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Tämä kandidaatintyö käsittelee puolijohdeteollisuusyritysten Intelin, Toshiban ja Samsungin 

patenttipolitiikkaa 1990-luvun alusta lähtien. Työn tarkoituksena on antaa vastauksia siihen, miksi 

patentointiaktiivisuudet (patenttiaineiston määrät) vaihtelevat niin suuresti yrityksestä toiseen 

saman alan sisällä. Yrityksiä tarkastellaan erityisesti kotimaidensa suhteen. Patentointiaktiivisuuden 

analyysissä käytetään IPC-luokittain jaoteltua patenttiaineistoa sekä patentointiin liittyviä 

artikkeleita ja kirjallisuutta. Yritysten sijainti ja paikallinen yrityskulttuuri vaikuttavat merkittävästi 

yritysten patenttipolitiikkaan. Vertailuyrityksillä on omat arvot ja toimintatavat, joilla patentointiin 

liittyviä asioita hoidetaan. Puolijohdeteollisuudessa ja yleisesti informaatioteknologiateollisuudessa, 

joissa käytetään paljon patentointia, on tärkeää, että maan johto suhtautuu positiivisesti 

immateriaalioikeuksiin. Kyseisen alan merkitys maiden hyvinvoinnille kasvaa koko ajan. Empiria-

aineiston mukaan Intelin patentit ovat eteen- ja taaksepäin viittausten perusteella laadukkaimpia. 

1990-luvulla Etelä-Korea panosti suuresti immateriaalioikeuksien kehittämiseen, mikä näkyy 

Samsungin patenttimäärän nousuna. Samsungilla on vertailuyrityksistä eniten patentteja, mutta ne 

ovat heikkolaatuisimpia. Toshiban patentit eivät saavuta määrällisesti Intelin taakse- ja 

eteenpäinviittauksia. Laadullisesti Toshiban patentit ovat kuitenkin parempia kuin Samsungin 

patentit. Kaikkiaan patentointi on lisääntynyt 1990-luvulla lähtien muun muassa parantuneen 

patenttisuojan ja helpottuneiden hakuprosessien ansiosta. Aasiassa on yleisempää käyttää strategista 

patentointia, muun muassa portfolion maksimointia. Yhdysvalloissa suhtaudutaan patentointiin 

enemmän taloudelliselta kannalta, kun taas puolestaan Aasiassa t&k-toiminta on pitkäjänteisempää.  
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1 Johdanto 

 

 

Patentit ja muut immateriaalioikeudet ovat tärkeä osa yritysten liiketoimintaa. Monet innovatiiviset 

yritykset saavat patentein suojattua koko liiketoimintansa ytimen ja ne ovat tällöin elinehto yritysten 

toiminnalle. Patentointi on kuitenkin kallista ja kustannukset kasvavat sitä suuremmiksi, mitä 

useampaa maata patentti koskee ja mitä useampia patentoitavia kohteita on. Patentteja on pystyttävä 

myös tarvittaessa puolustamaan, myös suuria yrityksiä vastaan, muuten ne ovat hyödyttömiä. 

Vaikka yritykset eivät aktiivisesti suojaisikaan itseään patenteilla, ne voivat epähuomiossa rikkoa 

toisten patentteja. Patentointi on siis aihe, jota yritykset eivät voi sivuuttaa. Yritysten onkin 

mietittävä tarkkaan, miten he patentointiin suhtautuvat ja kuinka paljon resursseja siihen tulisi 

käyttää. Suuremmissa yrityksissä patenttipolitiikka ja muihin immateriaalioikeuksiin suhtautuminen 

on olennainen osa yritysten strategiaa. 

 

1.1 Työn tausta ja tavoitteet 

 

Tässä kandidaatintyössä selvitetään puolijohdeteollisuusyritysten Intelin, Toshiban ja Samsungin 

patenttipolitiikkaa vuodesta 1990 lähtien. Ne ovat suuria kansainvälisiä yrityksiä, jotka tunnetusti 

käyttävät paljon patentointia oman toimintansa suojaamiseen. Työssä käytetään jo valmiiksi IPC -

luokittain (International Patent Classification) alaluokkatasolle jaoteltua patenttiaineistoa, jossa on 

eritelty vuosittain yritysten patentit sekä taakse- ja eteenpäin viittaukset. Työn tavoitteena on 

selvittää syitä suurille eroille saman alan yritysten patentointiaktiivisuuksissa eri maissa? Yrityksiä 

tarkastellaan kotimaidensa suhteen ja selvitetään, miten kansallinen immateriaalioikeuksiin 

suhtautuminen vaikuttaa yritysten patenttipolitiikkaan? 

 

1.2 Tutkimusmenetelmät ja rajaukset 

 

Tässä työssä tarkastelu rajataan kolmeen merkittävään globaaliin yritykseen eri maista, jotka 

kilpailevat samalla toimialalla. Maantieteellisesti yritykset edustavat Amerikkaa, Japania ja Etelä-

Koreaa. Patentoinnin seuraaminen aloitetaan 1990-luvun alusta, jolloin käsiteltävien maiden 

patenttijärjestelmät alkoivat viimeistään yhdenmukaistua enemmän toistensa kaltaisiksi. Yritysten 
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toiminnan arvioimiseen käytetään julkisesti saatavilla olevaa aineistoa ja lisäksi yksityisen yrityksen 

(Datamonitor) tekemiä yritysprofiileja. Myös maiden IP -organisaatioiden, WIPO :n ja IPC :n 

esittelyssä käytetään julkista aineistoa. Tutkimusmenetelminä käytetään IPC -luokittain jaoteltua 

patenttiaineistoa sekä patentointiin liittyviä artikkeleita ja kirjallisuutta.   

 

1.3 Työn rakenne 

 

Työn rakennetta on selvennetty kuvassa 1. Johdannon jälkeen työn toisessa luvussa kerrotaan 

yleisesti patenteista osana yritystoimintaa. Kappaleessa käydään läpi myös patenttipolitiikan 

erilaisia tyyppejä. Kolmannessa luvussa selvitetään kyseisten kolmen maan historiaa ja maiden IP-

organisaatioiden ominaisimpia piirteitä sekä kerrotaan WIPO:sta (World Intellectual Property 

Organization) ja IPC -luokittelujärjestelmästä.  

 

Luvussa 4 kerrotaan tarkemmin yritysten toiminnasta ja kulttuurista sekä koko teknologia-alan 

kehityksestä. Luvussa 5 kuvataan yritysten patentoinnin kehitystä empiirisen patenttidatan avulla ja 

analysoidaan tätä kehitystä sekä yhdistetään sitä kirjallisuudesta saatavaan tietoon. Näiden 

perusteella luvussa 6 tehdään johtopäätöksiä kunkin yrityksen patenttipolitiikasta ja selvennetään 

niiden eroavaisuutta toisistaan. Viimeisenä on yhteenveto, jossa otetaan yleiskatsaus koko työn 

pääkohdista ja otetaan kantaa jatkotutkimuksen kohteisiin. 
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2 Patentointi yritystoiminnassa 

 

 

Patentointi on yritysmaailmassa merkittävässä asemassa. Sen avulla yritys luo itselleen suojaa ja 

kilpailuetua muihin yrityksiin nähden. Tässä luvussa käsitellään teoriaa patenteista ja kuvataan 

yleisellä tasolla patenttipolitiikkaa ja sen eri tyyppejä. Luku auttaa ymmärtämään patenttien 

merkityksen osana liiketoimintaa ja patenttipolitiikan merkityksen osana yrityksen strategiaa. 

 

2.1 Patentti 

 

Patentin tehtävänä on suojata uusia, teollisesti käytettävissä olevia keksintöjä, jotka eroavat 

merkittävästi siitä, mikä on ollut tunnettua ennen patentin hakemispäivää. Suojan kohteena on 

konkreettinen keksintö, jolla pyritään ratkaisemaan jokin tekninen ongelma ja jota jatkossa 

käytetään teollisesti. Keksinnön tulee olla sekä absoluuttisesti että objektiivisesti uusi. Keksintö ei 

ole patentoitavissa, jos se on missä tahansa, milloin tahansa tai miten tahansa näkynyt 

julkisuudessa. Tässä tullaan kohtaan, jossa keksinnöllisyyden kynnys tulee ylittää. Se vaatii siis 

uutta ja luovaa toimintaa tai oivallusta, joka ei ole saman alan keskitason ammattimiehille tunnetun 

tekniikan pohjalta täysin selvää. (Järvelin 1992, s. 21) 

 

Patenttilaissa yksinoikeus on määritelty seuraavasti: kukaan muu kuin patentin haltija ei saa ilman 

tämän lupaa käyttää keksintöä ammattimaisesti hyväkseen valmistamalla, kaupaksi pitämällä tai 

patentoitua menetelmää soveltamalla. Patentti ei välttämättä tuota positiivista yksinkäyttöoikeutta, 

mutta se tuottaa kieltovallan haltijalleen. Patenttivaatimukset määräävät suojan laajuuden, minkä 

takia ne tulee huomioida tarkasti. Patenttiasiamiehet toimivat asiantuntijoina patentin hakemiseen 

liittyvissä asioissa. (Järvelin 1992, s. 22) 

 

2.2 Patenttipolitiikka 

 

Nykyään yritysten yksi strategisista kysymyksistä kansainvälisessä liiketoiminnassa on miten 

yritykset suhtautuvat teollisoikeuksia koskevaan politiikkaan ja erityisesti patentteihin. Aktiivinen 

patenttipolitiikka on yksi kansainvälisen menestymisen avaintekijöistä sekä tapa minimoida 

jatkuvasti lisääntyvät riskit. Patenttipolitiikka määrittelee ne toimintaperiaatteet, joilla yritys hoitaa 
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patenttiasioitaan. Patenttipolitiikka on osa yrityksen liiketoimintastrategiaa samalla, kun se pyrkii 

tukemaan yrityksen varsinaista liiketoimintaa. Jos patenttipolitiikka puuttuu täysin, se voi 

muodostua rajoittavaksi uhkatekijäksi toiminnan kehitysmahdollisuuksille. (Wallenius 1992, s.88) 

 

Patenttipolitiikassa on seuraavia määriteltäviä asioita: teollisoikeuksien esittely, teollisoikeudellisen 

toiminnan organisointi yrityksessä, keksintöjen tekemisen ja hankkimisen edistäminen yrityksessä 

sekä tähän käytettävät lähteet, ohjeet riittävän patenttisuojan hankkimisesta ja ylläpitämisestä, 

patentti-informaation hankinta, seuranta ja muu hyödyntäminen yrityksessä, patenttiloukkaus 

tapauksissa toimiminen, julkaisupolitiikka ja lisensointikäyttäytyminen. Alla taulukko 2 

tarkentamassa määriteltäviä asioita. (Wallenius 1992, s.88-89) 

 

Taulukko 2. Patenttipolitiikassa määriteltäviä asioita. (Wallenius 1992, s. 89) 

 

 
1. Teollisoikeuksien esittely: 
Teollisoikeuksien esittelyssä mietitään, mitä suojamahdollisuuksia yritys voi hakea 
keksinnöilleen ja missä kaupallistamisprosessin vaiheessa tämän voi tehdä. 
2. Teollisoikeudellisen toiminnan organisointi yrityksessä: 
Kysymys on miten käytetään ulkopuolisia palveluja suhteessa yrityksen oman patenttiosaston 
palveluihin. 
3. Keksintöjen tekemisen ja hankkimisen edistäminen yrityksessä sekä tähän käytettävät 
lähteet: 
Työsuhdekeksintöihin suhtautuminen ja työsuhdekeksintöohjesäännön määritys. Ulkopuolisen 
tuotekehityksen suojaaminen. Yhteyksistä huolta pitäminen yhteistyökumppaneihin. 
Tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen tutkimuspotentiaalin hyödyntäminen.  
Tutkimusyhteistyö muiden yritysten kanssa. 
4. Ohjeet riittävän patenttisuojan hankkimisesta ja ylläpitämisestä: 
Maissa, jossa yritys, sen kilpailijat tai lisenssinsaajat toimivat. Potentiaalisissa ostajamaissa 
sekä kilpailevan toiminnan maissa. 
5. Patentti-informaation hankinta, seuranta ja muu hyödyntäminen yrityksessä: 
Ohjeet tutkimus- ja kehitysprojekteissa yrityksen omien patenttioikeuksien valvonnasta ja 
kilpailijaseurannan järjestämisestä. Tällä pyritään turvaamaan oma toimintavapaus ja 
välttämään patenttiloukkaukset. 
6. Patenttiloukkaustapauksissa toimiminen: 
Ohjeet toimenpiteistä patentinloukkauksen toteamisen jälkeen, sen jatkumisen estämisestä ja 
korvausten vaatimisesta. Ohjeet patenttiloukkauksen välttämiseen kilpailijaa kohtaan. 
7. Julkaisupolitiikka: 
Ohjeet keksintöjen julkistamisesta, jotta vältytään liian aikaisten julkistamisten tekemiseltä. 
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Patentilla saatavan suojan lisäksi sillä on toinenkin, taloudellinen, puoli. Patentit ovat kalliita 

hankkia ja ylläpitää, joten niistä on saatava merkittävää, taloudellista hyötyä. Patentin lisensointi on 

yksi hyvä tapa hyödyntää patenttia (Järvelin 1992, s. 22). Lisensoinnissa patentinhaltija antaa 

käyttöoikeuden muualle korvausta vastaan. On hyödyllistä esimerkiksi lisensoida patentti maihin, 

joissa yritys ei itse käytä keksintöä. Lisensointi on selvästi yleisempää pienillä yrityksillä, joilla on 

hyvin tutkimukseen ja tuotekehitykseen painottuneet resurssit ja vastaavasti pienemmät tuotanto- ja 

markkinointipanostukset (Motohashi 2008, s. 1548). He eivät välttämättä itse käytä patenttiaan ja 

kilpaile lisenssin ostajien kanssa, vaan saavat patentille tuoton lisenssimaksuina. Yrityksen koon 

kasvaessa omat patentin hyödyntämismahdollisuudet yleensä paranevat ja lisensointi vähenee. 

