaussa voidaan erottaa erilaisia tiedonhankintakäyttäytymisen malleja. 

Hypoteesi on, että vähemmän kompleksisissa tiedonhankintatehtävissä, ei esiinny niin 

useita käyttäytymismalleja kuin kompleksisimmissa tiedonhankintatehtävissä. 

Käyttäjät tekevät tiedonhankintaa enimmäkseen elektronisissa ympäristöissä, joissa 

silmäily, seuraaminen, ketjutus ja selailu ovat luonnollinen tapa prosessoida tietoa. 

Prior art -tiedonhaku poikkeaa muista tiedonhankintatilanteista, sillä Prior art -haussa 

lähteen ei tarvitse olla luotettava, kunhan voidaan todentaa, että tieto on ollut julkista 

tiettynä ajankohtana. Kun taas haetaan tietoa patentin statuksesta on erittäin tärkeää, 

että tieto voidaan todentaa.  Nämä hypoteesit vaatisivat oman tutkimuksensa. Tässä 

tutkimuksessa keskitytään yksittäisen järjestelmän vaatimuksiin ja vaikka hypoteesit 

antavat suuntaa ja kehystä tutkimukselle, niitä voitaisiin tutkia syvemmin, jotta 
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ymmärrettäisiin paremmin patenttitiedonhaun erityispiirteitä ja yhtäläisyyksiä muiden 

ammattiryhmien tiedonhankintaan. Piirteiden ymmärryksen kautta voitaisiin rakentaa 

ja hankkia tehokkaampia ja helppokäyttöisiä tiedonhakujärjestelmiä patenttitiedon 

käyttäjille sekä hyödyntää patenttitietoa paremmin organisaation prosesseissa. 

6. TUTKIMUSONGELMA 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan millaisia vaatimuksia 

patenttitiedonhakujärjestelmään kohdistuu käyttäjien, järjestelmän sekä prosessien 

tahoilta ja kuinka nämä vaatimukset käsitellään, muotoillaan ja painotetaan. 

Tutkimuksessa on siis kaksi eri suuntaa: tarkastellaan millaisia vaatimuksia 

patenttitiedonhakujärjestelmään kohdistuu ja sekä tarkastellaan kuinka näitä 

vaatimuksia voidaan käsitellä, jotta voidaan joko kehittää tai hankkia 

patenttitiedonhakujärjestelmä, joka vastaa käyttäjien, prosessien ja järjestelmien 

vaatimuksia. Tutkimuksen empiriaosa on jaettu kahteen osaan: ensimmäisessä osassa 

eli luvussa seitsemän kartoitetaan käyttäjien vaatimuksia ja tarpeita 

patenttitiedonhakujärjestelmälle ja toisessa osassa eli luvussa kahdeksan tehdään 

vaatimusmäärittely patenttitiedonhakujärjestelmälle. Tutkimus valaisee 

patentointiprosessia tiedonhankinnan kannalta ja tuo ilmi patenttitiedonhaun 

erityisvaatimuksia tiedonhakujärjestelmälle. 

 

Tutkimuskysymykset: 

 Millaisia vaatimuksia käyttäjät asettavat patenttitiedonhakujärjestelmille? 

Millaisia ominaisuuksia he tarvitsevat työtehtävissään? Millaista sisältöä he 

tarvitsevat työtehtävissään? 

 Millaisia vaatimuksia patentointiprosessi asettaa 

patenttitiedonhakujärjestelmille? 

 Millaisia vaatimuksia yritys asettaa patenttitiedonhakujärjestelmälle? Millaisia 

teknisiä piirteitä yrityksen tekninen ympäristö aiheuttaa? Millaisia muunlaisia 

ehtoja yritys ja sen toimintaympäristö asettaa? 
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 Kuinka eri tahojen asettamat vaatimukset käsitellään ja priorisoidaan ja kuinka 

ne vaikuttavat patenttitiedonhakujärjestelmien hankintaan? 

 Kuinka vaatimustenhallinta ja analysointi voidaan järjestää? 

7. KÄYTTÄJÄTARPEIDEN KARTOITUS 

Tutkimuksen kohde valikoitui tutkimuksen tekijän työpaikan perusteella. Aineistona on 

käytetty kyselyä, joka on toteutettu Nokia Oyj:n patentointiasioista vastaaville 

henkilöille useina vuosina peräkkäin. Useista organisaatiomuutoksista johtuen tarkkaa 

nimeä osastolle ei voida antaa, mutta ihmiset ja työtehtävät ovat pysyneet tästä 

huolimatta jotakuinkin samoina. 

 

Kysely on toteutettu vuosittain vuosina 2008-2011 ja se on kohdennettu Nokia Oyj:n 

patenttiasioista vastaaville henkilöille. Kysely on toteututtu verkkolomakkeena ja 

kysymyssetti on pysynyt jotakuinkin samana eri kyselyiden välillä, joskin muutama 

kysymys on tullut lisää. Kyselyyn on vastanneiden määrä on vuotta 2011 lukuun 

ottamatta ollut riittävä tilastolliseen analyysiin ja vastausten perusteella on voitu vetää 

johtopäätöksiä (Taulukko 4). Vuoden 2011 kyselyaineisto kuitenkin on linjassa 

edellisvuosien kyselyn kanssa, joten tuloksia voidaan pitää luotettavina, vaikka 

vastaajamäärä onkin alle 20 % koko osaston väestä. 

 

Taulukko 4. Kyselyn vastaajat vuosittain 

Vuosi Vastaajia 

2008 61 
2009 39 
2010 34 
2011 18 

 KYSYMYKSET 7.1.

Vuonna 2008 kysymyksiä oli viisi ja kysymyksiin 1-4 pystyi vastaamaan vaihtoehdon 

”Muu” ja lisäämään oman vaihtoehdon. Viides kysymys oli avoin. 
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Taulukko 5. Kysymykset vuonna 2008 

1. Which external patent search application do you mainly use in your daily work? 
2: What content do you need from a patent search application in your daily work? 
3. What is the main reason for your choice of a particular patent search application? 
4: What features of a patent search application do you need in your daily work? 
5: Comments and wishes about patent search applications: 

 

Vuonna 2009 kysymyksiin lisättiin kysymys organisaatiosta, jossa vastaaja 

työskentelee, jotta vastauksia pystyttiin käyttämään paremmin tilastoanalyyseissa. 

 

Taulukko 6. Kysymykset vuonna 2009 

Organisation 
1. Which external patent search application do you mainly use in your daily work? 

2: What content do you need from a patent search application in your daily work? 
3. What is the main reason for your choice of a particular patent search application? 
4: What features of a patent search application do you need in your daily work? 
5: Comments and wishes about patent search applications: 

 

Vuonna 2010 kysymyksiä muokattiin hieman ja lisättiin kysymys missä 

patentointiprosessin työtehtävissä patenttitiedonhaku tarvitaan ja kuinka usein 

vastaajat hakevat patenttitietoa. Lisäksi annettiin mahdollisuus arvioida asteikolla 

kamalasta erinomaiseen patenttitiedonhakusysteemin ominaisuuksia, 

palveluntarjoajan tukea ja koulutuksia. 

