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Yleispäteviä neuvoja 

erityyppisiin 

tiedonhakuihin 
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Kun haet yksittäisen patentin/hakemuksen tietoja 

 Patenttikopio:  esp@cenet ym.virastojen sivut, maksulliset lähteet 

 Patenttiperheessä yleensä useita julkaisuja ja numeroita. 

Julkaisutyyppikoodi (Kind Code) kertoo, onko kyseessä hakemus vai 

myönnetty patentti. Kirjain + numero, esim. A1, B1, C. Eri virastoissa 

erilaiset koodit. Hakemus yleensä A, patentti B tai C 

EP A1  = Julkiseksi tullut EP-hakemus ja  

EP A2 = Julkiseksi tullut EP-hakemus ilman tutkimusraporttia 

EP A3 = Pelkkä tutkimusraportti 

EPB1 = Myönnetty EP-patentti 

EP B2 = Väitekäsittelyn jälkeen muutettu EP-patentti 

 Hanki mieluiten myönnetty patentti merkittävästä virastosta 

 Patenttiperhe: INPADOC, DWPI, CAplus, PatBase ym.  

Tietokantojen kattavuus- ja päivityserojen takia syytä käyttää useita lähteitä. 

 Statustiedot: Patenttivirastojen sivut internetissä, esim. Eurorean Patent 

Register, Patinfo, US PAIR, INPADOC…. WONin listalla kaikkien yksittäisten 

patenttivirastojen tietokannat järjestettyinä maanosittain ja maittain 

 Kysy tärkeät aina suoraan a.o. virastosta!!! 
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Kun teet haun patenttinumerolla 

Älä heti usko nollatulosta! 

 

 Tee sama haku hakemus- ja patenttinumerokentästä 

 Tee uusi haku muilla hakemus- tai patenttinumeroilla 

 Katso HELPistä, missä muodossa numero pitää antaa   

 Onko patenttinumeron edessä maakoodi vai ei? 

 Onko numeroa edeltävä vuosiluku kaksi- vai nelinumeroinen? 

 Pitääkö merkitsevän numeron eteen lisätä nollia? 
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Kun teet haun tekniikan alan mukaan  

Tee haku monella eri tavalla 

 sanat 

 patenttiluokitukset 

 tietokantakohtaiset luokitukset 

 tietokantakohtaiset avainsanat 

 kemiallisen yhdisteen rakenne ym.  

 

Tärkeää käyttää myös patenttiluokituksia 

 kansainvälinen patenttiluokitus IPC http://web2.wipo.int/ipcpub/#refresh=page  

 CPC-luokitus http://v3.espacenet.com/eclasrch?locale=fi_fi 

 Japanin F-Term- ja FI-luokitukset http://www5.ipdl.inpit.go.jp/pmgs1/pmgs1/pmgs_E  

 Jos löydät sopivan tarkan luokan, tee sen lisäksi aina myös astetta laajemmalla 

luokalla ja sanoilla!!! 

 

http://web2.wipo.int/ipcpub/
http://web2.wipo.int/ipcpub/
http://v3.espacenet.com/eclasrch?locale=fi_fi
http://www5.ipdl.inpit.go.jp/pmgs1/pmgs1/pmgs_E
http://www5.ipdl.inpit.go.jp/pmgs1/pmgs1/pmgs_E
http://www5.ipdl.inpit.go.jp/pmgs1/pmgs1/pmgs_E
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Hakusanat 

 Katkaisumerkki ja sen paikka => kaikki sanan variaatiot 

 Synonyymit ja lyhenteet 

 US- ja UK-kirjoitusasut ja -sanat 

 Käytä myös patenttiluokitusta ja tietokannan muita mahdollisia luokituksia 

Hakusanojen yhdistäminen 

 Fraasit 

 Operaattorit, joilla ilmaistaan sanojen järjestys ja etäisyys 

Haku tietystä kentästä 

 Hakija, keksijä, patenttinumero ym. haetaan omissa kentistään 

 Tiedosta/tarkista, mistä aiheen mukainen haku tapahtuu:  
otsikko - tiivistelmä - koko teksti 
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Älä heti usko nollatulosta eikä kovin pientä viitemäärä? 

 Onko kirjoitusvirhettä? 

 Onko ANDiä ja ORia käytetty oikein? 

 Laajenna hakua synonyymeillä 

 Poista vähemmän tärkeät ANDillä yhdistetyt sanat 

 

Vääriä viitteitä voi tulla, kun 

 Sanalla tai lyhenteellä useita merkityksiä 

 Sana katkaistu liian varhain 

 

Muista, että täydellinen haku on mahdoton! 

 Kattavassa haussa tulee myös asiaankuulumattomia viitteitä 

 Osuvassa haussa jotakin jää ulkopuolelle 
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Kun teet haun yrityksen/organisaation mukaan 

Aloita nettihaulla ja tutki yrityksen kotisivuilta ym. tietoja siitä, 
kenen muun nimissä patentit voivat olla!!! 

 

 Monisanaisissa yritysnimissä 

 Kaikki sanat eivät aina ole mukana 

 Sanojen järjestys voi vaihdella 

 Pitkät nimet ehkä lyhennetty 

 Hae lyhenteillä esiintyvät myös aukikirjoitettuina 

 Ääkköset + Alkuperäinen kieli 

 Yrityskaupat  

 Tee haku myös ostettujen yritysten nimillä, sillä patenttien siirto 

ei usein näy tietokannoissa 

 Patentit tytäryhtiöiden tai toimitusjohtajan nimissä 

 

 

 


