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Pyydämme teitä ilmoittamaan patenttihakemuksenne numeron ja luokan kirjelmässänne Patentti- ja 
rekisterihallitukselle. 

Patentti- ja rekisterihallitus on tutkinut yllä mainitun patenttihakemuksen ja harkitsee patenttilain 2 §:n nojalla 
oikeaksi hylätä sen seuraavilla perusteilla: 

Päätöksen perustana olevat hakemusasiakirjat 

Tämän päätöksen perustana ovat hakemusasiakirjat, jotka ovat saapuneet Patentti- ja rekisterihallitukseen 
seuraavina ajankohtina: 
- selitys 20.08.2015 (sivut 1-4) ja 11.11.2011 (sivut 5-15) 
- patenttivaatimukset 20.8.2015 
- piirustukset 11.11.2011 

Hak.emuksen käsitre Iyvaiheet 

Hakemus on tehty 11.11.2011 ilman etuoikeutta. Ensimmäinen välipäätös annettiin 05.07.2012. Vaatimuksia 
ei pidetty keksinnöllisinä minkään julkaisuista 01-05 valossa. Hakija vastasi ensimmäiseen välipäätökseen 
11.10.2012. Hakija lisäsi ensimmäiseen vaatimukseen sanat "kosketusnäytön avulla". Toinen välipäätös 
annettiin 27.05.20~5. Vaatimuksia ei edelleenkään pidetty keksinnöllisinä minkään julkaisuista 01-05 
valossa. Hakija vastasi välipäätökseen 20.8.2015. 

Hakiian laysumat 

Hakijan 11.10.2012 antamaan lausuntoon on vastattu 27.05.2015 annetussa välipäätöksessä. Hakijan 
20.8.2015 antamassaan lausunnossa hakija perusteli samalla toimitettujen muutettujen vaatimusten 
keksinnöIlisyyttä. Vaatimuksiin lisättiin piirteet kuva-äänikirjan pilkkomisesta osiin ja kosketus näytön 
käyttämisestä sivujen kääntämiseen, kuten alla on kuvattu tarkemmin. Hakijan perustelujen olennaisimmat 
osat ovat: 

1. Välipäätöksessä on esitetty, että vaatimuksen 1 termi vastaanotetaan olisi epätäsmällinen. Hakija on 
täsmentänyt vaatimusta muotoon "vastaanotetaan tietokoneohjelmistoon". Alan ammattilainen ymmärtää, 
että tämä tarkoittaa sitä että tletckoneohjeirnlstcon ladataan tai luetaan sanottu materiaali esimerkiksi laitteen 
rnutstista tai mahdollisesti datayhteyden yli, kuten tutkija on asian tulkinnut. Hakija esittää kunnioittavasti, että 
termi on alan ammattilaiselle varsin selvä ja yleisesti patenttihakemuksissa käytettyesitystapa. 

2. Mikään esitetyistä viitejulkaisuista ei esitä kuva-äänikirjan kontrolloimista ja kuvien valitsemista 
kosketusnäytön kautta. Edelleen mikään viitejulkaisuista ei esitä kirjan sivun kääntämistä vasteena tietyn 
kuvan valitsemiseen kosketusnäytön kautta. 

3. Edelleen mikään viitejulkaisuista ei esitä kuva-äänikirjan rakentamista lähtien ääniraidasta pilkkomalla 
ääniraita pätkiin ja liittämällä kuhunkin pätkään kuva. 
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4. Patenttivaatimuksen 1 lähimmästä tunnetusta tekniikasta erottavat piirteet ratkaisevat teknisen 
ongelman, miten toteutetaan tekninen ratkaisu, jolla mahdollistetaan esimerkiksi lukutaidottoman lapsen 
kuva-äänikirjan ongelmaton ja joustava seuraaminen. . 

5. Esitetty tekninen ongelma on ratkaistu siten, että kuva-äänikirjan ääniraita on pilkottu useisiin pätkiin ja 
kuhunkin pätkään on liitetty oma kuvansa. Käyttäjä valitsee kosketusnäytön avulla tarjotun 
käyttäjärajapinnan kautta kuvan ja vasteena tähän käännetään kirjan sivua ja esitetään kuvaan liittyvä 
ääniraita. Tämä mahdollistaa kuva-äänikirjan lukemisen vapaavalintaisessa järjestyksessä ja sen, että 
käyttäjä seuraa aina oikeaa kuvaa oikeassa kohdassa ja ehtii myös tarkastelemaan kuvaa siten, että siihen 
liittyvät yksityiskohdat tulevat tutuksi ennen ääniraidan niihin liittyvien osioiden kuulemista. 