Toisaalta erityisesti paljon patentoivilla teollisuuden aloilla, kuten elektroniikkateollisuudessa, 

yrityskoon kasvaessa suuryritykseksi lisensointihalukkuus kasvaa jälleen. Syynä on 

elektroniikkatuotteisiin liittyvät lukuisat patentit, jotka ovat yleensä hyvin monien eri yritysten 

omaisuutta. Tällöin esiintyy paljon ristiinlisensointia yritysten välillä, kun yrityksellä on oltava 

käyttöoikeus kaikkiin sen valmistamaan tuotteeseen liittyviin patentteihin.  

 

Lisensointi onkin olennainen osa teollisoikeuspolitiikkaa ja yrityksen strategiaa. 

Lisensointikulttuuri vaihtelee paljon toimialan, yrityksen koon ja iän mukaan (Motohashi 2008, 

s.1549, 1553). Saman toimialan kilpailijalle lisensoiminen tuottaa lisenssimaksuja ja vähentää 

patentointikustannuksiin liittyvää riskiä, mutta saattaa heikentää omaa markkina-asemaa. Patentteja 

voidaan käyttää myös vain vaikeuttamaan kilpailijoiden toimintaa. Olennaisen menetelmän 

yksinoikeus ja lisensoinnista kieltäytyminen saattaa merkitä suurta menestystä omalle yritykselle, 

vaikkei patenttia käytettäisikään. Erityisesti paljon patentoivilla aloilla, kuten 

informaatioteknologiateollisuudessa, jossa tuotteisiin liittyy siis entistä suurempi määrä eri yritysten 

omistamia patentteja, strategisesta patentoinnista on tullut merkittävä osa liiketoimintaa (Harhoff et 

al. 2007, s. 6-9). Patenttihakemusten määrä on kasvanut merkittävästi ja itse hakemusten pituus ja 

kompleksisuus on myös suurentunut. Sama trendi on näkyvissä maailmanlaajuisesti ja 

patenttiorganisaatioiden työmäärän kasvaessa patenttien käsittelyajat pitenevät ja niiden laatu kärsii.  

 

2.3 Patenttipolitiikan eri tyypit 

 

Patenttipolitiikan voi jakaa karkeasti neljään eri tyyppiin, kun huomoidaan kaikki eri toimialat ja 

erikokoiset toimijat. Nämä eri tyypit ovat matalan profiilin patenttipolitiikka, korkean profiilin 

patenttipolitiikka, kansainvälisillä markkinoilla toimivan yrityksen agressiivinen patenttipolitiikka 
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ja teollisoikeuksien kaupallinen hyödyntäminen liiketoimintana. Matalan profiilin 

patenttipolitiikassa yritys perehtyy patentointiin vain pakon edessä. Patenttiasioita hoidetaan pienin 

kustannuksin riskejä välttäen. Vientitoimintaa harjoitetaan vain suojatuilla tuotteilla ja prosessin 

lisenssi hankitaan tehdasinvestoinnin yhteydessä. Korkean profiilin patenttipolitiikassa 

suojaudutaan patenttiseurannan ja -tutkimusten avulla. Tärkeänä osana kehitystyötä on omien 

tuotteiden suojaaminen. Yritys haluaa rohkaista innovaatiotoimintaa ja luovuuden kehitystä. Myös 

ulkopuolisia keksintöjä hyödynnetään aktiivisesti. (Wallenius 1992, s. 90) 

 

Kolmannessa eli kansainvälisillä markkinoilla toimivan yrityksen agressiivisessa 

patenttipolitiikassa tutkitaan kilpailijoiden uusia tuotteita, valvotaan yrityksen patenttioikeuksien 

loukkaajia sekä patentoidaan ja suojataan yrityksen tutkimus & kehitys -tuloksia. Vaikutetaan 

lainsäätäjiin ja pyritään teollisoikeudellisten suojamuotojen protektionistiseen käyttöön 

tuomioistuimia kohtaan. Viimeisenä on teollisoikeuksien kaupallinen hyödyntäminen 

liiketoimintana. Politiikan tärkeimpiä seikkoja ovat ristilisenssisopimukset, liittoutumat ja 

aktiivinen omien oikeuksien puolustaminen. Tässä politiikassa myös lisenssikauppa on relevanttina 

osana liiketoimintaa. Silloin kun tuotannollinen toiminta ei merkittävästi edistä kilpailukykyä, niin 

lisenssimyynnillä hyödynnetään omaa osaamista. (Wallenius 1992, s. 90) 

 

Kansainvälisillä markkinoilla toimivilla suuryrityksillä patenttipolitiikat ovat kehittyneet alan 

vaatimuksien mukaisesti tehostamaan omaa kilpailukykyä kilpailijoita vastaan. Harhoff et al. 

jakavat edellistä esimerkkiä modernimmassa artikkelissaan patentteihin liittyvät kilpailustrategiat 

kolmeen seuraavasti: portfolion maksimointi, portfolion optimointi ja tietyn osaamisen 

suojeleminen (Harhoff et al. 2007, s. 9-12). Portfolion maksimointi on yleinen paljon patentoivilla 

aloilla, kuten informaatioteknologia-, telekommunikaatio- ja elektroniikkateollisuudessa. Suuri 

patenttimäärä parantaa neuvotteluasemia sopiessa ristiinlisensoinneista. Lisenssimaksut ovat usein 

suhteessa kyseisiä teknologioita suojaavien patenttiportfolioiden kokoon, ei niinkään patenttien 

tarkkaan sisältöön. Tällainen toimintatapa kannustaa yrityksiä lisäämään patenttihakemuksien 

määrää niiden teknologisen sisällön sekä laillisen puolustettavuuden kustannuksella. Patenttien 

tason laskiessa yksittäisen patentin puolustaminen on vaikeaa ja yritykset ovat hyvin riippuvaisia 

alan sisäisestä yhteistyöstä. (Harhoff et al. 2007, s. 9-12) 

 

Portfolion optimointi on yleistä aloilla, joissa yritykset käyttävät yleisesti omia teknologioitaan ja 

niitä pyritään suojelemaan tarkkaan laadituilla patenttihakemuksilla, joita myös puolustetaan 

aktiivisesti (Harhoff et al. 2007, s. 9-12). Tällaisia aloja ovat esimerkiksi lääke- ja muu 
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kemianteollisuus, jossa jokin prosessi voidaan suojata useilla toisiinsa liittyvillä patenteilla, niin 

ettei mikään prosessin osa ole kilpailijoiden kopioitavissa. Sekä portfolion optimoinnissa että 

maksimoinnissa on kyse strategisesta patentoinnista, jolloin koko portfolion synergialla haetaan 

kilpailuetua kilpailijoihin nähden. Kolmanteen kategoriaan Harhoff et al. (2007) jättävät niin 

sanotun normaalin patentoinnin, jossa patentit ovat relevantteja yksinään, eivätkä muodosta erityistä 

strategista kokonaisuutta portfolion muun sisällön kanssa. Walleniuksen (1992) mainitsemien 

matalan ja korkean profiilin patenttipolitiikan mukaisesti patentteja käytetään turvaamaan omien 

t&k -panostuksien tuottama tulevaisuuden rahavirta ja patentteja puolustetaan, mikäli siihen 

nähdään tarvetta. (Harhoff et al. 2007, s. 9-12) 
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3 Patentointikulttuurin kehitys kansallisesti ja globaalisti 

 

 

Tässä kappaleessa käsitellään tarkasteltavien maiden, Yhdysvaltojen, Japanin ja Etelä-Korean, 

teollisen innovaatiokulttuurin ja erityisesti patentointikulttuurin kehitystä, kansallisia 

immateriaalioikeuksiin liittyviä organisaatioita sekä ylikansallisia konventioita ja 

yhteistyösopimuksia. Vaikka käsiteltävät yritykset toimivat nykyään hyvin globaalisti, niiden 

toimintaan ja kehittymiseen vaikuttaa vahvasti kotimaan suhtautuminen immateriaalioikeuksiin 

sekä kyseiseen teollisuuden alaan panostaminen. Kotimaan patenttiorganisaation tehokas toiminta ja 

aktiivinen osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön helpottavat kotimaisten yritysten ulkomailla 

toimimista.  

 

3.1 Kansainvälinen yhteistyö 
 

Vuonna 1883 solmittiin ensimmäinen teollisoikeuksia koskeva ylikansallinen konventio, Pariisin 

konventio. Konventiolla haettiin yhtäläistä kansallista kohtelua kaikkien sopimusvaltioiden 

kansalaisille ja määriteltiin suoja, joka vähintään piti muiden valtioiden kansalaisille taata. 

Prioriteettiperiaatteen mukaan jossain sopimusvaltiossa haettu patentti oikeuttaa 12 kuukauden 

etuoikeuteen patentin hakemisessa muissa sopimusvaltioissa. Neljäntenä periaatteena Pariisin 

konventiossa oli itsenäisyysperiaate, jonka mukaan kansallisen lainsäädännön antama suoja syntyy 

erikseen jokaisessa valtiossa. (Uotila 2009, s. 53) 

 

Vuonna 1970 solmittiin patenttiyhteistyösopimus (Patent Co-operation Treaty, PCT), joka 

mahdollisti patenttien hakemisen yhdellä hakemuksella useaan maahan samanaikaisesti (Uotila 

2009, s. 54). Nykyään hakemuksen voi tehdä internetissä ja yhteishakemus onkin lisännyt 

suosiotaan jatkuvasti 1990-luvulta lähtien (WIPO 2009, s. 20). PCT:n ja muiden vastaavien 

sopimusten toimeenpanemisessa ja valvonnassa on suuri rooli eri maiden kansalliset patenttivirastot 

yhdistävällä maailman immateriaalioikeusorganisaatiolla (World Intellectual Property Organization, 

WIPO). Vuonna 1973 syntyi Euroopan patenttikonventio (European Patent Convention), joka on 

yhtenäistänyt sopimukseen kuuluvien Euroopan maiden patenttilainsäädäntöä. EPO:lla (European 

Patent Office), USPTO:lla (the U.S. Patent and Trademark Office) ja JPO:lla (Japan Patent Office) 

on yhteistyösopimus (the Trilateral Patent Offices), jonka mukaan muut organisaatiot voivat 
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hyödyntää yhden jäsenen jo tekemää tutkimusta ja näin nopeuttaa patentointia muissa 

organisaatioissa yhden hakemuksen jälkeen. Mailla on myös kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia 

(Patent Prosecution Highway, PPH). WTO:n perustamisen yhteydessä syntyi vuonna 1996 TRIPS -

sopimus (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) (Uotila 2009, s. 55-58). 

Sopimuksessa määritellään muun muassa immateriaalioikeuksien kansainvälisen säätelyn 

perusperiaatteet sekä mahdollisiin kiistoihin liittyviä oikeudellisia määräyksiä. Sen tarkoituksena on 

myös parantaa immateriaalioikeuksien asemaa kehitysmaissa. 

 

3.2 Yhdysvallat ja USPTO 

 

1900-luvun alkupuolella Yhdysvaltojen innovatiivisuus oli pitkälti yliopistojen ja yritysten 

yhteistyön varassa (Mowery ja Rosenberg 1993). Valtio tuki rahoittajana lähinnä maataloutta. 

Valtion kiinnostus muuhun teollisuuteen heräsi vasta toisen maailmansodan myötä 1940-luvulla. 

Suuret rahalliset panokset armeijaan ja sotateollisuuteen lisäsivät myös korkeasti koulutettujen 

ihmisten tarvetta, mikä paransi muidenkin teollisuuden alojen t&k -resursseja. Myös yritysten 

välistä kilpailua edistänyt ”antitrust policy” sai suuret teollisuusyritykset lisäämään 

tutkimuspanostuksiaan sodan jälkeisessä amerikassa muita teollistuneita maita voimakkaammin. 

