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MENETELMÄ JA LAITTEISTO … 

 

Keksinnön kohteena on patenttivaatimuksen 1 johdanto-osassa 

määritelty menetelmä …, sekä patenttivaatimuksen 7 johdan-

to-osassa määritelty laitteisto …. 5 

 

Keksinnön mukainen menetelmä sekä laitteisto …, jatkossa 

keksinnön mukainen ratkaisu, sopii erittäin hyvin käytettä-

väksi …, missä … . Keksinnön mukaista ratkaisua käytetään 

erityisesti …. 10 

 

Aiemmin …  

 

Ongelmana nykyisin käytettyjen … on se, että … .  

 15 

… asennuksineen ovat kalliita laitteita ja niiden korjauk-

set tai uusiminen on hyvin kallista.  

 

Tämän keksinnön tarkoituksena on poistaa edellä mainitut 

epäkohdat sekä aikaansaada edullinen, yksinkertainen ja 20 

luotettava ratkaisu …. 

 

Keksinnön mukaiselle menetelmälle on tunnusomaista se, mitä 

on esitetty patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa. Vas-

taavasti keksinnön mukaiselle järjestelylle on tunnus-25 

omaista se, mitä on esitetty patenttivaatimuksen 7 tunnus-

merkkiosassa. Keksinnön muille sovellusmuodoille on tunnus-

omaista se, mitä on esitetty muissa patenttivaatimuksissa. 

 

1 vaatimuksesta 30 

Keksinnön mukaisessa menetelmässä … 

x vaatimuksesta 

Keksinnön mukaisessa laitteistossa … 
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Keksinnön mukaisen ratkaisun tarkoituksena ja suurimpana 

etuna on … . Tällöin etuna on muun muassa... Etuna on myös 

se, että ….  Tunnetaan useita tapauksia, joissa kiinni ... 

Ratkaisu siis vähentää ... Myös … näin ollen vähentää … 

kustannuksia. 5 

 

Lisäksi etuna on se, että  

 

Keksinnön mukaisella ratkaisulla varmistetaan luotettavat 

ja nopeat … . Näin ollen vältetään … .  10 

 

Yhtenä keksinnön mukaisen ratkaisun etuna on vielä …  

 

Keksintöä selostetaan seuraavassa tarkemmin sovellutusesi-

merkkien avulla viittaamalla oheisiin yksinkertaistettuihin 15 

piirustuksiin, joissa 

 

kuvio 1  esittää keksinnön mukaista … ratkaisua viistosti 

ylhäältä ja sivusta katsottuna, 

kuvio 2  esittää keksinnön mukaista menetelmää ja … viis-20 

tosti ylhäältä ja sivusta katsottuna, 

kuvio 3a  esittää keksinnön mukaista menetelmää ja … sivusta 

katsottuna, 

kuvio 3b  esittää erästä toista keksinnön mukaista menetel-

mää ja … sivusta katsottuna, 25 

kuvio 4a  esittää keksinnön mukaista menetelmää ja … sivusta 

katsottuna,  

kuvio 4b  esittää keksinnön mukaista menetelmää ja …  sivus-

ta katsottuna, 
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kuvio 5  esittää keksinnön mukaista menetelmää ja … sivusta 

katsottuna toisenlaisessa ratkaisussa. 

 

Kuviossa 1 on esitetty  

 5 

Kuviossa 2 on esitetty  

 

Kuviossa 3b on esitetty  

 

Kuviossa 4a ja 4b on esitetty  10 

 

Kuviossa 5 on esitetty  

 

Keksinnön mukainen … voidaan edullisesti asentaa …. 

 15 

Alan ammattimiehelle on selvää, että keksinnön eri sovel-

lutusmuodot eivät rajoitu ainoastaan edellä esitettyihin 

esimerkkeihin, vaan voivat vaihdella jäljempänä esitettävi-

en patenttivaatimusten puitteissa. Olennaista on, että kek-

sinnön mukainen menetelmä ja laitteisto …. Niinpä esimer-20 

kiksi … muodot voivat olla erilaisia, kuin mitä sovellutus-

esimerkeissä on kuvattuna. 

 

Alan ammattimiehelle on myös selvää, että keksinnön mukai-

nen … 25 

 

Alan ammattimiehelle on myös selvää, että keksinnön mukais-

ta ratkaisua voidaan soveltaa myös muunlaisissa …, kuin mi-

tä sovellutusesimerkissä on esitetty. Ratkaisua voidaan so-

veltaa myös esimerkiksi …. 30 
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PATENTTIVAATIMUKSET 

 

1. Menetelmä …, jossa menetelmässä on …, joka käsittää … 

tunnettu siitä, että ….   

 5 

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu sii-

tä, että …. 

 

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu 

siitä, …. 10 

 

4. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen menetelmä, tun-

nettu siitä, että …. 

 

5. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukainen mene-15 

telmä, tunnettu siitä, että …. 

 

6. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukainen mene-

telmä, tunnettu siitä, että …. 

 20 

7. Laitteisto …, joka laitteisto käsittää …, tunnettu sii-

tä, että …. 

 

8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen laitteisto, tunnettu sii-

tä, että …. 25 

 

9. Patenttivaatimuksen 7 tai 8 mukainen laitteisto, tunnet-

tu siitä, että …. 

 

10. Patenttivaatimuksen 7, 8 tai 9 mukainen laitteisto, 30 

tunnettu siitä, että …. 
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11. Jonkin patenttivaatimuksen 7-10 mukainen laitteisto, 

tunnettu siitä, ….  



 

(57) TIIVISTELMÄ 

 

Keksinnön kohteena on menetelmä ja järjestely 

…. 

 

Fig #. 

 

 