6. 01 .ssä esitetty lähimmän tekniikan tilan ratkaisu eroaa selkeästi patenttivaatimuksen 1 piirteistä. 
Käytännössä 01 esittää vain automatisoidun perinteisen kuva-äänikirjan, jossa sivunvaihtoa edustavan 
äänimerkin sijaan tekstiä korostetaan. 01 esittää siis ratkaisun, jossa tekstiä luetaan, tai toistetaan ääniraita, 
ja samalla korostetaan kullakin hetkellä luettavaa sanaa. Tiettyjen sanojen kohdalla esitetään niihin liittyvät 
kuvat. 

7. Näin ollen 01:n ratkaisu on päinvastainen patenttivaatimuksen 1 mukaiselle ratkaisulle. 01 opettaa siis 
itse asiassa poispäin vaatimuksen 1 ratkaisusta. Lisäksi 01 ei viittaa mitenkään siihen, että käyttäjä voisi 
valita haluamansa tekstikohdan, saati kuvan, kosketusnäytön avulla. 
Ottaen huomioon 01 .ssä esitetyn ratkaisun alan ammattilaisella ei olisi mitään syytä lähteä muokkaamaan 
01:n esittämää ratkaisua siten, että valittaisiin kuvia kosketusnäytön kautta, koska tällöin menetettäisiin 01:n 
tarjoama tekninen ratkaisu ja tehtäisiin vastoin 01:n opettamaa ratkaisua. Alan ammattilainen ei tee vastoin 
viitejulkaisun opettamaan ratkaisua ellei tällaista eksplisiittisesti opeteta toisessa viitejulkaisussa. Tässä 
tapauksessa tällaista opetusta vastoin 01-:stä ei ole esitetty. Siten alan ammattilainen ei olisi päätynyt 
vaatimuksen 1 ratkaisuun 01 :stä lähtien. 

8. Muut esitetyt viltejulkaisut eivät motivoi alan ammattilaista yhdistämään niiden esittämiä ratkaisuja 01:n 
ratkaisuun eivätkä muuttamaan 01:n ratkaisua. Vaikka mikä tahansa muista esitetyistä viitejulkaisuista 
kuitenkin yhdistettäisiin julkaisuun 01, ei päädyttäisi vaatimuksen 1 ratkaisuun. 

1 
Nämä perustelut eivät ole vakuuttavia. Seuraavassa esitetään tlitkijainsinöörin kommentit koskien näitä 
perusteluja. 

Argumentti 1: Yleisesti "vastaanottamista" ei tulkita tietokoneen muistista lukemiseksi. Hakijan mukaan 
kuva-äänikirjamateriaalin vastaanottaminen tietokoneohjelmistoon tarkoittaa siis vain tallennetun 
kuva-äänikirjamateriaalin (eli multimediamateriaalin) käyttöä (vrt. selityksen sivu 15, rivit 5-7), vastaavalla 
tavalla kuin esimerkiksi julkaisuissa 01-03 ja 05. Tämä tulkinta yksinkertaistaa uutuuden ja 
kekslnnölllsyyden arviointia. 

Argumentti 2: Argumentti pitää paikkansa. Kosketusnäyttöä käytetään julkaisussa 01 kuva-äänikirjan 
kontrolloimiseen (vrt. sivun 2 viimeinen kappale), mutta kuvien valitsemisesta kosketusnäytön avulla ei 
tosiaan puhuta julkaisussa 01. 

Toisaalta edes nyt käsiteltävän hakemuksen alkuperäisessä selitysosassa ei eksplisiittisesti esitetä 
kuva-äänikirjan kuvien valitsemista kosketusnäytön avulla. Itse asiassa hakemuksen perusaslaklriassa 
mainitaan kosketusnäyttö vain kaksi kertaa (sivu 6: "Näyttö 101 tarjoaa graafisen käyttöliittymän ja voi olla 
esimerkiksi kosketusnäyttö'; sivu 7: "Käytlöliittymä voidaan tarjota esimerkiksi näytön ja näppäimistön 
yhdistelmänä tai kosketusnäytön avulla."), kun nyt käsiteltävässä muutetussa vaatimuksessa 1 se mainitaan 
kolme kertaa. Mainitun sivulla 6 olevan lauseen perusteella näyttö voisi olla olematta kosketusnäyttö ja 
tarjota siili (osan) käyttöliittyn'1ås'få. Kosketusnäyttö voi siis olla mukana tarjoamassa käyttöliittymää, mutta 
kumpikaan lause ei suoraan- sano, että kaikki. vallnnatja elityisesti kuvien valinta tehdään kosketusnäytöllä. 
Kuitenkin voidaan hyväksyä, että hakemuksen perusasiakirja sisältää suoraan ja yksikäsitteisesti 
vaihtoehdon, jossa kuvat valitaan Ga sivua vaihdetaan) nimenomaan käyttäen kosketusnäyttöä (katso osia 
"Patenttihakemuksen muutokset"). 