(Mowery ja Rosenberg 1993) 

 

1970-luvun loppuun asti Yhdysvaltojen patenttijärjestelmää pidettiin hyvin tehottomana ja heikkona 

(Jaffe 2000). USPTO kärsi resurssipulasta ja nopeasti uudistuvilla teknologia-aloilla patenttien 

hakeminen oli pitkien käsittelyaikojen vuoksi turhaa. 1980-luvun alussa Yhdysvaltojen 

patenttipolitiikka koki huomattavia muutoksia, jotka johtivat parempaan ja kattavampaan 

patenttisuojaan institutionaalisesti, maantieteellisesti ja teknologisesti. Muun muassa patenttien 

lainsuojaa parannettiin valitustuomioistuimella ja valtion tutkimuslaitosten sekä yliopistojen 

tulokset ovat vapaammin yritysten käytettävissä. Myös patentoitavien asioiden kirjo on laajentunut. 

Uusia patentoinnin kohteita Yhdysvalloissa ovat esimerkiksi geenijaksot, kirurgiset menetelmät ja 

tietokoneohjelmat sekä talouden hoidon palvelut ja ohjelmat. Neljäs muutos oli TRIPS -

sopimukseen liittyminen, joka auttoi harmonisoimaan Yhdysvaltain patenttijärjestelmää muiden 

sopimusvaltioiden kanssa. (Jaffe 2000) 

 

Yhdysvaltojen USPTO haluaa edistää innovatiivisuutta ja kilpailukykyä laadukkaalla ja tehokkaalla 

hakemusten tutkimisella, kotimaisen ja kansainvälisen patenttipolitiikan ohjaamisella sekä 
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lisäämällä ihmisten tietoisuutta immateriaalioikeuksista. Tutkimuksen tehokkuutta parannetaan ja 

hakemusten käsittelyaikoja lyhennetään muun muassa täsmäkouluttamalla tutkijat tehtäviinsä 

(Patent Trainig Academy). Yhdysvaltojen patenttijärjestelmä koostuu kolmenlaisista patenteista: 

hyödykkeet, muotoilu ja kasvit. Suurin osa organisaation resursseista on patenttihakemusten 

selvittämisessä ja suurin osa patenttihakemuksista koskee hyödykepatentteja. Yhdysvaltain 

patenttijärjestelmää muutettiin 1990-luvulla kahdesti, 1997 selkeytettiin patentinhakuprosessia ja 

1999 parannettiin keksijöiden oikeusturvaa (American Inventor’s Protection Act). (USPTO 2009) 

 

Kaikista yhtenäistämisyrityksistä huolimatta Yhdysvaltain teollisoikeusjärjestelmä on säilynyt 

hieman muista eroavana. Ensinnäkin patenttia on oikeutettu hakemaan aiheen ensin keksinyt 

henkilö (Harhoff et al. 2007, s. 36-42). Ensimmäistä keksijää voidaan selvittää jopa oikeuden 

avulla. Muualla patentin oikeudet saa niitä ensin hakenut taho. Mikäli hakijan patenttihakemusta ei 

hyväksytä, hänen on mahdollista parannella hakemustaan ja yrittää uudestaan. 

Patenttihakemusprosessit ovatkin usein käytännössä monen vuoden neuvotteluja hakijan ja 

patenttivirkailijan välillä ja 85 % tapauksista hakija saa patenttinsa läpi, kun kaikki 

uusintahakemukset lasketaan yhdeksi tapaukseksi. Varsinainen patentoinnin vastustaminen 

kolmannen osapuolen taholta ei ole mahdollista, mutta hakemuksen uusintakäsittely voidaan hakea, 

mikäli ilmenee jotain alkuperäisessä hakemuksessa käsittelemättömiä patentointia haittaavia 

seikkoja. Vain noin 1-2 % patenteista loukataan oikeushaasteen arvoisesti ja näistä vain alle 

kymmenes menee oikeuskäsittelyyn asti. (Harhoff et al. 2007, s. 36-42) 

  

3.3 Japani ja JPO 

 

Japani on ollut ensimmäisten maiden joukossa luomassa maahansa taloudellista ja teknologista 

kehitystä turvaavaa patenttijärjestelmää. Ensimmäinen patenttilaki syntyi jo 1871 ja sen jälkeen sitä 

on uudistettu moneen kertaan (Harhoff et al. 2007, s. 50). Nykyään sovellettava patenttilaki syntyi 

1959 ja sitäkin on uudistettu useasti vuosien mittaan.  

 

Japanin talous nousi voimakkaasti 1980-luvun loppuun asti, mutta 1990-luku vei maan yli 

vuosikymmenen kestäneeseen voimakkaaseen lamaan (Goto ja Motohashi 2009). Myös maan t&k -

resurssien tuottavuus heikkeni, vaikka niihin kohdistuneet kulut säilyivät korkeina. Patenttien määrä 

t&k -kustannuksia kohden ei merkittävästi kasvanut, mutta patenttihakemusten suhteellinen määrä 

sitä vastoin kasvoi (Nagaoka 2009). T&k -kulut kasvoivat 30 % välillä 1990-2003, mutta samassa 
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ajassa JPO:n patenttitutkimusten määrä kasvoi 90 % ja hakemusten määrä lähes kolminkertaistui. 

Tämä oli ainakin osaksi seurausta uusista teknologia-aloista, kuten informaatio- ja bioteknologia. 

 

Japanin immateriaalioikeudet vahvistuivat huomattavasti 1990-luvun alussa (Nagaoka 2009). Tähän 

oli suuri vaikutus Yhdysvalloilla. Maiden välinen tapaaminen vuonna 1994 johti muutoksiin 

molempien maiden järjestelmissä. Maat muun muassa rajoittivat patenttien pakkolisensoimista 

valtion toimesta. Japani muutti järjestelmäänsä niin, että tietyn patentin hakemista pystyi 

vastustamaan vasta hakemuksen käsittelyn ja JPO:n päätöksen jälkeen, mikä nopeutti 

patenttiprosessia. Lisäksi muiden maiden patenttitoimistoihin tehtävien hakemusten käsittelyä 

nopeutettiin. Myös patenttien oikeusturvaa parannettiin, esimerkiksi rangaistusten koventamisella. 

Patenttirikkomuksista aiheutuneet kompensaatiot olivat ennen olleet hyvin alhaisia. Rangaistuksia 

kovennettiin vielä 1998 ja 1999. 1990-luvun loppupuolella tietokoneohjelmien patentoitavuus alkoi 

yleistyä myös Japanissa. (Nagaoka 2009) 

 

Japani ja Yhdysvallat omaksuivat TRIPS -sopimukseen liityttyään Eurooppalaisen mallin, jossa 

patentille myönnettävä voimassaoloaika on 20 vuotta hakemispäivästä (Harhoff et al. 2007, s. 51, 

60-64). JPO pyrkii yksinkertaisiin patenttihakemuksiin patenttien käsittelyaikojen nopeuttamiseksi. 

Patenttien laajuudet ovatkin Japanissa kapeampia kuin Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Tämän 

vuoksi Japanissa patentteja käytetään useammin portfolion maksimointi -idealla 

ristiinlisensointisopimusten tukemiseen kuin yksittäisinä osaamisen suojaamiseen. Toisin kuin 

Yhdysvalloissa, Japanissa on mahdollista jakaa patenttihakemus ja saada se hyväksyttyä 

pienemmässä laajuudessa. Tämän jälkeen voi vielä hakea alkuperäistä laajuutta uudella 

muunnellulla hakemuksella. (Harhoff et al. 2007, s. 51, 60-64) 

 

3.4 Etelä-Korea ja KIPO 

 

Etelä-Korean teollistuminen alkoi kunnolla vasta 1960- ja 1970-luvuilla Japanin vallan ajan ja 

sisällissodan päätyttyä (Linsu 1993). Sota tuhosi suuren osan siihen asti rakennetusta teollisuudesta 

ja muusta infrastruktuurista, ja Korea sai paljon avustusta jo teollistuneilta mailta. Kuitenkin jo 

1980-luvulla elektroniikka, kuten tietokoneet ja puolijohteet olivat normaaleja vientituotteita 

muiden pitkälle teollistuneiden maiden tavoin, huolimatta huomattavasti pienemmistä t&k -

panostuksista sekä tiedemiesten ja insinöörien vähäisestä määrästä suhteessa muuhun väestöön. 

(Linsu 1993) 
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Korean nopea talouden kehitys perustui tehokkaaseen tuotantoon ja muuttuviin olosuhteisiin 

mukautumiseen (Linsu 1993). 1960- ja 1970-luvuilla Korealaisten strategia oli lähinnä suuren 

mittakaavan halpakopioiden valmistus teollistuneiden maiden brändituotteista (Kim ja Park 2009). 

1980- ja 1990-luvulla kopioiminen jatkui, mutta etenkin elektroniikkateollisuudessa kilpailijoiden 

tuotteita alettiin käyttää enemmän oman innovatiivisuuden pohjana. Informaatioteknologiateollisuus 

kasvoi nopeasti valtion strategiseksi toimialaksi. Vuoteen 1994 mennessä, jolloin Informaatio ja 

kommunikaatio -ala sai oman ministerin, maahan oli jo rakennettu suurinopeuksisen tietoverkon 

vaatima infrastruktuuri. Informaatioteknologiateollisuuden vaikutus Korean talouden kasvuun nousi 

välillä 1990-2000 4,5 %:sta 50,4 %:in. Korean tärkeimpinä resursseina pidetään heidän 

henkilöstöresurssejaan (Linsu 1993). Köyhän valtion ihmisten kouluttaminen oli pitkälti 

kotitalouksien rahallisen panoksen varassa. Ihmisiä lähetettiin myös paljon opiskelemaan jo 

kehittyneempiin maihin, kuten Yhdysvaltoihin, joista he toivat modernia tietotaitoa kotimaahansa. 

 

Korean ensimmäinen patenttitoimisto perustettiin 1949 ja se liittyi vuonna 1967 osaksi WIPO:a 

(KIPOa 2010). Nykyinen immateriaalioikeusorganisaatio (Korean Intellectual Property Office, 

KIPO) syntyi 1977. Se liittyi patenttiyhteistyösopimuksen sekä Pariisin konvention jäsenmaaksi 

1980-luvulla. Korea on jatkuvasti lisännyt osallistumistaan myös kansainvälisiin projekteihin ja 

sopimuksiin strategisena tavoitteenaan siirtyä teollisuustuotantointensiivisyydestä 

teollisoikeusintensiivisemmäksi valtioksi (KIPOb 2008). Muun muassa teollisuuden ja yliopistojen 

yhteistyötä yritetään rohkaista avoimemman innovoinnin suuntaan, esimerkiksi opiskelijoiden 

huomioimisella sekä alueellisilla innovaatiokeskuksilla. Patenttien määrässä 100000 tuhatta 

asukasta kohti kansainvälisesti Korea on noussut kolmessa vuodessa (2005-2008) sijalta 14 sijalle 

5. KIPO pyrkii myös parantamaan patenttiensa laatua. Vuodesta 2008 lähtien patentointiprosessia 

on parannettu erityisen suunnitelman mukaisesti (the Examination Excellence Plan, EXCEL). Sen 

strategisia tavoitteita ovat tutkimusinfrastruktuurin optimointi, tutkimuksen laadun parantaminen 

sekä tehokkuuden lisääminen. Asiakkaille tämä tarkoittaa yksilöllisempää palvelua ja 

yksinkertaisempaa prosessia, muun muassa verkkopalveluiden parantumisen myötä. 

 

3.5 WIPO ja IPC 

 

WIPO perustettiin 1967 osaksi YK:ta, kehittämään kansainvälistä immateriaalioikeuksiin 

perustuvaa järjestelmää tasapainoisemmaksi, tehokkaammaksi sekä parantamaan sen tarjoamaa 
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suojaa (WIPO 2010). Sen on tarkoitus kannustaa luovuuteen ja innovointiin talouden 

kehittämiseksi. Tällä hetkellä WIPO:n jäsenenä on 184 maata ja 66 organisaatiota (WIPO 2009). 

Kokouksiin osallistuu myös 265 tarkkailijaorganisaatiota. Organisaatioon kuuluu useita eri 

komiteoita sekä erilaisia työryhmiä, joiden avulla toteutetaan yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. 

WIPO:n tärkeimpiin tehtäviin kuuluu muun muassa jäsenvaltioiden lainsäädännön kehittäminen 

tasapainoisemmaksi, sopimusten toimeenpaneminen, kiistatilanteiden selvittäminen sekä yleisen 

immateriaalioikeuksiin liittyvän tietoisuuden ja arvostuksen parantaminen. Esimerkkinä TRIPS -

sopimus, jonka toimeenpanossa WIPO ja WTO ovat tehneet yhteistyötä sopimuksen synnystä 

(1996) lähtien.  

 

Keksintöihin, tavaramerkkeihin ja teollisiin muotoihin liittyvä informaatio jaetaan eri indekseihin 

neljän WIPO:n kansainvälisen sopimuksen mukaisesti (WIPO 2009). Tämä lisää eri maiden 

järjestelmien yhtenäisyyttä ja helpottaa oikeuksiin liittyvän informaation hallintaa ja hyödyntämistä. 

Tässä työssä käsittelemme Strasbourgin sopimusta (1971) patenttien luokittelusta eli IPC -luokkia 

(International Patent Classification). Luokittelujärjestelmän tarkoituksena on tehostaa 

patenttidokumenttien käyttöä, esimerkiksi uusien patenttien uutuuden tutkimisessa (IPC 2009). 