 

Taulukko 7. Kysymykset vuonna 2010 

1. Organisation/community 
2: In which work tasks you need to search patent information? 
3. Which external patent search application do you mainly use in your daily work? 
4. How often do you use patent search application? 
5: What content do you need from a patent search application in your daily work? 
6: What features of a patent search application do you need in your daily work? 

7: please rate following: 
Easy to use; Availability; System performance; Features; Coverage (patent data); User 
support; Trainings 
8: Comments and wishes about patent search applications (optional:) 
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Vuonna 2011 kysymyssetti oli identtinen vuoden 2010 kysymysten kanssa. 

 

Taulukko 8. Kysymykset vuonna 2011 

1. Organisation/community 
2: In which work tasks you need to search patent information? 
3. Which external patent search application do you mainly use in your daily work? 
4. How often do you use patent search application? 
5: What content do you need from a patent search application in your daily work? 
6: What features of a patent search application do you need in your daily work? 
7: Please rate following 
Easy to use; Availability; System performance; Coverage (patent data); Features; User support; 
Trainings 

8: Comments and wishes about patent search applications (optional:) 

 KYSELYTULOKSET 7.2.

Seuraavassa on esitelty tulokset kyselyistä. Tulokset on jaoteltu aihepiireittäin ja 

graafit on tehty Microsoft Excel 2010 ohjelmistolla. Koska vastaajien määrä on eri 

vuosina eri, vastaukset on muutettu prosenteiksi koko sen vuoden vastaajajoukosta. 

7.2.1. SISÄLTÖVAATIMUKSET 

Sisältöön liittyvät vaatimukset on jaettu kahteen taulukkoon (Kaava 5 ja Kaava 6) 

selkeyden vuoksi. Kaava 5 esittelee ne patenttitiedon sisällöt, joita vastaajien 

enemmistö piti tarpeellisina. Kaava 6 puolestaan esittelee ne patenttitiedon sisällöt, 

joita harvempi vastaaja piti tärkeinä. Kaavioista voi havaita, että sisältövaatimukset 

eivät ole juuri muuttuneet vuosien myötä. Lisäksi voidaan havaita, että yksikään 

sisältökategoria ei ole sellainen, jota tarvittaisiin kaikissa patentointiprosessin 

vaiheissa, sillä yhtenäkään vuonna mikään sisältökategoria ei ole saanut kaikkia 

vastaajien taakseen. Lisäksi voidaan todeta, että yksikään sisältökategoria ei ole jäänyt 

täysin ilman vastauksia. 
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Muu (other) sisältö ei ole saanut kovin montaa vastausta, mutta tätä luokkaa on 

käytetty kun on suunniteltu seuraavaa kyselyä. Vastauksia olivat muun muassa: 

Assignee history, file histories, inventor names, Litigation history information. 

 

 

Kaava 5. Sisältövaatimukset patenttitiedonhakujärjestelmälle 

 

Kaava 6. Sisältövaatimukset patenttitiedonhakujärjestelmälle (jälkimmäinen osa) 
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Eniten käytetyt sisällöt ovat patentin PDF-julkaisu (67% - 78% vastaajista vuosittain) ja 

patenttijulkaisu kokotekstinä (62% - 79% vastaajista vuosittain). Kuvien ja abstraktien 

merkitys näyttää tämän aineiston valossa nousseen vuosi vuodelta. Tästä voidaan 

päätellä, että patenttitiedonhakujärjestelmästä haetaan pääasiassa tietoa patenttien 

sisällöstä. Patenttitiedonhaussa haetaan joko koko patenttijulkaisua tai 

patenttivaatimukset (59% - 72%), patentin abstrakti (49% - 67%) tai kuvat (41% - 67%). 

Patenttiperhetieto (41% - 74%), bibliografiatiedot (46% - 72%) ja patentin statustiedot 

(legal status) (36% - 56%) ovat saaneet eri vuosina vaihtelevan määrän vastauksia, 

kuitenkin vähimmilläänkin 36% kaikista vastaajista on tarvinnut 

patenttitiedonhakujärjestelmästä patentin statustietoa, 41% patenttiperhetietoa ja 

46% patentin bibliografiatietoja. Tämä kertoo sen, että vaikka patentin 

bibliografiatiedot ovat tärkeä osa patenttitiedonhakua, näitä tietoja ei tarvita kaikissa 

patentointiprosessin vaiheissa. 

 

Vähiten tarvittu sisältö näyttää tämän aineiston valossa olevan Derwent lisäarvodata, 

jonka pieni osuus (5% - 11%) selittyy sillä, että se ei ole kalliin hintansa ja erikoisen 

hinnoittelupolitiikkansa vuoksi kovin yleisesti saatavilla. Alle viidesosaan kaikista 

vastauksista jää myös linkitys bibliografiseen dataan (7% -17%). Tulosten mukaan linkki 

patenttijulkaisuun on tärkeämpi (31% - 50% vastauksista vuosittain), joten ilmeisesti 

bibliografiatietoja ei niinkään haluta linkittää ja jakaa toisille käyttäjille, toisin kuin itse 

patenttijulkaisua. Liike-elämä- tai yritystieto (business information) (18% - 28%) sekä 

muu julkaisu (non-patent information) (23% - 44%) eivät saa kovin isoa kannatusta, 

joten voidaan päätellä, että niitä etsitään muista lähteistä kuin 

patenttitiedonhakujärjestelmästä. Patenttien konekäännöksiä tarvitsee 11% - 26% 

vastaajista vuosittain. Tämä johtunee siitä, että vaikka tiedonhakija käyttääkin 

konekäännöstä, hän ei välttämättä tiedosta käyttävänsä käännöstä, sillä 

konekäännökset voivat olla saatavilla järjestelmässä ilman eri pyyntöä. 

Patenttisitaatioiden eli patenttijulkaisun viittauksien pieni osuus (28% -41%) on 

hivenen outo ilmiö, sillä viittauksista puhutaan paljon alan eri foorumeilla. On 

todennäköistä, että viittauksia käytetään apuna tiedonhaussa, mutta niitä ei pidetä 
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varsinaisena tiedonhaun sisältönä. Patenttien käsittelyhistorian merkitys vaihtelee 

vuosittain (23% - 56%) ja on itse asiassa yllättävää kuinka korkealla se on tarvituissa 

tietosisällöissä, koska käsittelyhistoriaa tarvitaan vain harvoissa patentointiprosessin 

vaiheissa. Tässä tapauksessa puhutaan patentin julkisesta käsittelyhistoriasta, joka on 

erikseen tilattavissa patenttivirastoilta, ja jota tarvitaan esimerkiksi 

patenttilisensoinnissa ja oikeudenkäynneissä. 