Argumentti 3: Argumentti pitää olennaisesti paikkansa, mutta kyseinen ero ei vaikuta liittyvän tekniseen 
vaikutukseen. Esimerkiksi julkaisussa 01 (katso sivun 1 kuudenneksi viimeinen kappale) on tarina tekstinä, 
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tekstiin liittyvä ääniraita, sekä tarinan eri kohtiin liittyviä kuvia (samaten kuvia ja M!llin liittyviä ääniraitoja on 
julkaisuissa D2 (vrt. [0035]), 03 (vrt. [0055]) ja 05). Nämä täytyy olla esitettynä laitteessa siten, etta tiet ylle 
tekstin kohdalle pystytään valitsemaan oikea äänraldan kohta ja oikea kuva (tai kuvalle ääniraitajulkaisuissa 
02-03 ja 05). Katso myös kommentti liittyen argumenttiin 5. 

Argumentti 4: Tutkijainsinööri on samaa mieltä, että epäteknisen tavoitteen voi ottaa mukaan ongelman 
muotoiluun (vrt. EPOn valituslautakunnan päätös T 0641/00), ja että ongelman ratkaisu pitää toteuttaa 
teknisin välinein. Hakijan 11.10.2012 antamassa vastineessa esitetty ongelman muotoilu (miten 
mahdollistetaan esimerkiksi lukutaidottoman lapsen kuva-äänikirjan ongelmaton ja joustava seuraaminen) 
sisälsi mahdollisuuden, että ongelman ratkaisuun ei käytetä mitään teknisiä välineitä, sillä lukutaidottoman 
lapsen kuva-äänikirjan seuraamista voidaan helpottaa esimerkiksi ta rj oa malla lapselle häiriötön 
lukuympäristö tai sopivaa ravintoa. Kuitenkin ongelma pitää esiltää muodossa, jossa tekniikan alan 
ammattimies pystyy sen ratkaisemaan, eli kaikki olennainen epätekninen tieto pitää antaa alan 
ammattimiehelle (vrt. "requirements specification" EPOn valituslautakunnan päätöksessä T 0172/03). 
Kuva-äänikirja on esteettinen luomus (vrt. PatL 1 §, 2 mom.) siinä määrin kuin se riippuu kirjailijan (kirjan 
suunnittelijan) valinnoista. Lisäksi vaatimuksen tulee tosiasiallisesti ratkaista muodostettu tekninen ongelma. 
Vaatimuksen ratkaisu ei vielä välttämättä mahdollista lukutaidottoman lapsen kuva-äänikirjan ongelmatonta 
ja joustavaa seuraamista, mutta se saattaa edesauttaa sitä. Lisäksi ei ole selvää, miksi vapaa navigointi 
kuvien välillä helpottaa lukutaidottoman lapsen kuva-äänikirjan seuraamista, mutta tätä voinee pitää kirjailijan 
(tai kirjan formaatin suunnitelleen psykologin) tekemänä epäteknisenä valintana. Ongelma pitää siis 
muotoilla vähemmän kunnianhimoisesti. Parempi muotoilu voisi julkaisun 01 kohdalla siis olla: 

Miten muokata käyttäjän navigointia julkaisun 01 elektronisessa kuva-äänikirjassa siten, että edesautetaan 
lukutaidottoman käyttäjän sujuvaa tarinan seuraamista, kun kirjailija haluaa käyttäjän voivan vapaasti valita 
haluamansa sivun tai kuvan? 

Vaikka hakija ei lausumassaan kommentoinut muita julkaisuja lähimpänä tekniikan tasona, julkaisujen 02 ja 
D3 kohdalla ongelman muotoilu voisi olla vastaavasti: 

Miten muokata käyttäjän navigointia julkaisun 02 (tai 03) elektronisessa diaesityksessä siten, että 
edesautetaan lukutaidottoman käyttäjän sujuvaa tarinan seuraamista, kun diaesityksen luoja haluaa 
käyttäjän voivan vapaasu valita haluamansa sivun tai kuvan? 