Tällä hetkellä sopimuksen piiriin kuuluu virallisesti 59 maata, mutta luokittelu on hyvänä ohjeena 

myös sen ulkopuolisten maiden toiminnalle. Luokittelua päivitetään jatkuvasti ja uusin versio IPC -

luokista astui voimaan vuoden 2009 alusta. IPC -luokittelussa on tällä hetkellä kaksi tasoa: 

perustaso yleisinformaationa ja edistyneempi taso, jossa on kattavammat tiedot. Perustasosta ollaan 

luopumassa ja tulevaisuudessa kaikista patenteista on saatavissa kattavat tiedot; uusi versio 

julkaistaan vuonna 2011 (WIPO 2010). 

 

IPC -luokittelussa teknologiat jaetaan ensin karkeasti kahdeksaan lohkoon (IPC 2009, taulukko 3). 

Täydellisessä luokittelussa lohkoluokittelun jälkeen seuraavat hierarkisesti alaspäin luokkajako, 

sitten alaluokka ja lopulta ryhmä. Patentin kirjaimista ja numeroista koostuva tunnus kertoo sen 

sijoittumisen järjestelmässä. Alaluokkia on yhteensä noin 70000. Työssä käsiteltävä empiirinen 

aineisto on luokiteltu vain alaluokkatasolle asti. Esimerkki yleisestä patenttialaluokasta 

käsiteltävissä yrityksissä on H01L. H on lohkotunnus (sähkö). Luokka H01 tarkoittaa 

sähköteknillisiä perusosia ja alaluokan tunnus H01L tarkoittaa puolijohdelaitteita. 

Ryhmätunnuksena on taas kaksiosainen luku eli kirjaimet ja numerot vuorottelevat tunnuksessa. 

Ryhmätunnuksen ensimmäinen luku on ryhmänumero ja toinen luku kertoo hierarkiajärjestyksen 

ryhmän sisällä. Esimerkiksi H01L 3/09 on kolmannessa ryhmässä ennen patenttia H01L 3/091. 
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Lukuja voi siis kasvattaa oikealle ja näin ryhmien välinen hierarkiajärjestys saadaan aina säilytettyä 

uusien lisäysten yhteydessä ilman uutta numerointia. (IPC 2009) 

 

Taulukko 3. IPC –järjestelmän kahdeksan lohkoa (IPC 2009). 

 

A Ihmisen perushyödykkeet 

B Työmenetelmät ja kuljetus 

C Kemia ja metallurgia 

D Tekstiilit ja paperi 

E Rakennustekniikka 

F Koneenrakennus, valaistus, lämmitys, aseet, räjäyttäminen 

G Fysiikka 

H Sähkö 
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4  Informaatioteknologiateollisuuden kehitys 

 

 

Seuraavaksi käydään läpi teknologiateollisuuden kehitystä 1990-luvun alusta tähän päivään ja 

esitellään esimerkkiyritykset jo käsitellyistä maista. Viimeisessä kappaleessa katsotaan alan 

viimeaikaisia tapahtumia ja tulevaisuuden näkymiä. Esimerkkiyritykset Intel, Toshiba ja Samsung 

ovat suuria kansainvälisiä yrityksiä, joiden liiketoiminnassa puolijohteet ovat tärkeässä osassa. 

 

4.1 Alan kehitys 1990-luvulta lähtien 

 

Informaatioteknologiateollisuuden globaalia kehitystä tarkasteltaessa hyvänä lähtökohtana ovat 

OECD:n julkaisemat raportit. Kaikki käsiteltävät maat (Yhdysvallat, Japani sekä Etelä-Korea) 

kuuluvat OECD -maihin. Vuonna 2000 julkaistu katsaus informaatioteknologiaan kertoo alan 

voimakkaasta kasvusta sekä voimakkaasta taloudellisen merkityksen korostumisesta (OECD 2000, 

s. 11-13). OECD -maiden panostukset alaan suhteessa bruttokansantuotteeseen olivat kasvussa; 

vuonna 1997 keskiarvo oli 7 %. Kasvu johtui ennen kaikkea telekommunikointilaitteiden ja -

palveluiden yleistymisestä. Tämän lisäksi raportissa painotetaan yritystasolla tapahtuvaa muutosta; 

monet perinteiset laitevalmistajat, muun muassa Yhdysvalloissa, lisäsivät panoksiaan Internetin 

myötä kommunikaatiopalveluiden tuottamisessa ja Aasialaiset yritykset yleistyvät laitevalmistajina. 

Laitteiden valmistus jatkoi kuitenkin alan merkittävimpänä toimintana maailmanlaajuisesti, 

internetin ja tietoverkkojen sekä Yhdysvaltojen vahvojen toimijoiden vetämänä. Tietokoneet 

yleistyivät nopeasti kotikäytössä ja myös koulutuksen apuvälineinä oppilaitoksissa. Tekniikan 

kehityksestä seurannut komponenttien ja mikroprosessorien halventuminen vain kiihdytti tätä 

kehitystä. (OECD 2000, s. 11-13) 

 

Vuonna 2000 OECD maat kattoivat yli 80 % informaatioteknologiateollisuuden tuotannosta 

(OECD 2000, s. 11-13). Yhdysvallat johti kasvua 36 % osuudellaan. Kuitenkin uusien kasvavien ja 

kehittyvien talouksien, kuten OECD -maihin kuulumattomien Kiinan ja Brasilian, kasvuvauhti oli 

jo nyt kaksi kertaa suurempi kuin OECD -maiden keskiarvo. Kasvua vauhdittavat niin kysyntä kuin 

tarjontakin. Yritysten kasvavat t&k -panokset tuottivat uusia ja parempia tuotteita ja alalle oli paljon 

halukkaita investoijia ja rahoittajia, kun vielä kehitys palveluliiketoimintaa kohti pienensi tarvittavia 

pääomia. Kysyntää paransi globaalisti nopeasti halventuneiden hintojen lisäksi muun muassa 
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kaupan ja liiketoiminnan säätelyn vapautuminen. Vuosina 1990-1997 OECD -maiden 

informaatioteknologiateollisuuden markkinat kasvoivat 8 % vuodessa ja kasvu jatkui 

samankaltaisena myös jatkossa. Koko maailman markkinoista OECD -maat hallitsivat 92 %. 

Yhdysvaltojen osuus tästä oli puolet. Eurooppa kasvoi Yhdysvaltoja nopeammin, mutta Japanin 

kasvu jäi 1990-luvulla vaisuksi. (OECD 2000, s. 11-13) 

 

Informaatioteknologiateollisuuden vahva kasvu jatkui 2000-luvulla, huolimatta vuosituhannen 

vaihteen alan ylikuumentumisesta ja sitä seuranneesta laskusta 2001-2002 (OECD 2004, s. 13-15). 

Vuonna 2001 alan osuus OECD -maiden bruttokansantuotteesta oli lähes 10 %, kun se vuonna 1995 

oli 8 %. Erityisesti telekommunikaatiopalveluiden tuotanto jatkui vahvana. Vuonna 2003 ala 

houkutteli noin puolet uusista investointipääomista ja alan patentit olivat lähes viidennes kaikista 

patenteista. Kiina ja muu Aasia jatkoivat huomattavasti OECD -maita suurempaa kasvuaan ja 

vuonna 2002 Yhdysvaltojen, Japanin ja Euroopan unionin yhteenlaskettu osuus alan tuotteiden 

valmistuksesta oli enää noin 60 %. Vuonna 2004 Kiina ohitti alan kaupankäynnissä vientiin 

panostavan Japanin. OECD -maissakin oli kasvua; välillä 1996-2002 maiden vienti kasvoi 20 % ja 

tuonti 15 %. Myös Intia oli kohoamassa merkittäväksi vientiin panostavaksi maaksi. 2000-luvun 

kiristynyt kilpailu sai maittain yritykset panostamaan kapeammille oman erityisosaamisensa 

alueille, tehostamaan tuotantoaan ja laajentamaan toimintaansa maailmalla sopivilla yritysostoilla. 

Informaatioteknologiateollisuuden vaikutus kokonaisten maiden toimintaan huomattiin viimeistään 

2000-luvun alussa myös poliittisesti, joka on johtanut sen lisääntyvään huomiointiin 

päätöksenteossa. Alan kehitykselle asetetaan päämääriä ja visioita, tuetaan alan innovointia ja 

kehitystä sekä parannetaan kehityksen edellyttämää kansallista infrastruktuuria ja huolehditaan 

palvelujen käyttäjien turvallisuudesta. (OECD 2004, s. 13-15) 

 

4.2 Yritykset 

 

4.2.1 Intel 

 

Informaatioteknologiaa pidettiin 1990-luvulla yhtenä suurimmista Yhdysvaltojen talouden kasvun 

vauhdittajista. 2000-luvulle tultaessa myös kotitalouksien investoinnit kohdistuivat entistä 

enemmän alan tuotteisiin. Oli myös nähtävissä, että vaikka informaatioteknologiateollisuus ei 

sinänsä vielä työllistänyt paljoa ihmisiä, 2000-luvulla lähes puolet Yhdysvaltojen työväestöstä 

työskentelisi ainakin välillisesti alan tuotteita hyödyntävissä yrityksissä. (OECD 2000, s. 245) 
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Intel on maailman johtava mikrosiruja tekevä puolijohdeteollisuusyritys. Intel on yhdysvaltalainen 

monikansallinen yhtiö, joka perustettiin vuonna 1968. Nykyään käytettävistä yksityisistä 

tietokoneista ympäri maailmaa yli 80 % perustuu Intelin mikroprosessoriarkkitehtuuriin. Yritys 

kehittää edistyneitä integroituja digitaalisia teknologisia sovellusalustoja ja komponentteja, 

pääasiassa integroituja piirejä tietojenkäsittely- ja kommunikaatioteollisuuteen. (Datamonitor 2008) 

 

Intelin tuotteet koostuvat mikroprosessoreista, piirisarjoista, emolevyistä, flash-muistista, 

langallisista ja langattomista liitettävyystuotteista, kommunikaatioinfrastruktuurikomponenteista, 

sisältäen tietoverkkoprosessoreita ja tuotteita tietoverkkovarastointiin. Suurimmaksi osaksi yritys 

toimii Aasian ja Amerikan mantereella. Intelin pääkonttori sijaitsee Santa Clarassa, Californiassa. 

Yritys työllistää 86 300 ihmistä. (Datamonitor 2008) 

 

Intelin asiakkaita ovat OEMs (original equipment manufacturers), ODMs (original design 

manufacturers), tietokone- ja tietoverkkokommunikaatiotuotteiden käyttäjät sekä muut teollisuus- ja 

kommunikaatiotarvikkeiden valmistajat laidasta laitaan. (Datamonitor 2008) 

 

Intelin vahvuuksiin voidaan lukea sen vahva markkinaosuus ja imago sekä kehittyneet teknologiset 

kyvyt. Heikkoukseksi yritys on nimennyt asiakasfokusoinnin. Mahdollisuuksia Intelillä on useampi, 

esimerkiksi atomiprosessorin lanseeraus, yhtiökumppanuudet ja liittoumat, globaalisten 

puolijohdemarkkinoiden kasvattaminen ja PC -markkinoiden laajentaminen. Yrityksen uhat 

muodostuvat lisääntyvästä kilpailusta ja oikeudenkäynneistä. (Datamonitor 2008) 

 

Maailman ensimmäinen kaupalliseen käyttöön tehty yhdelle piisirulle integroitu mikrosiru on 

Intelin valmistama Intel 4004. Se julkaistiin vuonna 1971 ja suoritin on 4-bittinen, koostuen 2300 

transistorista. Alunperin suoritin oli suunniteltu taskulaskimiin. Nykyisin siruilla on keräilyarvoa 

noin 1000 dollaria. (Itnews 2006) 

 

 

 

4.2.2 Toshiba 
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Informaatioteknologiateollisuus on erittäin tärkeä Japanin taloudelle. Sen osuus 

bruttokansantuotteesta oli jo vuonna 1990 7 %. Vaikea 1990-luvun alku näkyi muun muassa siinä, 

ettei Japani pystynyt nostamaan lukuaan muiden OECD:n kärkimaiden tavoin, vaan 1997 luku oli 

7,3 %. Alan tuottavuus oli 1990-luvulla kasvanut 3,6 % vuosittain talouden kasvun ollessa 1,7 %. 

1990-luvun lopun Japanin talouden piristyminen lisäsi nopeasti tietokoneiden ja internetliittymien 

määrää myös kotitalouksissa. (OECD 2000, s. 232) 

 

Toshiba on japanilainen yritys, joka on kehittyneiden ja moninaisten elektroniikkatuotteiden 

valmistaja ja markkinoija. Yhtiö syntyi vuonna 1939 fuusion tuloksena. Toshiban tuoteportfolio 

käsittää tietojenkäsittelyjärjestelmiä, telekommunikaatiolaitteita ja lääketieteellisiä tarvikkeita, 

teollisuuskoneistoa, kuluttajalaitteita, elektronisia komponentteja ja puolijohteita. Näiden lisäksi 

yrityksellä on tuotteita ilmaliikenteen hallintaan ja rautatiekuljetukseen. Yrityksen pääkonttori 

sijaitsee Tokiossa, Japanissa ja se työllistää 191 000 ihmistä. Toimintaa yritys operoi Aasiassa, 

Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. (Datamonitor 2008) 

 

Toshiban liikevaihto oli 60 916 miljoonaa dollaria vuonna 2007. Vuodesta 2006 nousua oli 12,2%. 