7.2.2. ENSISIJAISESTI KÄYTETTY PATENTTTIEDONIHAKUJÄRJESTELMÄ 

Kaava 7 kertoo mikä on käyttäjien ensisijainen valinta kun he tekevät 

patenttitiedonhakuja. Vuonna 2009 helmikuussa vaihtui Patenttihakujärjestelmä eri 

toimittajan järjestelmään ja vuonna 2010 Kehittynyt patenttihakujärjestelmä 

komentokielipohjaisesta järjestelmästä graafiseen käyttöliittymään ja verkkoselaimilla 

toimivaksi järjestelmäksi. Vastauksissa on yhdistetty yksittäiset järjestelmät eri 

kategorioiden alle, jolloin on saatu kokonaiskuva kuinka erityyppisiä järjestelmiä 

käyttäjät valitsevat ensisijaisesti. Vuoden 2011 tulokset ovat vain suuntaa-antavia, sillä 

vastauksia oli niin vähän, että yksittäisen käyttäjän vaikutus tuloksiin on liian suuri. 

 

Kaava 7. Ensisijaisesti käytetty patenttitiedonhakujärjestelmä 
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Tuloksista voidaan nähdä, että Patenttihakujärjestelmän (Basic patent search 

application) suosio ensisijaisena valintana on noussut vuodesta 2008 (48%), joten 

voidaan päätellä, että järjestelmän vaihdos alkuvuonna vuonna 2009 (62% vuosina 

2009 ja 2010) oli onnistunut. Enimmäkseen tämä on syönyt Vaihtoehtoisen kaupallisen 

järjestelmän suosiota (30% vuonna 2008 ja 3% vuonna 2010). Tuloksista nähdään, että 

Kehittynyt patenttihakujärjestelmä ei ole saatavilla kuin valitulla käyttäjäjoukolla (2% - 

5%). Patenttiviraston patenttitiedonhakujärjestelmä ensisijaisena valintana näyttää 

pysyttelevän noin samana vuosittain (noin 20%), kun taas Ilmaisten järjestelmien 

suosio vaihtelee eri vuosina. Tähän vaikuttanee yrityksen sisäiset ohjeistukset sekä 

ilmaisten järjestelmien saatavuus ja ominaisuudet. 

7.2.3. PATENTTITIEDONHAKUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖTIHEYS 

Kaava 8 kertoo kuinka usein käyttäjät hakevat patenttitietoa järjestelmistä. Tuloksista 

voidaan nähdä, että päivittäin käyttävien osuus on pysynyt samana (44%) ja viikoittain 

käyttävien osuus on noussut huimasti (33%:sta 53%:iin). Tämä selittynee sillä, että 

vuoden 2011 kyselyyn vastasivat ne, jotka käyttävät tiedonhakujärjestelmiä 

säännöllisesti, kun taas vuoden 2010 osallistui myös käyttäjiä, jotka eivät hae 

patenttitietoa niin usein. Valitettavasti kysymys otettiin mukaan vasta 2010, joten 

aiemmilta vuosilta ei vastaavaa dataa ole saatavilla. 
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Kaava 8. Patenttitiedonhakujärjestelmän käyttötiheys 

7.2.4. SYY KÄYTTÄÄ TIETTYÄ PATENTTIHAKUTIETOKANTAA 

Kaavioissa Kaava 9 ja Kaava 10 on esitelty ensisijainen syy miksi käyttäjä on valinnut 

tietyn patenttitiedonhakujärjestelmän. Vuonna 2008 ensisijainen syy on ollut 

järjestelmän tuttuus (30 %) ja seuraavaksi yleisimmät syyt ovat tehokkuus (18 %), hyvä 

kattavuus (13 %), helppo saavutettavuus (11 %) ja suositeltu (11 %). Loput syyt ovat 

saaneet alle 7% kannatuksen. Vuonna 2009 yleisin syy valintaan on ollut helppo 

saavutettavuus (20 %), jonka jälkeen tulevat tehokkuus (18 %), muu syy (15 %), tuttuus 

(13 %), hyvä käytettävyys (10 %) ja suositeltu (10 %). Loput syyt saivat alle 6 % 

kannatuksen. 
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Kaava 9. Syy käyttää patenttitiedonhakujärjestelmää (2008) 

 

Kaava 10. Syy käyttää patenttitiedonhakujärjestelmää (2009) 

 

Tuloksista voidaan nähdä, että patenttitiedonhakujärjestelmän vaihdos alkuvuodesta 

2009 vaikutti jonkin verran ensisijaiseen syyhyn valita tietty järjestelmä. Tuttuus on 

valintaperusteena tippunut 17 prosenttiyksikköä sijalta yksi sijalle neljä. Tehokkuus on 

saanut täsmälleen saman kannatuksen molempina vuosina, kun taas helppo 

saavutettavuus nousi 9 prosenttiyksikköä ja kiilasi ykköspaikalle. Yllättävää on, että 

muu syy on saanut jopa 15 % vastauksista vuonna 2009, kun se vuonna 2008 ei saanut 
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yhtään vastausta. Tuloksista voi myös havaita, että käyttäjät arvostavat vuonna 2009 

hyvää käytettävyyttä hyvän kattavuuden edelle, kun taas suositeltu pysyttelee 

valintasyynä samoissa prosenttilukemissa. 

7.2.5. VAADITUT OMINAISUUDET 

Kaavioissa Kaava 11 ja Kaava 12 on esitelty millaisia toiminnallisia vaatimuksia 

käyttäjillä on patenttitiedonhakujärjestelmälle. Vastauksista voidaan todeta, että 

vaatimukset eivät juurikaan poikkea toisistaan eri vuosina, joskin joitakin painotuseroja 

on. Tuloksista voidaan myös havaita, että yksikään toiminnallisuus ei ole sellainen, jota 

tarvittaisiin kaikissa patenttiprosessin vaiheissa tai että jotain toiminnallisuutta ei 

tarvittaisi lainkaan. Muu (other) sisältö ei ole saanut kovin montaa vastausta, mutta 

tätä luokkaa on käytetty kun on suunniteltu seuraavaa kyselyä. Vastauksia olivat muun 

muassa: Search and download patent doc, Save search history, direct links (URLs) to 

patent information 

 

 

Kaava 11. Vaaditut ominaisuudet patenttitiedonhakujärjestelmälle 
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Kaava 12. Vaaditut ominaisuudet patenttitiedonhakujärjestelmille 

 

Suosituimmat toiminnallisuudet liittyvät tiedonhakuun, lukuun ottamatta PDF-

julkaisun lataamista (76% - 83%). Tämä ei kuitenkaan yllätä, sillä PDF-julkaisu mainittiin 

myös sisältötarpeissa ensimmäisenä. Suosituimmat toiminnallisuudet kattavat hyvin 

erilaisia tiedonhakumenetelmiä yksittäisen patentin hakemisesta (patenttinumerolla 

hakeminen 74% - 89% vuosittain, haku hakijan nimellä 44% - 62% vuosittain, haku 

keksijän nimellä 33% - 50% vuosittain) laajoihin tiedonhakuihin (avainsanahaku 

kokotekstistä 62% - 77% vuosittain, haku otsikoista ja tiivistelmistä 54% - 61% 

vuosittain). Muuhun kuin patentinsisältöön liittyviä hakuja tehdään vähemmän: 

viittaushaku 16% - 32% vuosittain, oikeustapaushaku 11% - 29% vuosittain, 

patenttiluokkahaku 17% - 31% vuosittain sekä patentin statuksen haku 18% - 31% 

vuosittain). Ensimmäinen järjestelmän ominaisuus on hakusanojen korostus, jota vaatii 

38% - 50% vastaajista vuosittain.  