Lisäksi tekninen ongelma [ulkalsun D5 kohdalla voisi olla: 

Millaisessa laitteessa tulisi toteuttaa julkaisun 05 kuvaesitys, jotta edesautetaan lukutaidottoman käyttäjän 
sujuvaa tarinan seuraamista, kun kuvaesityksen luoja haluaa käyttäjän voivan vapaasti valita haluamansa 
sivun tai kuvan? . 

Argumentti 5: Kuten argumentin 3 kohdalla mainittiin, julkaisuissa 01-03 ja D5 on kuvia ja näihin liittyvä 
äänlralta, Sillä ei ole teknistä merkitystä, onko ääniraita pilkottu osiin vai onko vain ääniraidan tietyissä 
kohdissa viittauksia kuviin ja/tai kuvissa viittauksia ääniraidan tiettyihin kohtiin. Toisin kuin hakija väittää, 
muutetussa vaatimuksessa 1 (tai edes selityksessä) ei mainita, että käyttäjä ehtisi tarkastelemaan kuvan 
yksityiskohtia ennen äänlratdarrkuulemlsta. Erityisesti julkaisun 01 kohdalla vaatimuksen 1 ratkaisu ei siis 
vaadi kuin yllä mainitun ongelman suoraviivaista toteutusta. 

Argumentti 6: Tämä argumentti ei vaikuta liittyvän julkaisuun 01. Julkaisussa 01 kuvat eivät välttämättä 
suoraan liity tiettyihin sanoihin (vrt. kuva 2). Hakija vaikuttaa sekoittavan julkaisun 01 julkaisuun 04 (vrt. kuva 
3). 

Argumentti 7: Tutkijainsinööri ei ymmärrä miten kuvien valitseminen julkaisun 01 menetelmässä 
kosketusnäytön avulla tarkoittåisi D1:n tarjoaman teknisen ratkaisun menettämistä tai miten tämä tarkoittaisi 
toimimista vastoin 01:n opetuksla: Julkaisu 01 ei opeta poispäin muutetun vaatimuksen 1 ratkaisusta, 
vaan kyseisiä ratkaisuja voidaan käyttää yhdessä. Julkaisussa D1 voidaan esitysmoodia vaihtaa 
koskettamalla nåyttöä (sivun 2 viimeinen kappale). Lisäksi julkaisussa 01 käytettävä mobiililaite on kuvien 
perusteella oletettavåsti kosketusnäytöllinen älypuhelin, joko iPhone (julkaisun 01 tekernlspälvärnäärän 
perusteella iPhone 3GS) tai vastaava. Alan ammattimies ymmärtää, että käyttöliittymän logiikan tulisi olla 
mahdollisimman yhtenäinen laitteessa toimivien eri ohjelmien välillä. Niinpä toteuttaessaan yllä mainittua 
teknistä ongelmaa, alan ammattimies mahdollistaisi käyttäjän navigoinnin nimenomaan kosketusnäytön 
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avulla. Lisäksi epätekniset seikat eivät voi olla syynä sille, miksi alan ammattimies ei muokkaisi tekniikan 
tason julkaisua (vrt, EPOn valituslautakunnan päätöksessä T 1670/07 mainittu "ncn-technicat prejudice 
fallacy"). 

Argumentti 8: Tämä argumentti ei ole retevantt], koska julkaisuun D1 ej tarvitse yhdistää multa julkaisuja 
päästäkseen muutetun vaatimuksen 1 mukaiseen ratkaisuun. t.lsäksl julkaisut 02-03 ja 05 ovat itsessään 
keksinnöllisyyden esteitä muutetulie vaatimukselle 1, kuten alla tullaan kuvaamaan tarkemmin. Hakija ei ole 
20.08.2015 antamassaan vas!ineessa perustellut, miksi nämä julkaisut eivä! ole keksinnöllis·yyden esteitä 
nsessään. . 

Näin ollen aiempien kahden välipäätöksen perustelut keksinnöllisyyden puutteesta suhteessa julkaisuun 01 
pätevät edelleen myös muutetuille vaatimuksille. Samaten muutetut vaatimukset eivät sisällä olennaista eroa 
suhteessa julkaisuihin 02-03 ja 05, kuten alla käydään läpi tarkemmin. Alla oleva analyysi vastaa suurelta 
osin aiempien välipäätösten perusteluja, mutatis mutandis. 