Suurin osan yrityksen liikevaihdosta eli 62% tuli Japanin markkinoilta. Viiden business divisioonan 

suhteellinen osuus liikevaihdosta jakaantui seuraavasti: digitaaliset tuotteet 36,6%, sosiaaliset 

infrastruktuurijärjestelmät 27%, elektroniset laitteet 21,6%, kodinkoneet 9,8% ja muut 5%. 

(Datamonitor 2008) 

 

Toshiban vahvuuksia ovat vahva markkinaosuus, laaja tuoteportfolio sekä vahva tutkimus ja 

kehitys. Yrityksen heikkous on lisääntyvä pitkäaikainen velka. Mahdollisuuksiin kuuluvat 

strategiset liittoumat sekä kasvavat puolijohde- ja oheislaitemarkkinat. Toshiban uhkakuvat 

muodostuvat Japanin taloustilanteen hidastumisesta, intensiivisestä kilpailusta ja tuotevirheistä. 

(Datamonitor 2008) 

 

 

 

 

4.2.3 Samsung Electronics 
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Samsung on eteläkorealainen, maailmanlaajuisesti toimiva monialayritys, joka on perustettu vuonna 

1938. Se on yksi maailman johtavista kulutuselektroniikkaa ja telekommunikaatiotarvikkeita 

valmistavista yrityksistä. Samsung Electronics on osa Samsung Groupia.  Yritys valmistaa ja 

markkinoi kulutuselektroniikkaa kuten, televisioita ja kodinkoneita. Näiden lisäksi Samsung 

valmistaa puolijohteita, informaatioteknologiatuotteita ja 

telekommunikaatioinfrastruktuurijärjestelmiä. Yritys toimii ensisijaisesti Aasiassa, Amerikassa ja 

Euroopassa. (Datamonitor 2008) Sen pääkonttori sijaitsee Seoulissa, Etelä-Koreassa ja vuonna 2009 

yritys työllisti noin 276 000 ihmistä (Samsung 2009). 

 

Liikevaihdolla mitattuna Samsung Electronics ohitti vuonna 2009 Hewlett Packardin, ja näin 

Samsungista tuli maailman suurin elektroniikka-alan yritys (CNN 2010). Samsung Electronicsin 

liikevaihto vuonna 2009 oli 117,8 miljardia dollaria. Samsung on lisäksi lukuisten 

elektroniikkatuotteiden ja tuoteryhmien suurin valmistaja. Matkapuhelimien valmistajana Samsung 

tulee toisena heti Nokian jälkeen. (Samsung 2009) 

 

Samsung Electronics operoi viidellä eri tuotesegmentillä: digitaalinen media, telekommunikaatio 

tietoverkko, digitaaliset laitteet, puolijohde ja LCD. Digitaalinen media -segmentti on digitaalisten 

televisioiden, dvd-soittimien, tietokoneiden, tulostimien ja kannettavien viihdelaitteiden johtava 

kehittäjä ja valmistaja. Telekommunikaatiotietoverkko-segmentti valmistaa ja markkinoi 

langattomia kuulokkeita ja telekommunikaatioinfrastruktuurijärjestelmiä maailmanlaajuisesti. 

Puolijohde-segmentti on maailman suurin DRAMs, SRAMs ja flash-muistin valmistaja. LCD -

segmentti kehittää ja valmistaa LCD paneeleita televisioihin ja minikannettavien tietokoneiden sekä 

matkapuhelimien näyttöjä. Yritys on isojen LCD paneeleiden suurin tuottaja. (Datamonitor 2008) 

 

Samsung Electronicsin vahvuuksia ovat vahva markkinaosuus, monipuolinen tuoteportfolio ja 

yrityksen vankka kasvu. Yrityksen heikkouksia ovat heikko operointitehokkuus ja lakiasiat. 

Mahdollisuuksia ovat puolijohteiden positiiviset näkymät, matkapuhelinten lisääntyvä myynti ja 

Intian kasvavat markkinat. Uhkia yritykselle muodostuu raaka-ainehintojen kasvusta, intensiivisestä 

kilpailusta ja poliittisesta epävakaisuudesta. (Datamonitor 2008) 

 

4.3 Puolijohdeteollisuustoimialan tulevaisuuden näkymät 
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Uudesta laskusuhdanteesta johtuen informaatioteknologiateollisuuden kasvu OECD -maissa 

hidastui 2008 alle 4 %:in, säilyen kuitenkin hieman vahvempana kuin OECD -maiden talous 

keskimäärin (OECD 2008, s. 15-16). OECD:n ulkopuolisten maiden kasvu jatkui erittäin vahvana ja 

niiden osuus alan maailman markkinoista on jo yli 20 %. Vuosina 2003-2007 Brasilian, Kiinan, 

Indonesian ja Venäjän markkinat kasvoivat yli 20 % vuosittain. Kiinan ja Intian vetäminä myös 

alan tuotanto on jakaantunut nyt puoliksi OECD -maiden ja ulkopuolisten kesken. 

Informaatioteknologiateollisuudella tulee olemaan entistä vahvempi asema myös tulevaisuudessa. 

Se tulee työllistämään entistä enemmän ihmisiä ja OECD:n arvion mukaan omii myös 

tulevaisuudessa puolet investoiduista pääomista. Hyvä informaatioteknologiaosaaminen ja sitä 

tukeva infrastruktuuri tulevat olemaan merkittävässä asemassa koko globaalissa yhteiskunnassa 

sekä kestävän talouskasvun aikaansaamisessa. (OECD 2008, s. 15-16) 

 

Maailman puolijohdeteollisuuden liikevaihdon ennustetaan kasvavan 19,9 prosenttia vuonna 2010 

ja asettuvan 276 miljardiin dollariin. Ala supistui 9,6 prosenttia vuonna 2009, mutta kolmen viime 

vuosineljänneksen aikana kasvu on ollut vakaata. Puolijohteiden kysyntää ruokkii 

tietokonemarkkinoiden ennustettu lähes 20 prosentin kasvu vuonna 2010. Tutkimusyhtiö Gartner 

ennustaa, että puolijohdeteollisuuden kasvu jatkuu aina vuoteen 2014 saakka. Markkinan 300 

miljardin dollarin rajan odotetaan ylittyvän vuonna 2012, jolloin se olisi 304 miljardia dollaria. 

(Taloussanomat 2010a) 

 

Intel ylitti markkinoiden odotukset parantaen selkeästi vuoden 2009 viimeisen neljänneksen 

tulostaan edellisestä vuodesta (Taloussanomat 2010b). Odotukset vuodelle 2010 ovat valoisat. 

Intel julkisti vuoden 2010 alussa uusia Atom-prosessoreita, joiden luvataan parantavan akun kestoa 

parhaimmillaan 20 prosenttia (Taloussanomat 2009a). Useat muut laitevalmistajat, kuten Toshiba ja 

Samsung ovat julkistaneet 4. tammikuuta 2010 uusia tuotteita ja järjestelmiä, jotka käyttävät Intelin 

uutta Atom-alustaa. Uusien ominaisuuksien ansiosta minikannettavat ja pöytätietokoneet ovat 

suorituskyvyltään parempia, energiatehokkaampia, ohuempia ja pienempiä. Atom on edelleen 

Intelin pienin siru ja se on alun perin suunniteltu pienille laitteille ja vähävirtaiseksi.  

 

Samsung Electronics luopuu Nokia-vetoisesta Symbian-mobiilialustasta ja korvaa Symbian yhtiön 

omalla avoimella Bada-mobiilialustalla. Avointa Bada-alustaa on suunniteltu käytettäväksi sekä 

kehittyneille että kehittyville markkinoille suunnatuissa puhelimissa. Vuonna 2009 Samsung 

toimitti yli 200 miljoonaa matkapuhelinta. Vuonna 2010 uusien teknologioiden ja puhelinmallien 

avulla toimitukset kasvavat todennäköisesti 10-20 prosenttia. Ennen siirtymistä avoimeen Bada-
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alustaan, Samsungilla oli Symbian lisäksi älypuhelimissaan käytössään Microsoftin Windows 

Mobile-alusta sekä Googlen kehittämä Android-alusta. (Taloussanomat 2009b) 
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5  Patentoinnin kehitys (empiria) 

 

 

Tässä kappaleessa analysoidaan valmiiksi luokiteltua empiria-aineistoa Intelin, Toshiban ja 

Samsungin patentoinnista välillä 1990-2006. Aineistossa on esitetty vuosittain yritysten patenttien 

määrä, sekä viittaukset taaksepäin aikaisempiin patentteihin ja eteenpäin eli oleminen uusien 

patenttien viittauksen kohteena. Patentteja käsitellään alaluokkatasolla, jolloin eri alaluokkien 

volyymi on tilastollisesti merkittävä ja patentointitrendit näkyvät selkeämmin. Ryhmätasolle asti 

luokiteltuna aineisto olisi liian hajanainen, mikä haittaisi analyysiä. Patenttien pitkien 

käsittelyaikojen vuoksi viimeisimpien vuosien patenttien ja taaksepäin viittausten määrät ovat vielä 

vajavaisia, mikä näkyy tilastoissa liian pieninä lukemina. Eteenpäin tapahtuvien viittausten määrä 

kasvaa myös luonnollisesti ajan kuluessa, kun uusia patentteja julkaistaan. Tämä heikentää 

viimeisten vuosien patenttien asemaa vertailussa aiempiin vuosiin. 

 

5.1 Patenttisitaatioanalyysi 

 

Patenttisitaatioiden pääidea on, että kun patentti on viitatuissa määrissä korkealla, niin se pitää 

sisällään merkittävää teknologista etua, johon tulevaisuuden patentit perustuvat (Smith 1993). 

Tähän mennessä patenttisitaatioanalyysejä on käytetty teknologisen laadun ja vaikutuksen mittana 

sekä teknologisen informaation leviämisen opiskelussa (Pavitt 1988).  Patenttisitaatioita on myös 

käytetty teknologisten mittareiden rakentamisessa (Engelsman ja Van Raan 1994). 

 

Tyypillisen yhdysvaltalaisen patentin ilmestyessä, sillä on viisi tai kuusi viittausta aikaisempiin 

yhdysvaltalaisiin patentteihin. Näillä patenteilla on usein myös noin yksi viittaus 

tiedekirjallisuuteen (Smith 1993). Normaalisti aikaa menee viisi vuotta tai enemmän patentin 

julkaisusta ennen kuin patenttiin aletaan viitata muilta tahoilta. 70 prosenttiin kaikista patenteista 

viitataan joko kerran tai kaksi tai ei ollenkaan (Smith 1993). Patentit, jotka saavat 6 viittausta tai yli 

kuuluvat harvinaiseen joukkoon. Näitä on 10 prosenttia kaikista patenteista (Narin ja Olivastro 

1988).   

 

Sitaatioiden määrä toimii mittarina patentoidun keksinnön teknologisesta vaikutuksesta. Yleisesti 

ottaen sitaatio per patentti kuvastaa patentin suhteellista tärkeyttä (Windsor 1978). Patentit, jotka 
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liittyvät merkityksellisiin innovaatioihin ovat huomattavasti enemmän sitaatioiden kohteena kuin 

muut patentit (Chakrabarti 1991). Toisin sanoen ne patentit, jotka saavat vähemmän sitaatioita eivät 

ole niin merkittäviä (Ellis, Hepburn ja Oppenheim 1978). 

 

5.2 Patenttien määrä 

 

Patenttiaineistosta näkyy selkeästi Japanin (Toshiba) vahva asema 1990-luvun alussa ja sitä 

seurannut kehityksen hiipuminen 1990-luvun laman aikana. Vastaavasti Korean 1990-luvun 

nousukiito ja suuret panostukset informaatioteknologiateollisuuteen näkyvät Samsungin nopeassa 

nousussa suhteellisessa patenttien määrässä (Kuva 2). 

 

 
Kuva 2. Patenttimäärien suhteellinen kehitys 1990-2006. 

 

Kuvasta 3 näkyy patenttien lukumääräinen kehitys. Siitä voidaan selkeästi nähdä kuinka Samsung 

ohitti Toshiban jo 1990-luvun alussa ja on sen jälkeen ollut omassa luokassaan. Toshiban 

patentointimäärä näyttää kääntyneen jälleen kasvuun 2000-luvun puolella. Intel on kasvattanut 

patenttimääriään tasaisesti 1990-luvun alusta ja on saavuttanut Toshiban 2000-luvulla vuotuisessa 

patentoinnissa.  
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Kuva 3. Patenttien lukumääräinen kehitys 1990-2006. 