 

Yllättävää tuloksissa on hakutulosten viemisen saama pieni osuus vastauksista (28% - 

50%), sillä tämä vaatimus nousee sisäisessä keskustelussa esille hyvin usein. Boolean ja 

läheisyysoperaattorien käyttäminen (28% - 44%) kertoo kehittyneistä 

tiedonhakutaidoista, mutta osa käyttäjistä voi pitää hakuoperaattoreiden käyttämistä 
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liian itsestään selvänä ominaisuutena patenttitiedonhakujärjestelmässä, ettei osaa 

nimetä sitä erikseen kyselyssä. Hakutulosten analysoiminen on saanut 21% - 38% 

vastauksista. Tämä johtunee siitä, että patenttitietoa halutaan analysoida muissa 

järjestelmissä kuin varsinaisessa tiedonhakujärjestelmässä. Tämä päätelmä tosin on 

ristiriidassa hakutulosten viemisen pienen vastausmäärän kanssa. Sen sijaan, että 

käyttäjä jakaisin linkin PDF-julkaisuun (23% - 33%) hän haluaa ladata koko julkaisun. 

Hakutuloksia ei myöskään haluta tallentaa tulevaisuutta varten kansioihin (15 – 28%) 

tai jakaa niitä siellä (3% - 18%). Tähän voi olla syynä se, että käyttäjät eivät osaa 

käyttää näitä omaisuuksia tai eivät näe niissä mitään lisäarvoa patentointiprosessissa. 

Yllättävän harva käyttää hyväkseen hakulausekkeiden tallennusta (18% - 28%), mutta 

ehkä haettavat asiat vaihtelevat niin paljon, että tallennetuista hakulausekkeista ei ole 

hyötyä. Bibliografiatietojen jakaminen ei ole tarpeellista (8% - 18%), kuten jo 

sisältökysymyksestäkin kävi ilmi. 

8. VAATIMUSMÄÄRITTELY 

Vaatimustenhallinta on osa liiketoiminta-analyysia (Business analysis). Liiketoiminta-

analysoinnin tarkoitus on toimia yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja ymmärtää 

organisaation rakennetta, käytäntöjä ja toimintaa ja suositella järjestelmiä ja 

ratkaisuja, joiden avulla organisaatio voi saavuttaa tavoitteensa. Analysoinnin 

kohteena voi olla organisaation nykytila tai tarpeiden (needs) kartoitus, mutta 

yleisimmin analysointi tehdään, jotta määritellään ja tunnistetaan järjestelmät ja 

ratkaisut, jotka vastaavat liiketoiminnan tarpeita ja tavoitteita. (IIBA 2009.) 

 

Vaatimukset käsittävät tarvittavat järjestelmän ominaisuudet, jotka on määritelty 

ennen järjestelmän suunnittelutyötä ja käyttäjien vaatimukset tulisivat olla lähtökohta 

kaikille muille järjestelmän vaatimuksille. Vaatimuksien avulla määritellään 

järjestelmälle ne tarpeet, jotka tuovat sille lisäarvoa ja hyötyä (Value and utility), 

samalla kun vaatimukset luovat yhtenäisen näkemyksen järjestelmän ominaisuuksista. 

Vaatimusten tulisi kuvata mitä järjestelmän tulisi tehdä, mutta ei sitä kuinka 

järjestelmä toimii. Vaatimukset voidaan jakaa esimerkiksi kolmeen kategoriaan: 
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toiminnalliset vaatimukset (functional requirements), ei-toiminnalliset vaatimukset 

(non-functional requirements) ja suunnittelutavoitteet (design objectives). 

Toiminnalliset vaatimukset kertovat kuinka tietojärjestelmän tulisi toimia. Ei-

toiminnalliset vaatimukset ovat järjestelmälle ja sen rakentamiselle asetettavia 

rajoituksia ja riippuvaisuuksia. Ei-toiminnalliset vaatimukset voidaan jakaa edelleen 

suorituskykyriippuvaisuuksiksi (performance constrains) ja kehitysriippuvaisuuksiksi 

(development constrains). Suorituskykyriippuvaisuudet määrittelevät kuinka 

järjestelmän tulisi toimia. Tietojärjestelmälle voidaan määritellä yleisiä 

suorituskykyvaatimuksia, esimerkiksi vasteajat toiminnoille, saavutettavuus ja 

kapasiteetti, sekä järjestelmäkohtaisia suorituskykyvaatimuksia, esimerkiksi vasteaika 

tiedon tallentamiselle tulee olla alle 100 millisekuntia ja saavutettavuus 98%. 

Kehitysriippuvaisuuksia ovat aika, resurssit ja laatu. Suunnittelutavoitteet kertovat 

mikä on vaatimusten tärkeysjärjestys ja painoarvo. International Institute of Business 

Analysis on puolestaan luokitellut Business Analysis Body of Knowledge (2009) 

teoksessaan vaatimukset neljään eri ryhmään. Liiketoimintavaatimukset (Business 

requirements) ovat organisaation ylätason tavoitteita ja tarpeita, jotka määrittelevät 

projektin, sen tavoitteet ja metriikat. Käyttäjävaatimukset (Stakeholder requirements) 

määrittelevät käyttäjien tarpeet ja kuinka käyttäjät toimivat vuorovaikutuksessa 

järjestelmän kanssa.  Järjestelmävaatimukset (Solution requirements) määrittelevät 

kuinka järjestelmän ominaisuudet vastaavat liiketoiminta- ja käyttäjävaatimuksia. 

Järjestelmävaatimukset voidaan jakaa kahteen alakategoriaan: toiminnalliset 

vaatimukset (Functional requirements), jotka määrittelevät järjestelmän 

käyttäytymistä, tiedonkäsittelyä sekä suorituskykyä, ja ei-toiminnalliset vaatimukset 

(Non-functional) requirements), jotka määrittelevät järjestelmän ympäristötekijöitä ja 

laatua, esimerkiksi nopeus, tietoturvallisuus, saatavuus, informaatioarkkitehtuuri ja 

käyttöliittymä. Käyttöönottovaatimukset (Transition requirements) ovat ne seikat, 

jotka täytyy ottaa huomioon järjestelmän käyttöönotossa. (Wikipedia 2013, Coley 

Consulting 2013, IIBA 2009, Bahill, et al. 1996.) 
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 VAATIMUSTENHALLINTA 8.1.

Kaaviossa alla (Kaava 13) on esitelty yksinkertainen vaatimustenkäsittelyprosessi. 