Patenttivaatim usten kohde 

Muutetut vaatimukset koskevat menetelmää (itsenäinen vaatimus 1), laitetta (itsenäinen vaatimus 12) ja 
tietokoneohjelmaa (itsenäinen .vaatlrnus 13) kuva-åånlkirjan esittämiseksi. MUtJteftu itsenäinen vaatimus 1 on 
kirjoitettu seuraavasti (lisäykset alkuperäiseen sanamuotoon alleviivattu ja poistot yliviivattu): 

(piirre A) Menetelmä elektronisen kirjan käytlämiseksi mobiililaitteessa (100 40), tunnettu siitä, että 
menetelmässä 
(piirre B) vastaanotetaan <20n tietokoneohjelmistooo kuva-äänlklrjarnatenaall, jossa kuva-äänlkiri.an 
ääniraita on pilkottu useisiin pätkiin ja kuhunkin pä1i<ään on liitetty oma kuvansa ja joka 
ktNa-ääni!<irjarnaterjaall käslttä ä ainakin kaksi kuvatiedostoäänlraitaparla, 
(piirre C) tarjotaan (202) kosketusnäytön avulla k-äyttäJärajapinta mamitun kuva äänikirjan esittämiseksi, 
(piirre 0) tarjotaan .(2Q3} mainitun käytl:äjäFajatJinnaR kosketusnäv!ön kautta välineet kuva-äänikirjan 
kontrollolmiseksi mainittujen kuvatiedostojen sisältämien kuvien (103-105) kautta siten, eltä vasteena tietyn 
kuvan valitsemiseen (211) koske\usnävtön kautta k(:läonetään kirlan sivua ja esitetään (2141 kyseiseen 
kuvaan IHttyvä ääniraita. 

Epältsenäisiä vaatimuksia 2"3 on muutettu lisäämällä viittausmerkit. Epäitsenäisten vaatimusten 4-11 sekä 
itsenäisten vaatimusten 12-13 sanamuotoja ei ole muutettu. Itsenäiset vaatimukset 12 ja 13 viittaavat 
suoraan menetelmävaatimukseen 1, joten ne sisältävät vähintään piirteet A-O. 

Patenttihakemuksen muutokset 

Hakijan lausuman mukaan vaatimusta 1 on täsmennetty määrittelemällä, että: 
Kuva-äänikirjamateriaali vastaanotetaan tietokoneohjelmistoon (tuki tälle löytyy alkuperäisen hakemustekstin 
sivulta 14, rivit 4-6). 

Tutkijainsinöörin kommentti: Tälle sanamuodolle ei vaikuta löytyvän viitatusta kohdasta eksplisiittistä tukea, 
mutta kyseinen sanamuoto ei vaikuta muuttavan vaatimuksen suojapiiriä. Ainakin implisiittinen tuki 
sanamuodolle voidaan siis katsoa löytyvän. 

Hakijan lausuma: Kuva-äänikirjan ääniraita on pilkottu useisiin pätkiin ja kuhunkin pätkään on liitetty oma 
kuvansa (tuki tälle löytyy alkuperäisen hakemustekstin sivulta 2, rivit 31-33). 

Tutkijainsinöörin kommentti: Tuki tälle sanamuodolle löytyy hakijan viittaamasta kohdasta. 

Hakijan lausuma: Kuva-äänlklrjaa kontrolloidaan kosketusnäytön kautta, (tuki tälle löytyy alkuperäisen 
hakemustekstin sivulta 7, rivit 13-19 ja kuviosta 1 (sivun 7 selityksen ja kuvion 1 perusteella on selvää, että 
kuva-äänikirjaa kontrolloidaan ja kuvat valitaan kosketusnäytön kautta» ja kuvan valinnalla käännetään kiljan 
sivua (tuki tälle löytyy alkuperäisen hakemustekstin sivulta 2, rivit 21-22). 

Tutkijainsinöörin kommentti: Kyseinen alkuperäisen hakemustekstin kohta sivulla 7 sanoo vain, että: 
"Käyttöliittymä voidaan tarjota ... kosketusnäytön avulla". Lisäksi kyseinen kohta sivulla 2 mainitsee vain että 
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valitaan joko seuraava tai edellinen sivu. Toisaalta alkuperäisen hakemustekstin sivun 6 riveiltä 14-26 ja 
kuvasta 1 vaikuttaisi löytyvän tuki muutokselle. 

Julkaisuluettelo 

Tässä päätöksessä viitalaan julkaisuihin, jotka mainittiin jo tutkimusraportissa sekä ensimmäisessä että 
toisessa vällpäätöksessä: 

D1: GB 2471451 A 
D2: US 2010119123 A 1 
D3: US 2010214211 A 1 
D4: US 6324511 81 
D5: LOWENTHAL, P. 'How to Create a Digital Story in PowerPoint' 

Julkaisut D1-D3 ja D5 edustavat lähintä tekniikan tasoa. Tarkempi kuvaus julkaisusta D4 löytyy 
hakemuskäsittelyn aikana annetuista välipäätöksistä. 