 

Yritysten samankaltaisesta toimialasta johtuen luonnollisesti myös käytetyt patenttiluokat ovat 

hyvin pitkälti samoja. Eniten käytetyt patenttialaluokat jokaisessa yrityksessä ovat lohkoista G ja H. 

Yrityksiä yhdistää ennen kaikkea puolijohdeteollisuus. Samsungilla sekä Toshiballa 

puolijohdelaitteet (H01L) onkin hallitseva patenttialaluokka (Kuva 4). Samsungilla yli 20 % 

ajanjakson patenteista on luokiteltu tähän luokkaan. Samsungin toiseksi ja kolmanneksi 

käytetyimmät luokat ovat (8 %): tallennusvälineen ja muuntimen väliseen liikkeeseen perustuva 

tiedon tallennus (G11B) sekä kuvansiirto, esim. televisio (H04N). Yhteensä Samsung on käyttänyt 

445 eri alaluokkaa.  

 

 
Kuva 4. Puolijohdelaitteiden (H01L) patentointi 1990-2006. 
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Toshiban patenteista yli 12 % on puolijohdelaitteita. Seuraavana 5 % osuuksilla ovat: purkausputket 

ja lamput (H01J), kuvansiirto sekä sähköinen digitaalinen tietojenkäsittely (G06F). Pienemmät 

prosentit kertovat, että Toshiballa on diversifioituneempi teknologia osaaminen kuin esimerkiksi 

Samsungilla tai Intelillä. Toshiba onkin käyttänyt 514 eri patenttialaluokkaa, mikä on eniten 

tarkasteltavista yrityksistä.  

 

Intelin yleisin patenttialaluokka on edellisistä poiketen sähköinen digitaalinen tietojenkäsittely 

(G06F) yli 28 % osuudella. Vastaava luokka oli Toshiballa neljäntenä (5 %) ja Samsungilla 

seitsemäntenä (4,4 %). Toisena on puolijohdelaitteet lähes 20 % osuudella ja kolmantena 

digitaalinen informaation siirto, esim. lennätinliikenteessä. Suuret prosentit kertovat siitä, että Intel 

on yrityksistä eniten keskittynyt tiettyjen patenttialaluokkien ympärille ja kaikkiaan käytettyjä 

alaluokkia on ainoastaan 248 eli lähes puolet Toshiban vastaavasta. 

 

5.3 Taaksepäin viitatut 

 

Patenttien taaksepäin tehdyissä viittauksissa tilanne on Samsungin ja Intelin välillä paljon 

tasaisempi lukumäärällisesti tarkasteltaessa (Kuva 5). Samsung oli 1990-luvun alussa kärjessä 

suurten patenttimääriensä vuoksi, mutta sen jälkeen yritykset vaihtelevat kärkipaikkaa vuorotellen 

aina vuoteen 1998, jolloin Intel aloitti jyrkän nousun ja Samsung puolestaan vähensi patenttien 

taaksepäin viittauksia huomattavasti. Intel piti kärkipaikkaansa vuoteen 2003 saakka ja näytti 

patenttimääräänsä verrattuna paljon suhteellisesti suurempaa viittausaktiivisuutta kuin Samsung. 

Toshiban viittausaktiivisuus kasvoi merkittävästi 2000-luvun alusta alkaen ja näyttää suhteessa 

Samsungia aktiivisemmalta viittaajalta patenttimäärään verrattuna, vaikka jääkin lukumääräisesti 

viimeiseksi. 
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Kuva 5. Patenttien taaksepäin viittaukset 1990-2006. 

 

Puolijohdelaitteissa jatkuu Intelin ja Samsungin samanvertaisuus, joka vertailussa patenttimääriin ei 

ole niin itsestään selvää. (Kuva 6). Samsungilla on 2000-luvulla ollut tässä alaluokassa melkein 

kymmenkertainen määrä patentteja, mutta taaksepäin viittaaminen puolijohdelaitteisiin on Intelillä 

ja Samsungilla lähes samaa tasoa. Toshiballa viittauksia koko 1990-luvulla oli selkeästi vähiten, 

mutta 2000-luvulle tultaessa myös Toshiban viittaukset kasvoivat jyrkästi. Kyseinen alaluokka on 

kuitenkin kaikkien yritysten suosituin viittauskohde: Samsung (10,87 %), Toshiba (13,4 %) ja Intel 

(11,24 %). Intelin eniten patentteja kerännyt alaluokka (G06F) 25,67 %:n osuudellaan on yritysten 

toiseksi suosituin viittauskohde. 

 

 
Kuva 6. Taaksepäin viittaaminen puolijohdelaitteisiin (H01L) 1990-2006. 
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5.4 Eteenpäin viitatut 
 

Eteenpäin viitatuissa patenteissa näkyy Yhdysvaltojen vahva teknologinen asema 1990-luvun 

alusta, sen loppupuolelle asti (Kuva 7). 2000-luvulle mentäessä Intel jatkoi laadukkaiden patenttien 

tekemistä, mikä yleisen patenttimäärän kasvaessa lisäsi niiden saamia viittauksia. Samsungin 

merkittävästi suuremmista patenttimääristä huolimatta, sen saamien viittausten määrä ei ylittänyt 

Intelin vastaavaa kuin vasta vuonna 1998. Toshiban patenttien määrä ja laatu kärsivät 1990-luvun 

lamasta ja sen saamien viittausten määrä kasvoi huomattavasti hitaammin jääden alle puoleen 

vertailuyrityksistä 2000-luvulle tultaessa.  

 

 
Kuva 7. Patenttien eteenpäin viittaukset 1990-2006. 

 

Lähes sama trendi jatkuu myös puolijohdelaitteiden eteenpäin viittauksissa verrattuna kaikkiin 

eteenpäin viitattuihin patentteihin (Kuva 8). 1990-luvun alussa Intelin puolijohdepatentteihin 

viitattiin vertailuyrityksistä eniten. Samsung aloitti nousunsa 1990-luvun alussa ja ohitti Intelin 

puolijohdepatenttien eteenpäin viittauksissa vuonna 1991. Vuoteen 1996 saakka Intel ja Samsung 

saivat viitauksia lähes saman verran, kunnes Samsungin puolijohdelaitteisiin alettiin viitata eniten. 

Toshiban puolijohdepatentteihin viitattiin varsin tasaisesti 1990-luvulla, joskin hieman enenevissä 

määrin. Laman vaikuttaessa myös puolijohdepatenttien laatuun, ei Toshiba päässyt 1990-luvulla 

lähellekään Samsungin tai Intelin saamiin viittauksiin. Kuitenkin 2000-luvun alussa tapahtui selkeä 

hyppäys.  
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Määrällisesti Samsung sai eniten viittauksia, mutta suhteellisesti tarkasteltuna Intelin 

puolijohdepatentteihin viitattiin merkittävästi eniten.  Myös Toshiba voidaan nostaa suhteellisten 

viittausten perusteella Samsungin yläpuolelle. 

 

 
Kuva 8. Eteenpäin viittaaminen puolijohdelaitteisiin (H01L) 1990-2006. 

 

5.5 Patenttialaluokkien analysointi 
 

Intelin selkeästi suurin patenttialaluokka on G06F eli sähköinen digitaalinen tietojenkäsittely (Kuva 

9). Sen osuus kaikista Intelin patenttilaluokista on 28,67 %. 1990-luvun alussa se oli 

puolijohdelaitteiden (H01L) kanssa varsin samalla tasolla, mutta vuodesta 1992 vuoteen 2003 se on 

ollut hallitseva patenttialaluokka. H01L ja G06F erottuvat selkeästi kahdeksi suurimmaksi 

patenttialaluokaksi, H01L:n osuuden ollessa 19,13 %. H04L eli digitaalisen informaation siirto on 

2000-luvun suurten patenttimääriensä johdosta Intelin kolmanneksi suurin patenttialaluokka, 8,15 

% osuudellaan. Sitten  alle 6 % osuuksilla ovat G11C (staattiset muistit) ja H04N. H05K (painetut 

piirit) (3,06 %) ja H03K (pulssitekniikka) (2,53 %) kuuluvat vielä Intelin merkittävimpiin 

patenttialaluokkiin. 
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Kuva 9. Intelin suurimmat patenttialaluokat vuosina 1990-2006. 

 
Samsungin tilanne poikkeaa Intelin vastaavasta hyvinkin suuresti. Aina vuoteen 1994 asti kaikissa 

Samsungin patenttialaluokissa pysytään määrällisesti lähes poikkeuksetta alle kahdessa tuhannessa. 

Sitten puolijohdelaitteiden patentointi alkaa kasvaa rajusti (Kuva 10). Samsungin kaikista 

patenteista puolijohdelaitteiden osuus on 20,81 %. Se on yli tuplasti enemmän kuin seuraavaksi 

tulevien G11B:n ja H04N osuudet. Näiden molempien osuus on noin 8 %. G06F, joka oli Intelin 

suurin patenttialaluokka, on Samsungin tilastoissa seitsemäntenä 4,40 % osuudellaan. Samsungin 

toiseksi suurimman patenttialaluokan G11B:n sijoitus Intelin tilastoissa on vasta 26:s.    

    

 
Kuva 10. Samsungin suurimmat patenttialaluokat vuosina 1990-2006. 
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Toshiballa puolijohdelaitteet hallitsevat patenttimääriä (Kuva 11). H01L:n osuus on 12,84 % 

Toshiban kaikista patenteista. Sen jälkeen on todella tasaista. Alaluokat H01J, H04N, G06F, H01M 

(menetelmät ja laitteet), G11B ja G11C ovat kaikki 3,50-5,73 % välissä. H01J saaden näistä 

suurimman prosenttiosuden ja G11C pienimmän osuuden. Yhtäläisyyksiä muiden yritysten kanssa 

on, että puolijohdelaitteiden patentointi on kaikissa yrityksissä tärkeässä roolissa. Sen lisäksi myös 

G06F, G11C ja H04N ovat korkealla jokaisessa tarkastelun alla olevassa yrityksessä.   

 

 
Kuva 11. Toshiban suurimmat patenttialaluokat vuosina 1990-2006 

 

Intelin selkeästi suurin taaksepäin viitattu patenttialaluokka on G06F eli sähköinen digitaalinen 

tietojenkäsittely (Kuva 12). Se saa kaikista Intelin taaksepäin viittaamista alaluokista 25,67 %:n 

osuuden. H01L eli puolijohdelaitteisiin Intel on tehnyt viittauksia toiseksi eniten ja niiden osuudeksi 

muodostuu 11,24 %. Puolijohdelaitteisiin viittaaminen kasvoi Intelillä 2000-luvun alusta 

merkittävästi, jolloin se erottui muusta joukosta. G06F:ään viittaaminen yleistyi jo 1990-luvun 

puolessa välissä ja sen jälkeen se on ollut Intelin patenttialaluokkien hallitsevin viittauskohde. 

H04L saa lähes 8 % osuuden taaksepäin viittauksista ja alle viiteen prosenttiin jää H04N, G11C, 

H05K ja H03K. Näihin patenttialaluokkiin Intel on viitannut varsin tasaisesti tarkastelujakson 

aikana. Suurimmat lukemat painottuvat 2000-luvun taitteeseen.  

 

 



   

32 
 

 
Kuva 12. Intelin taaksepäin viitatut patenttialaluokat vuosina 1990-2006. 

 

Samsungilla tilanne näyttää paljon tasaisemmalta patenttialaluokkien taaksepäin viittauksessa 

(Kuva 13). 1990-luvun alusta vuoteen 1998 kärkipaikkaa pitää H04N. H01L on kokonaisuudessa 

suurin viittauskohde (10,87 %), mutta nousee yksittäisellä vuodella suurimmaksi vasta vuonna 

2002. Samsung viittaa toiseksi eniten G11B:hen ja tämän osuus kaikista patenttialaluokkien 

viittauksista on 8,64 %. H04N on niukasti kolmantena 8 %:n osuudellaan. Intelin selkeä ykkönen 

G06F saa Samsungilta neljänneksi eniten viittauksia (5,78 %). Tämän jälkeen puolen prosentin 

sisällä ovat G11C, H04L ja H04B (siirtotekniikka). Näiden osuudet ovat 3,5-4 % välillä.  

 

 
Kuva 13. Samsungin taaksepäin viitatut patenttialaluokat vuosina 1990-2006. 
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Toshiba on viitannut taaksepäin koko 1990-luvulla huomattavasti Intelia ja Samsungia vähemmän 

(kuva 5). Toshiba jää esimerkiksi puolijohdelaitteisiin viittaamisessa moninkertaisesti pienempään 

lukemaan vertailuyrityksiin nähden. Intelin taaksepäin viitausten lukumäärä puolijohdelaitteiden 

osalta koko 1990-luvulta on 10125. Samsungilla sama lukema on 13127, kun Toshiban vastaava on 

1658. Toki 2000-luvulla Toshiba viittaa puolijohdelaitteisiin lähes saman verran kuin Intel ja 

Samsung. Tästä johtuen H01L on myös Toshiban suurin taaksepäin viitattu patenttialaluokka (13,40 

%) (kuva 14). Tasaisessa nipussa G06F on toisena 6,74 %:n osuudella ja kolmantena G11C 6,10 

%:n osuudella. Reiluun viiteen prosenttiin yltävät G11B ja H04N. Patenttialaluokat G03G (sähkö- 

ja magneettinen kuvaus) ja H01J eivät ole Intelin tai Samsungin taaksepäin viittauksissa korkealla, 

mutta Toshiballa näiden sijoitukset ovat kuudes ja seitsemäs. 