Vaatimustenhallinta aloitetaan tunnistamalla kaikki asiakkaat ja sidosryhmät. Näitä 

ovat esimerkiksi käyttäjät, operaattorit, rahoittajat, omistajat, viranomaiset, uhrit, 

sponsorit, jne. Seuraavaksi pyritään ymmärtämään asiakkaan tarpeet ja 

määrittelemään ongelmat tai tehtävät, joita asiakkaat yrittävät ratkaista tai suorittaa. 

Nämä tarpeet ja ongelmat kirjataan vaatimuksiksi. Ketterissä (Agile) 

tuotekehitysmenetelmissä puhutaan myös käyttäjätarinoista (User stories). Tämän 

jälkeen jokaiselle vaatimukselle määritellään kehityskulut, mittarit ja riskit. Tämän 

jälkeen vaatimukset voidaan laittaa tärkeysjärjestykseen kehitystyötä varten. 

Katselmointi asiakkaan kanssa on merkitty kaavioon viimeiseksi, mutta tosiasiassa 

vaatimukset on syytä katselmoida ja varmistaa asiakkaan kanssa prosessin jokaisessa 

vaiheessa. (Bahill 1996.) 

 

 

Kaava 13. Vaatimustenkäsittelyprosessi (Bahill et. al. 1996) 

 

Vaatimuksia voidaan priorisoida eli laittaa tärkeysjärjestykseen erilaisilla menetelmillä. 

Kriteereinä voidaan käyttää esimerkiksi liiketoiminta-arvoa (Business Value), 

liiketoiminta- tai teknistä riskiä (Business or technical risk), käyttöönoton vaikeutta 

(Implementation difficulty), onnistumisen mahdollisuutta (Likelihood of success), lakia, 
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sääntelyä tai politiikkaa (Regulatory or policy compliance), suhdetta toisiin vaatimuksiin 

(Relationship to other requirements), sidosryhmäpäätöstä (Stakeholder agreement) ja 

kiireellisyyttä (Urgency). (IIBA 2009) 

 

Tässä tutkimuksessa on käytetty apuna MoSCoW-mallia. Vaatimusten 

tärkeysjärjestyksen ja painoarvon määrittely on muuttunut olennaiseksi osaksi 

tietojärjestelmän kehitysprosessia varsinkin ketterien menetelmien kasvattaessa 

suosiotaan. Ketterissä tuotekehitysmenetelmissä tuotekehitys tapahtuu nopeissa 

pyrähdyksissä (sprint), joissa tuote valmistetaan pala kerrallaan aloittaen niistä osista, 

jotka tuottavat käyttäjille suurimman liiketoimintahyödyn. Ketterissä 

ohjelmistokehitysmenetelmissä käytetään yleensä priorisoitua vaatimuslistaa. Tässä 

tutkimuksessa on kuitenkin käytetty perinteistä vaatimuskategorisointia. Vaatimusten 

luokittelu on helpompaa, jos luokittelussa käytetään luokkia, jotka tarkoittavat jotain. 

Tällä kertaa vaatimuskategorioinnin pohjaksi on valittu MoSCoW-menetelmä. 

MoSCoW muodostuu sanoista Must, Should, Could ja Won’t (täytyy olla, pitäisi olla, 

voisi olla ja ei ole).  Täytyy olla (Must) on vaatimus, joka täytyy toteuttaa tai projekti ei 

onnistu. Vaatimus on siis kriittinen kjärjestelmän toiminnan kannalta. Esimerkiksi 

patenttitiedonhakujärjestelmässä täytyy pystyä hakemaan patenttijulkaisuja ja ilman 

tätä ominaisuutta järjestelmä on käyttökelvoton. Kaikki vaatimukset eivät voi olla 

täytyy olla –kategoriassa, sillä se vesittää koko vaatimustenluokitteluprosessin. Lisäksi 

täytyy huomioida, että toisesta vaatimuksesta riippuvaisen vaatimuksen 

luokitteleminen täytyy olla –kategoriaan määrittelee samalla koko vaatimusketjun 

samaan luokkaan. Täytyy olla –kategorian lisäksi on yhtä tärkeää muodostaa yhtenevä 

listaus ei ole –kategorian (Won’t) vaatimuksista. Kun ei ole -listaus on määritelty hyvin, 

saavutetaan ainakin kolme etua: käyttäjien ei tarvitse taistella saadakseen vaatimuksia 

vaatimuslistalle, on mietitty kuinka myöhemmin toteutetut vaatimukset vaikuttavat 

nykyisiin vaatimuksiin sekä voidaan suunnitella järjestelmän toteuttamaan myös 

tulevat vaatimukset tai ainakin suunnitella nykyinen järjestelmä niin, että se ei estä 

tulevien vaatimusten toteutusta. Vaatimusten luokittelemisen lisäksi vaatimuksia pitää 

verrata projektin muihin aspekteihin, kuten koko projektin kattavuus, laatu, aika, 



74 
 

resurssit ja riskit. (Hughes 2012, Agile Manifesto 2013, Coley Consulting 2013, IIBA 

2009). 

 VAATIMUKSET PATENTTITIEDONHAKUJÄRJESTELMILLE 8.2.

Patenttitiedonhakujärjestelmän vaatimukset voidaan luokitella useilla eri tavoilla. 

Tässä tutkimuksessa vaatimukset on jaettu kahteen luokkaan: toiminnallisiin ja 

teknisiin vaatimuksiin. Toiminnalliset vaatimukset käsittävät, liiketoimintavaatimukset, 

käyttäjän vaatimukset sekä toiminnalliset vaatimukset, kun taas tekniset vaatimukset 

käsittäväy palvelun laatuvaatimukset sekä käyttöönottovaatimukset. Koska kyseessä ei 

ole vaatimusmärittely käyttöönottoprojektia varten, tässä ei pyritä löytämään tarkkoja 

teknisiä vaatimuksia patenttitiedonhakujärjestelmälle, vaan pyritään luomaan 

yleiskuva asiasta. 

 

Patenttitiedonhakujärjestelmälle käyttäjät esittävät kahdenlaisia vaatimuksia: 

toimintaan ja sisältöön liittyviä. Erilaiset patentointiin liittyvät prosessit asettavat omat 

vaatimuksensa ja myös määrittelevät vaatimusten painoarvoja. Toimintaan liittyvät 

vaatimukset on määritelty kyselytulosten perusteella ja niille on hahmoteltu samalla 

jonkinlainen painoarvo MoSCoW-luokittelun avulla. Molemmat ovat kuitenkin 

viitteellisiä, sillä kysely on tehty yhden yrityksen patentointiprosessiin osallistuville 

käyttäjille. Vaatimukset eivät siis ota huomioon patentointiprosessin muiden 

toimijoiden vaatimuksia tai tarpeita, eivätkä muita asiaan liittyviä aspekteja 

(esimerkiksi, resurssit, riippuvuudet, riskit tai aika). Lisäksi erilaisissa organisaatioissa 

käytännöt vaihtelevat organisaation koon, toimialan ja asiantuntemuksen mukaan. 