Perustelut 

Uutuus (PatL 2 §) 

Julkaisussa D1 (katso tiivistelmä; sivun 1 toinen kappale sekä kuudenneksi, viidenneksi, neljänneksi ja 
toiseksi viimeiset kappaleet; sivun 2 seitsemäs kappale sekä viimeinen kappale; kuvat 1-3) käsitellään 
mobiililaitteessa esitettävää elektronista kirjaa (vrt. piirre A), jossa tekstin ohella voi olla kuvia ja ääniraita. 
Menetelmässä voidaan valmiiden selostuksien lisäksi määrittää puheentunnistuksen avulla käyttäjän 
kulloinkin lukema kohta, jotta kyseiseen kohtaan liittyvät äänäehosteet Ja kuvat voidaan esittää (vrt. piirre 0). 
Laitteessa on myös kosketusnäyttö, joka osallistuu käyttöliiHymän tarjoamiseen (piirre C; vrt, sivu 1, 
neljänneksi viimeinen kappale; sivun 2 viimeinen kappale; kuva 1). 

Julkaisun D2 (katso tilvlstelmä: kappaleet [0002], [0016], [0022]-[0026], [0033]-[0035], [0055]-[0056J, 
[0060HOQ61j; kuvat 3-5) mukaisessa menetelmässä voidaan mobiililaitteessa (kuten i:llypuhelimessa) esittää 
valokuvista koostuva dlaesltys (vrt. piirre A), johon voi liittyä automaattisesti muodostettu selostus kullekin 
kuvalle. Esitys voidaan lähettää eteenpäin MMS-viestinä, jossa kuvat ja äänet voivat olla omissa 
tiedostoissaan (vrt. piirre B; [0055]). 

Julkaisun 03 (katso tiivistelmä; kappaleet [0024], [0055]-[0056], [0066]-[0068]; kuvat 1-2) mukaisessa 
menetelmässä voidaan kannettavassalaitteessa (kuten kosketusnäytölltsessä älypuhelimessa) esittää 
diaesitys (eslrn. PöwerPoint~esilys, vrt. piirre A), johon voi liittyä äänlralta, Olaesityksen esitysnopeutta 
voidaan säätää eieillä. Oiaesitys voi sisältää ääntä ja kuvaa eri tiedostomuodoissa (vrt. piirre B; [0056]). 
Kosketusnäyttö voi osallistua käyttölllttymän tarjoamiseen (piirre C; [0066D. 

Julkaisussa 05 (katso koko dokumentti) kuvataan miten tarina voidaan kertoa PowerPointin avulla (vrt. piirre 
A). Kuvatiedostojen yhteyteen voidaan äänittää oma selostus omaksi tiedostokseen (vrt. piirre B). 

Julkaisussa 01 ei suoraan mainita, miten tieto on tallennettu tai että kosketusnäytön kautta valitaan kuva 
(vrt. piirteet B ja 0). Julkaisussa 02 ei puhuta kosketusnäytöstä (vrt. piirre C) tai että kosketusnäytöllä 
valitaan tietty kuva ja sitten esitetään siihen liittyvä ääniraita (vrt. piirre 0). Julkaisussa 03 ei mainita, että 
esityksestä voidaan kosketusnäytöllä valita tietty kuva, minkä jälkeen vasteena esitetään siihen liittyvä 
ääniraita (vrt. piirre 0). Julkalsussa.Ds ei mainita menetelmän käyttöä mobiililaitteessa (vrt. piirre A) tai 
kosketusnäytön avulla (piirteet C-O). Missään julkaisussa ei siis mainita kaikkia vaatimuksen 1 piirteitä, joten 
vaatimus 1 on uusi. 

Samoilla perusteilla, mutatis mutandis, itsenäiset vaatimukset 12 ja 13 ovat myös uusia, kuten myös 
epäitsenäiset vaåtimukset 2-11. 
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Olennainen ero (keksinnöllisyys) (PatL 2 §) 

Itsenäiset vaatimukset 

Kuva-a1:inikirjamateriaalin jakaminen kuvatledostolkst ja ääniraidoiksi (vrt. piirre B) on ilmeinen 
suunnitteluvaihtoehto suhteessa julkaisuun 01, joks, vaikuttaa liittyvän hallinnolliseen tiedon esittämiseen 
tietokoneessa tai mnbiililaitteessa (vrt. PatL 1 §), eik.ä sillä ole ilmeistä teknistä vaikutusta verrattuna mihin 
tahansa ratkaisuun, jossa kuvien, tekstin ja äänen yhteydessä on tietoa näiden keskinäisestä riippuvuudesta. 
Tämä ero ei siis ratkaise teknistä ongelmaa, eikä sillä vaikuta myöskään olevan juurikaan tekemistä hakijan 
muotoileman teknisen ongelman kanssa (eikä myöskään lutklj'ainsinöörln rnuotolleman ongelman kanssa, 
vrt. oslo "Hakijan lausuma"). 