 

 
Kuva 14. Toshiban taaksepäin viitatut patenttilalaluokat vuosina 1990-2006. 

 

Intelin eteenpäin viitatuista patenttialaluokista selkeä ykkönen on G06F (kuva 15). Siihen 

kohdistuneet viittaukset saavat kaikista Intelin eteenpäin viittauksista 32,16 %:n osuuden. Vuodesta 

1992 tähän patenttialaluokkaan alettiin viitata merkittävästi muita enemmän ja viittaushuippu osuu 

vuodelle 1996, jolloin viittauksia oli reilu 8000. Toiseksi suurimpana tulevan H01L:n 

viittaushuippu osuu myös vuodelle 1996, mutta viittausmäärässä se jää hieman alle 3000. H01L:n 

osuus Intelin eteenpäin viittauksista on 13,20 %. Muut patenttialaluokat eivät yllä kymmenen 

prosentin yläpuolelle. G11C on viittauksen kohteena 7,89 %, H04L 6,75 % ja H04N, H05K ja 

H03K jäävät alle viiteen prosenttiin. 
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Kuva 15. Intelin eteenpäin viitatut patenttialaluokat vuosina 1990-2006. 

 

Samsungilla tilanne eteenpäin viitatuista patenttialaluokista näyttää kärjen osalta huomattavasti 

tasaisemmalta kuin Intelin vastaava (kuva 16). Puolijohdelaitteet ovat keränneet tarkastelujakson 

aikana joka vuosi suurimman lukeman. H01L:n osuus on 15,89 %. H04N saa 7,50 %:n osuuden, 

kun se Intelin tilastoissa sai hieman alle viiden prosentin osuuden. Intelin selkeä ykkönen G06F on 

puolestaan Samsungilla neljänneksi suurin eteenpäin viitatuissa patenttialaluokissa (6,86 %). G11C 

on molemmilla yrityksillä kolmantena ja Samsungilla sen osuus on lähes 7 %. G11B, H04L ja 

H04B ovat kukin 3,80-6,00 %:n välillä. Kaikkien Samsungin patenttialaluokkien eteenpäin 

viittausten huippulukemat osuvat 1990-luvun puolivälin ja lopun välille. 

 

 
Kuva 16. Samsungin eteenpäin viitatut patenttialaluokat vuosina 1990-2006. 
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Kuten taaksepäin viittauksissa, niin myös eteenpäin viittauksissa 1990-luvulla Toshiban 

patenttialaluokat jäävät määrältään Intelin ja Samsungin varjoon. Intelin puolijohdelaitteet saavat 

eteenpäin viittauksia 1990-luvulla 16003, Samsungin lukema samalta jaksolta on 19227, kun 

Toshiban vastaava on 3233. Toshiban eniten eteenpäin viitattu patenttialaluokka on H01L 10,64 

%:n osuudella (kuva 17). Sen jälkeen on hyvin tasaista ja Toshiban seuraavat kuusi 

patenttialaluokkaa ovat alle kolmen prosenttiyksikön sisällä. 2000-luvulla H01L ja G11B erottuvat 

selkeästi suurimmilla eteenpäin viittausmäärillään muista. G06F kuuluu Intelin ja Samsungin ohella 

myös Toshiban merkittävimpiin patenttialaluokkiin eteenpäin tehdyissä viittauksissa. Sen osuus on 

5,74 %. 

 

 
Kuva 17. Toshiban eteenpäin viitatut patenttialaluokat vuosina 1990-2006. 
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6 Johtopäätökset 
 

 

Yritysten patenttipolitiikkaan vaikuttaa huomattavasti se, mistä maasta yritys on kotoisin. Mailla ja 

kansoilla on oma historia, arvot ja toimintatavat, jotka vaikuttavat kansalliseen yrityskulttuuriin. 

Tätä yrityksen on muokattava toimialansa vaatimusten mukaisesti pärjätäkseen globaalissa 

kilpailussa. Maan johdon positiivinen suhtautuminen immateriaalioikeuksiin on erittäin tärkeää 

paljon patentointia käyttävillä aloilla kuten puolijohdeteollisuudessa ja yleisesti 

informaatioteknologiateollisuudessa. Työssä käytetyn kirjallisuuden perusteella voidaan sanoa, että 

kyseisen alan merkitys maiden hyvinvoinnille, niin välittömästi kuin välillisestikin, kasvaa koko 

ajan ja kehittyneiden maiden lisäksi, myös kehittyvät maat ovat lisänneet panostuksiaan niin 

informaatioteknologiaan kuin immateriaalioikeuksiinkin, suojatakseen kehittyvää osaamistaan.  

 

Empiria-aineistosta voidaan selkeästi nähdä kuinka yritysten patenttien määrä aloitti merkittävän 

kasvun 1990-luvun vaihteessa. Kasvu oli myös yleisesti vahvaa erityisesti Yhdysvalloissa, jossa 

patenttihakemusten määrä kaksinkertaistui vuosina 1985-1996 ja samaan aikaan patenttien 

uusimishalukkuus väheni (Kortum ja Lerner 1998, s. 289). Puolijohdeteollisuus on hyvä esimerkki 

alasta, jossa teknologinen kehitys etenee vauhdilla ja eri tahojen tutkimustieto kumuloituu nopeasti 

(Hall ja Ham Ziedonis 2000, s. 29). Muiden firmojen teknologiaosaamista ja tuotteita seurataan ja 

niitä käytetään oman t&k -työn lähtökohtana. Immateriaalioikeuksien kehitys on kasvattanut 

patenttien arvoa ja kannustaa yrityksiä käyttämään patentointia, vaikka yritys suojaisikin 

osaamistaan pääasiallisesti muilla keinoin, kuten salassapitosopimuksin tai uusimalla tekniikkaansa 

nopeasyklisesti. Tällöin patentteja voidaan käyttää strategisesti muiden toiminnan haittaamiseen. 

Salassapitostrategiaa on todettu käytettävän paljon yleisemmin Yhdysvalloissa, kuin Japanissa 

(Cohen, W. et. al 2002, s. 1364-1365). Myös sivullisten hyötyminen yritysten t&k:sta (spillovers) 

on osoitettu olevan paljon suurempaa Japanissa kuin Yhdysvalloissa. Nämä seikat viittaavat 

”helpompaan” ja aktiivisempaan patentointiin Japanissa kuin Yhdysvaltojen suljetummassa ja 

salaisemmassa toimintamallissa. Korea on kehittymättömänä valtiona ja maantieteellisen sijaintinsa 

vuoksi tässä kohtaa varmasti kohtuullista rinnastaa Japaniin. Korealaisten patenttien on myös 

todettu viittaavan paljon todennäköisemmin japanilaisiin, kuin yhdysvaltalaisiin patentteihin (Hu ja 

Jaffe 2003, s.849, 878). Korea on vahvasti sidoksissa Japaniin myös taloudellisesti ja teknologisesti 

ja Japanin katsotaan olevan Korealle Yhdysvaltoja tärkeämpi vientimaa. 
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Intel on lisännyt patentointiaan 2000-luvulle tultaessa. Se tekee empiria-aineiston perusteella 

kolmesta yrityksestä laadukkaimpia patentteja, joissa on paljon taaksepäin viittauksia ja jotka 

keräävät hyvin paljon viittauksia myöhemmiltä patenteilta. Lievä patenttimäärien kehitys on hyvin 

odotettua patentointijärjestelmän kehityttyä enemmän patentointiin kannustavammaksi ja tekniikan 

monimutkaistuttua. Intel on kuitenkin Toshibaan ja Samsungiin verrattuna selkeästi enemmän 

osavalmistaja. Se ei juurikaan tee valmiita tuotteita loppukäyttäjille. Tästä syystä sen ei tarvitse 

samassa määrin lisensoida muiden patentteja omiin tuotteisiinsa kuin Toshiba ja Samsung, eikä se 

tarvitse portfolion maksimointi -strategian mukaista laajaa patenttiportfoliota. Intelille riittää oman 

osaamisen suojaaminen vähäisemmillä, mutta laadukkailla patenteilla.  

 

Aasialaisilla Toshiballa ja Samsungilla on Inteliä pidemmät perinteet. Eteläkorealaisen Samsungin 

voimakas 1990-luvulta alkanut patenttimäärän nousu selittyy pitkälti valtion merkittävillä alaan ja 

immateriaalioikeuksien kehittämiseen kohdistuneilla panostuksilla. Patenttien myöntäminen on 

kasvanut suuresti myös esimerkiksi Yhdysvalloissa (Hu ja Jaffe 2003, s.877). 

Informaatioteknologiateollisuus onkin merkittävä osa Etelä-Korean vientiä ja maan sisäisen 

hyvinvoinnin kehitystä. Samsungin patentit ovat empiria-aineiston perusteella heikkolaatuisimpia ja 

määrä näyttää korvaavan laadun. Tämä muistuttaa alan teollisuuden alun halpakopiotuotantoa ja 

suuret patenttimäärät ovatkin osaltaan peräisin yhdysvaltalaisen ja erityisesti japanilaisen 

tutkimustyön tietovuodoisto (knowledge flow) (Hu ja Jaffe 2003, s.877-878). Korealaisten on myös 

todettu viittaavan patenteissaan vain suhteellisen uuteen teknologiaan. Tämä selittää Samsungin 

suhteellisen vähäisiä taaksepäin viittauksia ja painottaa maan yritysten toimintaa uuden teknologian 

nopeana omaksujana ja hyödyntäjänä. Myös eteenpäin viittaaminen on Samsungilla selvästi 

suhteessa vähäisempää kuin Intelillä ja Toshiballa. Tämä viittaa selkeästi alan Aasialaisyrityksille 

tyypilliseen portfolion maksimointi -strategiaan patenttipolitiikassa. 

 

Toshiban vahva asema hiipui Japanin lamavuosina 1990-luvulla ja patenttimäärät olivat Intelin 

tasolla. Ne seurasivat Inteliä myös 2000-luvun nousussa. Toshiban patentit eivät kuitenkaan 

läheskään saavuta samoja määriä taakse- ja eteenpäinviittauksissa kuin Intel. Ne näyttävät olevan 

kuitenkin suhteessa laadukkaampia kuin Samsungin patentit. Toshiban patenttipolitiikka 

näyttäisikin muistuttavan enemmän Samsungia kuin Inteliä, mutta laman vaikutuksesta vähäisempiä 

patentteja kohti nähtiin enemmän vaivaa ja tehtiin laadukkaampia hakemuksia. Japanilaisten 

elektroniikkayritysten t&k -toimintaa on pidetty pitkäjänteisempänä kuin Yhdysvaltalaisissa 

yrityksissä (Tsuji 2001, s. 329-330). Tähän on nähty vaikuttavan niin kannustavampi johtamistyyli 

ja poliittinen järjestelmä kuin insinöörien suurempi valta t&k -päätösten teossa. Tätä voi osaltaan 
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soveltaa myös Etelä-Koreaan. Yhdysvalloissa ja Euroopassa asioita lähestytään enemmän 

taloudellisesti ja markkinoinnillisesti. Siksi Yhdysvaltalaiset vetäytyvät nopeammin pois t&k -

hankkeista, jotka eivät täytä odotuksia. Tämä saattaa olla yksi syy miksi Yhdysvaltalaisyrityksellä 

on vähemmän patentteja, mutta ne ovat laadukkaimpia. Toisaalta japanilaisyritysten t&k -projektin 

jatkaminen voi johtaa muihin patentteihin, kuin mitä alun perin haettiin. Nämä saattavat olla 

vähämerkityksellisempiä ja laadultaan heikompia tai johtaa täysin odottamattomiin innovaatioihin.  
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7 Yhteenveto 

 

 

Patentointi on vuoden 1883 Pariisin konventiosta asti auttanut yrityksiä suojaamaan osaamiseensa 

perustuvaa kilpailuetua muiden yritysten hyväksikäytöltä. Puolijohdeteollisuusala ja yleisesti 

informaatioteknologiateollisuus on suurimpia patentointia hyödyntäviä teollisuuden aloja. Tämän 

vuoksi myös patenttipolitiikka ja yleisemmin immateriaalioikeuksiin suhtautuminen on merkittävä 

osa alan yritysten strategiaa. Työssä analysoitiin patenttiaineistoa kolmen merkittävän, alan 

yrityksen (Intel, Toshiba ja Samsung) osalta vuosilta 1990-2006. Patenttiaineistossa oli eriteltynä 

patenttien määrät IPC -järjestelmän mukaiselle alaluokkatasolle asti sekä eteen- ja taaksepäin 

viittaukset samoihin alaluokkiin.  