8.2.1. PATENTTITIEDONHAKUJÄRJESTELMÄN OMINAISUUDET 

Tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nousivat kyselyissä tiedon hakuun liittyvät ominaisuudet 

eli patenttitiedon erilaisten tyyppien haku (Taulukko 9). Tiedonhakuun liittyvät 

ominaisuudet ovat saaneet painoarvon täytyy olla (Must). Järjestelmän täytyy 

mahdollistaa yksittäisen patentin haku patentin julkaisu-, hakemus- tai 
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patenttinumeroilla, hakeminen avainsanoilla koko tekstistä tai otsikosta ja 

tiivistelmästä sekä haut keksijän ja patentin hakijan nimillä. Näiden lisäksi PDF-

julkaisun lataaminen on saanut painoarvon Must. Onkin perusteltua sanoa, että 

tiedonhakujärjestelmässä pitää olla mahdollista tehdä erityyppisiä hakuja, jotta 

mahdollistetaan sekä yksittäisten patenttien että laajojen tiedonhakujen tekeminen. 

Kyselyssä ei kysytty erilaisten hakujen koostamisesta, mutta kokemus on osoittanut, 

että erilaisten hakutyyppien yhdisteleminen relevantin tulosjoukon saamiseksi on 

tärkeää patenttitiedonhaussa. 

 

Seuraavaksi eniten vastauksissa mainitut asiat saavat painoarvon pitäisi olla (Should) 

eli näiden ominaisuuksien puuttuminen järjestelmästä olisi paha puute, mutta ilman 

näitä järjestelmää pystytään käyttämään. Näihin vaatimuksiin kuuluvat erityiset haut: 

oikeustapaushaku, patentin statuksen hakeminen ja viittaushaku sekä ominaisuudet, 

jotka helpottavat tulosten jatkokäsittelyä eli hakusanojen korostus tuloksista sekä 

hakutulosten vieminen toiseen järjestelmään. Lisäksi patenttiluokalla hakeminen 

samoin kuin hakuoperaattorien käyttäminen jäävät tässä ominaisuuksiksi, joka pitäisi 

järjestelmästä löytyä. 

 

Viimeinen osa-alue ovat vaatimukset, jotka voivat olla (Could). Ne ovat vaatimuksia, 

jotka olisivat hyödyksi. Näitä ominaisuuksia ovat erilaiset hakutulosten jakamiseen 

tallentamiseen liittyvät ominaisuudet, hakutulosten analysoiminen sekä 

hakulausekkeiden tallentaminen. Nämä ominaisuudet toisivat ehkä lisäarvoa 

järjestelmälle ja tiedonhakuun, mutta ne eivät estä tai haittaa puuttuessaan 

järjestelmän toimintaa. 
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Taulukko 9. Patenttitiedonhakujärjestelmän käyttäjien toiminnalliset vaatimukset 

Ominaisuus Painoarvo 

Haku julkaisu/hakemus/patenttinumerolla Must 

Lataa PDF Must 

Haku avainsanoilla kokotekstistä Must 

Haku hakijan nimellä Must 

Haku otsikosta ja tiivistelmästä Must 

Haku keksijän nimellä Must 

Hakusanojen korostus hakutuloksissa Should 

Viittaushaku Should 

Oikeustapaushaku Should 

Patenttiluokkahaku Should 

Patentin statuksen haku Should 

Hakutulosten vieminen (PDF, Excel, etc.) Should 

Boolean operaattorien käyttö Should 

Hakutulosten analysoiminen Could 

PDF-julkaisun linkin jakaminen tai lataaminen Could 

Hakutulosten tallentaminen (kansioon) Could 

Hakulausekkeiden tallentaminen Could 

Hakutulosten jakaminen (kansio) Could 

Bibliografiatietojen linkin jakaminen tai lataaminen Could 

 

Haku julkaisunumerolla ja PDF-tiedoston lataaminen voidaan katsoa 

kompleksisuudeltaan automaattisiksi tiedonhakutehtäviksi, joten 

patenttitiedonhakusysteemin pitäisi automatisoida nämä toiminnot mahdollisimman 

pitkälle esimerkiksi esilataamalla linkin PDF-julkaisuun. Haku keksijän nimellä on 

normaali tiedonkäsittelytehtävä, jossa patenttitiedonhalusysteemin tulisi esimerkiksi 

auttaa löytämään nimien eri kirjoitusasut. Haku hakijan eli yrityksen nimellä on 

normaali päätöstehtävä, joten järjestelmän tulisi tukea käyttäjää tilanteessa vaaditun 

harkinnan suorittamisessa. Esimerkiksi järjestelmä voisi avustaa käyttäjää listaamalla 
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mahdolliset nimivariantit tai yrityksen tytäryhtiöt. Avainsanahaut ovat useasti 

tunnettuja, aitoja päätöstehtäviä, joten tiedonhakujärjestelmän tulisi tukea käyttäjää 

tarjoamalla apua tehtävän rutiiniosuuksissa, kuten antamalla vinkkejä tiedonhakuun 

tai tulosten rajaamiseen. On myös tärkeää, että patenttitiedonhakujärjestelmä 

mahdollistaa monipuolisen tavan sekä tehdä tiedonhakuja että käsitellä tuloksia, jotta 

käyttäjä voi keskittyä päätöksen tekemiseen. Avainsanahaun tueksi järjestelmän tulisi 

myös mahdollistaa hakusanojen korostus sekä boolean operaattorien käyttö. Viittaus-, 

oikeustapaus- ja patentin statushaut ovat automaattisia tietojenkäsittelytehtäviä, 

joten ne olisi hyvä myös automatisoida mahdollisimman pitkälle järjestelmässä. 

Patenttiluokkahaku liittyy tekniikanalan hakuun ja on normaali päätöstehtävä. Tässä 

tiedonhakutyypissä tiedonhakujärjestelmän tulisi tukea käyttäjää esimerkiksi 

avustamalla patenttiluokkien valinnassa. Hakutulosten vieminen on automaattinen 

tiedonkäsittelytehtävä, joka voi olla osa mitä tahansa tiedonhakua, joten 

patenttitiedonhakujärjestelmän tulisi tehdä hakutulosten viemisestä mahdollisimman 

automatisoitua. Voisi olla -kategorian ominaisuudet liittyvät hakutulosten 

käsittelemiseen ja tiedonkäyttöön, joten ei voida suoraan sanoa, että ne kuuluisivat 

tiedonhaun kannalta johonkin tehtäväkompleksisuuskategoriaan. Vaatimusten 

priorisointi osoittaa, että järjestelmän tulee ensisijaisesti tukea tiedonhakua ja vasta 

toissijaisesti tiedonkäyttöä. 

8.2.2. PATENTTITIEDONHAKUJÄRJESTELMÄN SISÄLTÖ 

Sisältövaatimuksista tärkeimmiksi nousivat patentin sisältöön liittyvät tiedot (Taulukko 

10). Patenttijulkaisu kokotekstinä tai PDF-muodossa, patentin bibliografiatiedot sekä 

patentin vaatimukset ja kuvat saivat painoarvon täytyy olla (Must). Nämä 

sisältövaatimukset kertovat siitä, että patenttitiedonhakujärjestelmästä haetaan tietoa 

nimenomaan patenttien sisällöstä ja haku täytyy voida kohdentaa joko koko patenttiin 

tai sen tiettyihin osiin, kuten järjestelmän toimintaan liittyvissä vaatimuksissa todettiin. 