Alan ammattimiehelle Olisi lisäksi ilmeistä antaa käyttäjän antaa syötteitä myös kosketusnäytön avulla, 
erityisesti jQS päämääränä on rnandotästaa lukutaidottoman lapsen joustava ja ongelmaton esitysmateriaalin 
seuraaminen (kuten hakija on lausumissaan maininnut). Kuvien ja sivujen valinnan salliminen on ilmeistä 
julkaisun 01 sähköisen kirjan yhteydessä (vrt. sivun 1 toinen kappale). Vaatimuksen 1 ratkaisu on alan 
ammattimiehelle suoraviivainen. Näin ollen vaatimuksessa 1 ei ole olennaista eroa julkaisun 01 tekniikkaan. 

Julkaisussa 02 puhutaan älypuhelimen käytöstä ([0016D. Lisäksi julkaisussa 03 puhutaan älypuhelimen 
lisäksi kosketusnäytön käyttämisestä ([0024], [0066]). Hakemuksen tekohetkellä alan ammattimiehelle olisi 
ollut ilmeistä toteuttaa älypuhelin käyttäen kosketusnäyttöä (piirre C; vrt. 02) tai sallia käyttäjän antaa 
syötteitä kosketusnäytön avulla, vaikka pääasialliseksi vuorovaikutustavaksi ollslkin suunniteltu 
kiihtyvyysanturin havaitsemat eleet (vrt. 03). Julkaisujen 02 ja 03 kohdalla on ilmeinen 
suunnitteluvaihtoehto, että diaesitystä esitettäessä käyttäjä vei Siirtyä esityksessä eteen- tai taaksepäin tai 
että käyttäjä voi valita tietyn kuvan (vrt. piirre 0), Julkaisujen 02 ja 03 kohdalla alan ammatti miehelle olisi 
suoraviivaista toteuttaa kuvien valitseminen niin, että siirryttäessä tiettyyn kuvaan esitetään siihen liittyvä 
ääniraita. Näin ollen vaatimuksessa 1 ei ole olennaista eroa myöskään julkaisun 02 tai julkaisun 03 
tekniikkaan. 

Julkaisun D5 menetelmän toteutus käyttäen kosketusnäytöllistä mobiililaitetta on ilmeinen 
suunnitteluvaihtoehto alan ammattimiehelle hakemuksen tekohetkellä (vrt. piirteet A ja C), erityisesti koska 
diaesitysten (kuten julkaisun 05 PowerPoint-esityksen) näyttäminen älypuhelimissa on yleisesti tunnettua 
tekniikkaa. Huomaa, että julkaisu 05 näyttää, miten esityksen kuvat voidaan esittää pienillä kuvakkeilla (see 
step 4, pHase 1, point 12). Onsi ilmeistä siis antaa käyttäjän valita tälla.isista pienistä kuvakkeista haluamansa 
kuvan. Näin ollen vaatimuksessa 1 ei ole olennaista eroa myöskään Julkaisun D5 tekniikkaan. 

Samoilla perusteilla, mutatis mutandls, vaatimuksissa 12 ja 13 ei ole olennaista eroa yhdenkään julkaisun 
01-03 ja 05 tekniikkaan. 

Epäitsenäiset vaatimukset 

Epäitsenäisten vaatimusten 2, 4-6 ja 8-10 lisäpiirteet liittyvät tietokoneen sisäiseen hallinn.olliseen tiedon 
esittämiseen (tiedon jakamiseen tledostoiksi, sekä tiedostojen nimeämiseen ja järjestämiseen), jolla ei näytä 
olevan teknistä vaikutusta (vrt. PatL 1 §) tai joihin liittyvät tekniset vaikutukset ovat trlvlaaleja, ainakin 
verrattuna tiedon esiltämistapoihin jotka implisiittisesti sisältyvät julkaisuihin 01-03 ja 05. Esimerkiksi 
tiedostojen yhtenäisestä nimeämiskäytännöstä (nimen osana on sana "kuva" tai jokin muu ymmärrettävä 
sana; vrt. selityksen sivut 4-5) on hyötyä lähinnä vain sllloin kun ihminen käsittelee näitä tledostoja. Lisäksi 
näiden llsäpiirtelden mahdolliset tekniset vaikutukset eivät vaikuta liittyvän hakijan muotoilemaan tekniseen 
ongelmaan. Huomaa kuitenkin julkaisun D2 kappaleet [0035] ja [0055] sekä tiedostojen nimeämiskäytäntö 
julkaisussa 05. 