 

Työn tarkoituksena oli antaa vastauksia siihen, miksi patentointiaktiivisuudet (patenttiaineiston 

määrät) vaihtelevat niin suuresti yrityksestä toiseen saman alan sisällä. Yrityksiä tarkasteltiin 

erityisesti kotimaansa suhteen, huomioiden muun muassa historia ja maan yleinen kehitys sekä 

panostukset käsiteltävään alaan ja immateriaalioikeuksiin. 

 

Yhdysvallat ja Japani ovat olleet informaatioteknologiateollisuuden suurmaita jo monen kymmenen 

vuoden ajan. Parin viimeisen vuosikymmenen aikana, niitä ovat nousseet haastamaan nopeasti 

teollistuvat kehittyvät maat, kuten työssä käsitelty Etelä-Korea. Kuitenkin eri maiden 

patenttikäytännöt olivat pitkään hyvin erilaisia ja yhdenmukaistuivat huomattavasti oikeastaan vasta 

1990-luvulle tullessa. Parantunut patenttisuoja on osaltaan lisännyt patentointiaktiivisuutta ja 

rohkaissut kehittyviä maita teknologiapanostuksiin. Monet Etelä-Korean kaltaiset maat ovatkin 

koko yhteiskuntana panostaneet merkittävästi informaatioteknologiateollisuuden alan kehitykseen 

ja se on merkittävä osa maiden vientiä, talouskasvua ja luo suoraan sekä välillisesti kasvavan 

määrän työpaikkoja.  

 

Käsiteltävät yritykset valmistavat teknisesti korkealaatuisia ja monimutkaisia tuotteita, joihin liittyy 

lukuisia patentteja. Yritykset ovatkin pakotettuja lisensoimaan kilpailevan yrityksen patentteja 

omien tuotteidensa valmistusta varten ja jatkuvat sopimusneuvottelut kannustavat yrityksiä 

parantamaan asemiaan strategisen patentoinnin avulla. Erityisesti Samsung näyttää käyttävän 

patenttiportfolion maksimointi -strategiaa patentoinnissaan, joka johtaa patenttien yleisen tason 
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laskuun. Yhdysvaltalainen Intel tekee aineiston viittausmäärien perusteella kolmikosta 

laadukkaimpia patentteja. Lukumäärä jää paljon Samsungia pienemmäksi, mikä saattaa johtua 

osaltaan siitä, että Intel on enemmän osavalmistaja, eikä sen osuus loppukäyttäjälle päätyvässä 

tuotteessa ole enää suuri. Tästä syystä Intel voi keskittyä osaamisen suojaamiseen laadukkaasti ja 

tarkkaan laadituilla patenttihakemuksilla, eikä sen tarvitse kasvattaa portfoliotaan heikommilla 

patenteilla. Toshiban patenttimäärät olivat tarkastelujakson alussa kolmikon suurimmat, mutta 

1990-luvun laman vaikutus Japanin teollisuuteen hidasti kasvua, joka vapautui vasta 2000-luvulle 

tullessa.  

 

Yhdysvallat ja etenkin Japani ovat olleet merkittäviä suunnannäyttäjiä ja vientimaita Etelä-Korealle. 

Samsung on Etelä-Korean lippulaiva, jolla on koko maan tuki takanaan. Se kohdistaa patenttejaan 

entistä enemmän muun muassa Yhdysvaltoihin ja käyttää erityisesti japanilaisten yritysten 

tutkimustyötä omaksi hyödykseen. Japanissa ja Etelä-Koreassa on maantieteellisen sijaintinsakin 

vuoksi paljon yhtäläisyyksiä ja verrattuna Yhdysvaltoihin, eroja patentointiaktiivisuuteen 

aiheuttavat esimerkiksi erilaiset johtamistyylit ja poliittiset järjestelmät, sekä yritysten sisäiset 

toimintamallit, arvot ja yrityskulttuuri. 

 

Tulevaisuudessa on mielenkiintoista nähdä kuinka tärkeäksi osaamisen suojaamiskeinoksi patentit 

jäävät nopeasti kehittyvän teknologian aloilla, kuten puolijohteet. Helpottuneet patentointiprosessit 

voivat johtaa patenttien inflaatioon huonolaatuisuudesta johtuvan heikon puolustettavuuden vuoksi.  

Toisaalta patenttien laatuun ja huolelliseen tutkimukseen panostaviin maihin suunnattujen 

hakemusten käsittelyajat voivat olla hyvinkin pitkiä ja yritykset voivat tyytyä suojaamaan 

osaamistaan salassapitosopimuksin ja tuomalla markkinoille nopealla tahdilla uutta teknologiaa.



   

41 
 

LÄHTEET 

 

Chakrabarti, A. K. (1991) Competition in high technology: analysis of problems of US, Japan, UK, 

France, West Germany and Canada. IEEE Trans. Eng. Mang. EM-38(1), s. 78-84. 

 

CNN 2010. Samsung take top spot from HP. [CNN:n www-sivut] Päivitetty 29.1.2010 [Viitattu: 

22.3.2010]  

Saatavissa: <http://www.cnn.com/2010/BUSINESS/01/29/samsung.revenue.ft/index.html> 

 

Cohen, W. et al. (2002) R&D spillovers, patents and the incentives to innovate 

in Japan and the United States. Research Policy 31, s. 1349–1367 

 

Datamonitor, [www-sivut]. [Viitattu 11.3.2010] Saatavissa: <www.datamonitor.com> 

 

Ellis, P. Hepburn, G. and Oppenheim, C. (1978) Studies on patent citation networks. J. Doc. 34(1), 

s. 12-20. 

 

Engelsman,  E.  C.  and  Van  Raan,  A.  F.  J.  (1994).  A  patent-based  cartography  of  technology.  

Research Policy 23, s. 1-26. 

 

Goto A., Motohashi K., Technology Policies in Japan: 1990 to the Present, 21st Century Innovation 

Systems for Japan and the United States: Lessons from a Decade of Change, the National Academy 

of Sciencies, 2009 

 

Goto A., Odagiri H. (1993) The Japanese System of Innovation: Past, Present and Future, National 

Innovation Systems: A Comparative Analysis. Oxford University Press, s. 76-114  

 

Hall, B. ja Ham Ziedonis, R. (2000) The Patent Paradox Revisited: An Empirical Study of Patenting 

in the US Semiconductor Industry, 1979-95. 40 s. 

 

Harhoff D. et al. (2007) The  strategic  use  of  patents  and  its  implications  for  enterprise  and  

competition policies, 306 s. 

 



   

42 
 

Hu, A. ja Jaffe, A. (2003) Patent citations and international knowledge flow: the cases of Korea and 

Taiwan, International Journal of Industrial Organization 21, s. 849–880 

 

IPC, International Patent Classification, Guide to the IPC (2009) [verkkodokumentti]. [Viitattu 

12.3.2010] Saatavissa: 

<http://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/ipc/en/guide/guide_ipc_2009.pdf> 

 

Itnews (2006). Intel reveals specs for first ever chip. [Itnews:n www-sivut] Päivitetty 17.11.2006 

[Viitattu 4.4.2010]. Saatavissa: < http://www.itnews.com.au/News/68626,intel-reveals-specs-for-

first-ever-chip.aspx>  

 

Jaffe A. (2000) The U.S. patent system in transition: policy innovation and the innovation process, 

Research Policy 29, s. 531-557 

 

Järvelin J. (1992) Patentit osana teollisoikeuksien järjestelmää, Patenttijärjestelmän merkitys 

kansantaloudessa ja teollisuuspolitiikassa, Valtion painatuskeskus, Helsinki, s. 21-22 

 

Kim M., Park Y. (2009) The changing pattern of industrial technology linkage of Korea: Did the 

ICT industry play a role in the 1980s and 1990s?, Technological Forecasting & Social Change 76,  

s. 688-699 

 

KIPOa (Korean Intellectual Property Office) [www-sivut]. [Viitattu 12.3.2010]. 

Saatavissa: <http://www.kipo.go.kr/en/> 

 

KIPOb, Dynamic IP Office: Annual Report 2008-2009 [verkkodokumentti]. [Viitattu 12.3.2010] 

 

Kortum, S. ja Lerner, J. (1998) Stronger protection or technological revolution: what is behind the 

recent surge in patenting?, Public Policy 48, s. 247-304 

 

Linsu K. (1993) National System of Industrial Innovation: Dynamics of Capability Building in 

Korea, National Innovation Systems: A Comparative Analysis, Oxford University Press 

 

Motohashi K. (2008) Licensing or not licensing? An empirical analysis of the strategic use of 

patents by Japanese firms, Research Policy 37, s.1548-1555 



   

43 
 

 

Mowery D. ja Rosenberg N. (1993) The U.S. National Innovation System, National Innovation 

Systems: A Comparative Analysis, Oxford Universtiy Press, s. 29-75 

 

Nagaoka S. (2009) Reform of Patent System in Japan and Challenges, 21st Century Innovation 

Systems for Japan and the United States: Lessons from a Decade of Change, the National Academy 

of Sciencies 

 

Narin, F. and Olivastro, D. (1988) Technology indicators based on patents and patent citations. 

Handbook  of  Quantitative  Studies  of  Science  and  technology,  A.  F.  J.  Van  Raan,  Ed.  North  

Holland: Elsevier Publishers. 

 

OECD (2000), Information Technology Outlook 2000 [verkkodokumentti]. [Viitattu 24.3.2010] 

Saatavissa: <http://www.oecd.org/dataoecd/30/56/1939833.pdf> 

 

OECD (2004), Information Technology Outlook 2004 [verkkodokumentti]. [Viitattu 26.3.2010] 

Saatavissa: < http://www.oecd.org/dataoecd/22/18/37620123.pdf> 

 

OECD (2008), Information Technology Outlook 2008 [verkkodokumentti]. [Viitattu 26.3.2010] 

Saatavissa: < http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/9308041E.PDF>  

 

Pavitt, K. (1988) Uses and abuses of patent statistics, Handbook of Quantitative Studies of Science 

and technology, A. F. J. Van Raan, Ed. North Holland: Elsevier Publishers. 

 

Samsung (2009). [Samsungin www-sivut] Päivitetty 11.11.2008 [Viitattu: 22.3.2010] Saatavissa: 

<http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/corporateprofile/ourperformance/samsungprofile.html

> 

 

Smith, V. M. (1993) Who’s who in additives – a technological approach. Chem. Weekly 38, s. 137-

142. 

 

 

 



   

44 
 

Taloussanomat (2010a) Gartner löi vahvat puolijohdeluvut. [Talous Sanomien www-sivut] 

Päivitetty 25.2.2010. [Viitattu: 18.3.2010]. Saatavissa: 

<http://www.taloussanomat.fi/tietoliikenne/2010/02/25/gartner-loi-vahvat-

puolijohdeluvut/20102917/12> 

 

Taloussanomat (2010b) Intel käynnisti teknojen tulioskauden yllätyksellä. [Talous Sanomien www-

sivut] Päivitetty 15.1.2010 [Viitattu: 19.3.2010]. Saatavissa: 

<http://www.taloussanomat.fi/informaatioteknologia/2010/01/15/intel-kaynnisti-teknojen-

tuloskauden-yllatyksella/2010599/12> 

 

Taloussanomat (2009a). Intel julkisti uusia prosessoreita minikannettaviin. [Talous Sanomien 

www-sivut] Päivitetty 21.12.2009 [Viitattu: 19.3.2010]. Saatavissa: 

<http://www.itviikko.fi/teknologia/2009/12/21/intel-julkisti-uusia-prosessoreita-

minikannettaviin/200925934/7> 

 

Taloussanomat (2009d). Samsung aikoo luopua Symbiasta. [Talous Sanomien www-sivut] 

Päivitetty 11.11.2009 [Viitattu: 20.3.2010] Saatavissa: 

<http://www.itviikko.fi/teknologia/2009/11/11/samsung-aikoo-luopua-symbianista/200923571/7> 

 

Tsuji, Y. (2001) Product development in the Japanese and US printer industries. Technovation 21, 

s. 325-332 

 

Uotila T. (2009) Patentti strategisena kilpailun välineenä, Suomalainen lakimiesyhdistys, Jyväskylä, 

273 s. 

 

USPTO (2009), United States Patent and Trademark Office: Performance and Accountability 

Report Fiscal Year 2009 [verkkodokumentti]. [Viitattu 14.3.2010] 

Saatavissa: <http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/2009/2009annualreport.pdf>  

 

Wallenius A. (1992) Yrityksen patenttitoiminta, Patenttijärjestelmän merkitys kansantaloudessa ja 

teollisuuspolitiikassa, Valtion painatuskeskus, Helsinki, s. 88-90 

 

Windsor, D. A. (1978) Bibliometric problems associated with the patent literature. J. Chem. Inf. 

Computer Sci. 18(1), s. 55-56. 



   

45 
 

 

WIPO (2010) (World Intellectual Property Organization) [www-sivut]. [Viitattu 12.3.2010]. 

Saatavissa: <http://www.wipo.int/portal/index.html.en>   

 

WIPO (2009) World Intellectual Property Organization: An Overview 2009 Edition 

[verkkodokumentti]. [Viitattu 12.3.2010]. Saatavissa: 

<http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/general/1007/wipo_pub_1007_2009.pd

f > 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