 

Seuraavaksi tärkeimmiksi sisältövaatimuksiksi nousivat patenttijulkaisun abstrakti sekä 

patenttiin liittyvät tiedot, kuten viittaukset, statustieto (Legal Status) ja 
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käsittelyhistoria. Nämä vaatimukset saivat painoarvon pitää olla (Should). Näitä tietoja 

etsitään patenttitiedonhakujärjestelmästä, mutta vähemmässä määrin kuin varsinaista 

patenttitietoa. Näitä tietoja ei tarvita kaikissa patentointiprosessin vaiheissa, joka 

selittää osaltaan miksi sisällöt saavat vähäisemmän painoarvon. Osa tiedoista on myös 

saatavilla eri järjestelmissä, mutta voidaan päätellä, että käyttäjän halutessa 

kokonaiskuvan patentista, pitäisi sen olla mahdollista samassa järjestelmässä. Linkitys 

patenttijulkaisuun sekä muut julkaisut (non-patent literature) saavat myös painoarvon 

Should. Välttämättä käyttäjät eivät halua tehdä avainsanahakuja muihin julkaisuihin, 

vaan he haluavat saada nähtäville kaikki patentin viitejulkaisut, jotka voivat siis olla 

joko patenttijulkaisuja tai muita julkaisuja. Patenttitiedonhakujärjestelmän tulisikin 

tarjota patenttijulkaisun viittaustietojen lisäksi pääsy näihin viitejulkaisuihin. 

 

Vähiten tärkeäksi sisältövaatimukseksi päätyi sekalainen joukko sisältöjä. Nämä saivat 

painoarvon voivat olla (Could). Näitä sisältöjä ovat konekäännökset, patenttitilastot, 

linkitys bibliografiseen tietoon, liike-elämä tai yritystieto (Business Information) sekä 

Derwent-lisäarvodata. Konekäännöksiä ei varsinaisesti haluta hakea, mutta käyttäjä ei 

välttämättä huomaa käyttävänsä konekielistä käännöstä patenttijulkaisusta. Kyselyissä 

ei otettu huomioon sitä, että käyttäjät voivat haluta hakea patenttitietoa nimenomaan 

omalla kielellään koneen kääntämän tekstin sijaan. Yhä useammassa järjestelmässä on 

nykyään mahdollisuus tehdä haku myös patenttijulkaisun alkuperäisellä kielellä ja 

merkistöllä esimerkiksi kiinaksi, japaniksi tai venäjäksi. Patenttitilastoja halutaan tutkia 

ja rakentaa muissa ympäristöissä kuin patenttitiedonhakujärjestelmässä, vaikka 

tiedonhakujärjestelmät tarjoavatkin varsin monipuolisia analysointimahdollisuuksia. 

Derwent-lisäarvodatan arvo liiketoiminnalle (Business Benefit) määrittelee sen tarpeen 

patenttitiedonhakujärjestelmässä. Derwent-lisäarvodata ei ole saatavissa kaikkiin 

patenttitiedonhakujärjestelmiin. Liike-elämä- ja yritys tietoa etsitään muista 

tietolähteistä kuin patenttitiedonhakujärjestelmästä, joka ei välttämättä ole se 

ajantasaisin tietolähde liike-elämä- ja yritystiedolle. 
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Taulukko 10. Patenttitiedonhakujärjestelmän sisältövaatimukset 

Sisältövaatimus Painoarvo 

Kokotekstijulkaisu Must 

Patenttiperhetieto Must 

PDF-julkaisu Must 

Vaatimukset Must 

Bibliografiatiedot Must 

Kuvat Must 

Abstrakti Should 

Statustieto Should 

Käsittelyhistoria Should 

Linkki patentti julkaisuun Should 

Patenttiviittaukset Should 

Muu julkaisu Should 

Konekäännös Could 

Patenttitilastot Could 

Linkki bibliografiseen dataan Could 

Liike-elämä- tai yritystieto Could 

Derwent lisäarvodata Could 

 

Sisältövaatimuksista avainsanakuun liittyvät kokotekstijulkaisu, vaatimukset, kuvat, 

abstrakti ja Derwent-lisäarvodata. Näiden sisältöjen hakeminen on joko normaali 

päätöstehtävä tai tunnettu, aito päätöstehtävä riippuen siitä mihin tarkoitukseen 

sisältöjä haetaan. Jos näitä sisältöjä haetaan ennaltamääritellyllä listalla, niin 

varsinainen tiedonhaku on automaattinen tiedonkäsittelytehtävä ja listan valmistelu 

puolestaan kompleksisempi tehtävä. Patenttinumerolla voidaan hakea PDF-julkaisuja, 

patentin status, patentin käsittelyhistoria tai viittaukset. Bibliografisia tietoja voidaan 

hakea millä tahansa toisella bibliografisella tiedolla, joskin useimmiten hakutermi 

lienee julkaisunumero. Bibliografisiatietoja voidaan käyttää myös haun rajaamisessa ja 

hakutulosten yhdistelemisessä. Jos edellä mainitut sisältövaatimukset haetaan tietylle 
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esimerkiksi avainsanahaulla löytyneelle tulosjoukolle, muuttuu tehtävä 

automaattiseksi tiedonkäsittelytehtäväksi, joka tulisi automatisoida mahdollisimman 

pitkälle. Voidaan olettaa, että mitä kompleksisempi tehtävä on käsillä, sitä 

monipuolisimmin erilaisia sisältöjä tarvitaan. 

8.2.3. KÄYTTÖKOKEMUSVAATIMUKSET 

Käyttökokemusvaatimukset on haarukoitu kyselyn vastauksista kysymykseen 

ensijaisesta syystä valita patenttitiedonhakujärjestelmä. Tämä kysymys oli kyselyissä 

mukana vuosina 2008 ja 2009. 

 

Taulukko 11. Käyttökokemusvaatimukset 

Tuttu 

Tehokas (nopea/luotettava) 

Helppo saavutettavuus 

Suositeltu 

Hyvä kattavuus 

Hyvä käytettävyys 

Hyvä hakukieli 

 

Kaikista tärkein syy valita patenttitiedonhakujärjestelmä on sen tuttuus (Taulukko 11). 

Onkin tärkeää ottaa huomioon, että patenttitiedonhakujärjestelmä ei saa olla 

olennaisesti erilainen, jos päädytään ottamaan uusi järjestelmä käyttöön. On myös 

tarkoin harkittava hyötyjä, jos uuden järjestelmän käyttöönottoa harkitaan, sillä 

muutosvastarinta on ainakin näiden vastauksien perusteella suuri. Seuraavat syyt 

käyttämiseen liittyvät järjestelmän tehokkuuteen ja helppoon saavutettavuuteen. 