Vaatimuksen 3 lisäpiirteet määrittävät ilmeisiä suunnitteluvaihtoehtoja, jotka vaikuttavat ratkaisevan erillisiä 
osaongelmia. Tiedostojen pakkaaminen lähetystä varten ja purkaminen esitettäessä ovat ilmeisiä 
suunnitteluvaihtoehteja pyrittäessä nopeuttamaan lähetystä ja säästämään tallennustilaa. Vaatimuksessa 3 
ei siis ole olennaista eroa yhdenkään julkaisun 01-03 ja 05 tekniikkaan. 

Myösk~!i:in vaatimuksessa 7 ei ole olennaista eroa yhdenkään julkaisun 01-D3 ja 05 tekniikkaan. Kuvien ja 
äänien esittämisen synkronointi joko tunnetaan julkaisuista 01-03 ja 05 tai se on ilmeistä alan 
ammattimiehelle. 
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Vaatimuksen 11 lisäpiirre (kuvien yhteyteen voidaan nauhoittaa uusi ääniraita) on ilmeinen 
suunnitteluvaihtoehto julkaisujen 01-03 ja 05 valossa. 

Julkaisun 01 yhteydessä on ilmeistä, että käyttäjän puhuma ääniraita (vrt. sivun 1 kuudenneksi viimeinen 
kappale) voidaan tallentaa ja myöhemmin soittaa yhdessä kuvien ja esitallennettujen äänitehosteiden 
kanssa. Tällöin käyttäjän tekemä selostus olisi valittavana yhtenä vaihtoehtona esitallennettujen selostusten 
rinnalla (vrt. tiivistelmä ja sivun 1 toiseksi viimeinen kappale). 

Julkaisun 02 kohdalla on alan ammattimiehelle ilmeistä, että automaattisesti muodostettu selostus voi 
onnistua paremmin jonkun myöhemmän käyttäjän laitteella, jossa on enemmän tietoa mm. kuvissa olevista 
henkilöistä (vrt. [0033]-[0034]). 

Julkaisujen 03 ja 05 kohdalla on alan ammattimiehelle ilmeistä, että joku myöhempi käyttäjä voi haluta 
muuttaa kuviin liittyviä äänitehosteita tai selostusta (tai jopa itse kuvia). 

Näin ollen vaatimuksessa 11 ei ole olennaista eroa yhdenkään julkaisun 01-03 ja 05 tekniikkaan. 

Yhteenvetona, yhdessäkään muutetuista vaatimuksista 1-13 ei ole olennaista eroa yhdenkään julkaisuista 
01-03 ja 05 tekniikkaan. Sama päätelmä oli annettu jo aiemmissa välipäätöksissä. 

Teollinen käyttökelpoisuus (PatL 1 §) 

Patenttivaatimusten 1-13 kohteet täyttävät patenttilainsäädännön teollisen käyttökelpoisuuden edellytykset. 

Joht.opäätökset 

Koska patenttivaatimusten 1-13 kohteet eivät eroa olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta, 
patenttivaatimuksia ei voida hyväksyä (PatL 2 §). 

Hylkäysperusteet on-kerrottu hakijalle aikaisemmissa välipäätöksissä ja hakijalla on ollut tilaisuus antaa 
vastineensa. Hakijan esittämät perustelut eivät ole hyväksyttävissä. 

Hakemus on hylättävä PatL 2 §:n nojalla. 

K~yt.etyt lyhenteet 

PatL = patenttilaki 
PatA = patenttiasetus 
PatM = patenttimääräykset 

Johtava tutkijainsinööri Ari Peltola 

Tutkijainsinööri 
Puhelin: 

Mika Inki 
(09) 69395231 

Tämä asiakirja on koneellisesti allekidofteftu. 
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Valitusosoitus liitteenä. 

Patentti- ja rekisterihallituksen merkintöjä: 

Päätös on annettu tiedoksi saantitodistusta vastaan 

Päätös on annettu tiedoksi kuuluttamalla Patenttl- ja rekisterihallituksen 
julkaisemassa lehdessä 
Päätös on annettu tiedoksi hakijalle/asiamiehelle/lähetille 
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