Järjestelmän tulee olla nopea ja luotettava (fast and reliable) ja sisäänkirjautumisen 

pitää olla helppoa. Tärkeä syy patenttitiedonhakujärjestelmän valintaan näyttää olevan 

myös jonkun toisen suosittelu, oli kyseessä sitten kollegan tai työnantajan suositus. 

Käyttäjät arvostavat järjestelmän hyvää käytettävyyttä, joskaan vastauksissa ei otettu 

kantaan miten hyvää käytettävyyttä mitattaisiin. Hyvä kattavuus on melko itsestään 



81 
 

selvä vaatimus tiedonhakujärjestelmälle. Patenttitiedonhakujärjestelmässä hyvä 

kattavuus tarkoittaa mahdollisimman montaa patenttivirastoa ja ajallista kattavuutta 

sekä patenttihakemuksissa että myönnetyissä patenteissa. Hyvä hakukieli on 

vaatimuksissa melko alhaalla. Tämä voi johtua siitä, että käyttäjät suosivat 

hakulomaketta ja yksinkertaisempia sanahakuja, jotka eivät vaadi hakukielen 

tuntemusta.  

8.2.4. TEKNISET VAATIMUKSET 

Tekniset vaatimukset voidaan myös luokitella laatuvaatimuksiksi ja 

käyttöönottovaatimuksiksi tai ei-toiminnallisiksi vaatimuksiksi ja 

suunnitteluperiaatteiksi. Organisaation tietohallinto voi strategiassaan ja 

politiikoissaan asettaa teknisiä vaatimuksia tietojärjestelmälle. Nämä vaatimukset 

liittyvät useimmiten tietoturvaan ja käytettyihin teknologia-alustoihin. Esimerkiksi laki 

määrää, että henkilötietoja tulee käsitellä ja tallentaa tietyin tavoin tai yrityksen 

tietohallinto ei tue Mac-tietokoneita. Nykyinen trendi on suosia teknisiä ratkaisuja, 

jotka ovat alusta- ja laiteriippumattomia, jolloin käyttäjät voivat valita millaisessa 

ympäristössä käyttävät järjestelmää. Tämä suuntaus tukee myös nousevaa ”Bring Your 

Own Device” (BYOD) trendiä, jossa käyttäjä käyttää omia teknisiä laitteita työhönsä. 

Toinen trendi, joka vaikuttaa teknisiin vaatimuksiin on pilvipalvelut eli järjestelmän 

ostaminen palveluna, jolloin palvelua käytetään Internetin ylitse ja palveluntarjoaja 

vastaa palvelimista ja järjestelmän ylläpidosta. 

9. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Käyttäjät asettavat patenttitiedonhakujärjestelmälle vaatimuksia, jotka liittyvät sekä 

järjestelmän ominaisuuksiin että sen sisältöön. Yrityskontekstissa tarvitaan 

omaisuuksia, jotka tukevat erilaisia patenttitiedonhaun tyyppejä yksittäisen patentin 

hakemisesta laajoihin ja kompleksisiin tiedonhakuihin, joissa yhdistellään erilaisia 

haku- ja sisältötyyppejä. Vaikka osaa tiedonhakutyypeistä ja sisällöistä tarvitaan 

harvemmin patentointiprosessissa, niin yksikään tiedonhakutyypeistä tai 
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patenttitiedonsisällöistä ei ole sellainen, jota ei tarvittaisi ollenkaan. 

Patenttitiedonhakujärjestelmää hankittaessa onkin tärkeää tehdä valinta mitä kaikkia 

tiedonhakutyyppejä ja sisältöjä järjestelmän halutaan tukevan ja millaisia painotuksia 

tai painoarvoja eri osa-alueet saavat. Patentointiprosessi asettaa omat vaatimuksensa 

patenttitiedonhankintajärjestelmälle. Patentointiprosessin eri vaiheissa tarvitaan 

erityyppistä patenttitietoa ja patenttitiedonhakujärjestelmän tulee sen vuoksi 

mahdollistaa hyvin erityyppiset tiedonhaut ja tietosisällöt, jos halutaan, että 

järjestelmä tukee koko patentointiprosessia. Yrityksellä voi olla omia teknisiä 

vaatimuksia ja poliitikkoja tietojärjestelmille ja onkin tärkeää ottaa lukuun yrityksen 

asettamat reunaehdot jo järjestelmän suunnitteluvaiheessa. 

 

Järjestelmää suunniteltaessa ja vaatimuksia analysoitaessa on otettava ensisijaisesti 

huomioon millaista liiketoiminta-arvoa ominaisuus tuottaa. Järjestelmän vaatimuksia 

analysoitaessa on tunnettava patentointiprosessia ja tunnistettava ne prosessin 

vaiheet, joihin liittyvä tiedonhaku tuottaa joko liiketoimintahyötyä tai johon liittyy 

suurin riski. Vaatimuksia voidaan luokitella ja priorisoida eri tavoin. Tärkeintä on 

analysoida, luokitella ja priorisoida yhdessä kaikki vaatimukset, jotka järjestelmään 

kohdistuvat olivat ne sitten yrityksen asettamia teknisiä riippuvaisuuksia, 

patentointiprosessista johtuvia riippuvaisuuksia tai käyttökokemusta kohentavia 

parannuksia. 

 

Patenttitiedonhakuun voidaan soveltaa tiedonhankinta- ja tiedonhakututkimuksen 

teorioita ja varsinkin tehtäväkompleksisuuden kannalta lähestyvät teoriat, kuten 

Byströmin (1999) teoriat tehtäväkompleksisuudesta tiedonhankinnassa ovat 

käyttökelpoisia patenttitiedonhaku analysoitaessa. Myös Ellisin 

tiedonhankintakäyttäytymisen teorioita, joita on aiemmin käytetty muun muassa 

lakialan tiedonhankinnan tutkimiseen, voidaan soveltaa patenttitiedonhaun 

tutkimuksessa. 
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Tässä tutkimuksessa ei tarkasteltu millaisia työtehtäviä patentointiprosessiin liittyy, 

vaan yleisesti patentointiprosessiin liittyvää tiedonhankintaa ja tiedonhakua. Tästä 

syystä tutkimuksessa ei ole tarkasteltu kuinka patentointiprosessin 

tehtäväkompleksisuus vaikuttaa tiedonhankintaan ja tiedonhankintakäyttäytymiseen. 

Tutkimuksessa esitettiin kaksi hypoteesia, jotka vaativat lisää tutkimusta. 

- Kompleksisissa patenttitiedonhankintatehtävissä esiintyy useampia 

tiedonhankintakäyttäytymisrooleja kuin vähemmän kompleksisissa. 

- Kompleksissa patenttitiedonhankintatehtävissä tarvitaan useampia 

patenttitietosisältöjä tai lähteitä kuin vähemmän kompleksisissa. 

Näitä olettamia voitaisiin tutkia määrittelemällä patentointiprosessiin liittyvät 

tiedonhankintatehtävät ja analysoimalla näiden kompleksisuutta ja tarkkailemalla 

samalla tiedonhankkijoiden tiedonhankintakäyttäytymistä. 
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