
Kesäkuun tavaramerkki: Innostin
Innostin® on Anssi Sepän kekseliäs invanostininnovaatio.

Tuotenimen keksimistä Seppä kuvaa napsaukseksi päässä. Itse hän ajattelee
monimerkityksellisen sanan in-alkuosan tarkoittavan yksinkertaisesti sisään. Mutta myös inva-
sanan lyhenne ja pyrkimys innostaa liikkumaan sopivat mieleenpainuviksi tulkinnoiksi.

– Olin tyytyväinen selvitettyäni, että Innostin oli tavaramerkkinä käytettävissämme. Jotain oli
ilmeisesti jäänyt tradenomiopinnoista päähän, sillä nimen suojaus tavaramerkillä tuli kyllä heti
mieleeni. Tiesin, että se on luotettava tapa varmistaa, ettei kukaan käytä nimeä meitä
vahingoittaen. On hyvä asia, että aineetonta omaisuutta on mahdollista suojata eri keinoin ja
tarvittavaa tietoa löytyy helposti netistä.

Innostin rekisteröitiin SeppSystemsin tavaramerkiksi kesäkuussa 2020. Samaan aikaan
rekisteröitiin tavaramerkiksi myös SeppSystems-kuviomerkki, jossa on sanallinen osa.

Lue Innostimen koko tavaramerkkitarina.

Kuukauden tavaramerkin valinta
Patentti- ja rekisterihallitus valitsee kerran kuukaudessa kuukauden tavaramerkin. Kuukauden
tavaramerkki valitaan edellisenä vuonna kyseisen kuukauden aikana rekisteröityjen
tavaramerkkien joukosta. Esimerkiksi kesäkuun 2021 tavaramerkki on valittu kesäkuussa 2020
rekisteröityjen tavaramerkkien joukosta.

Valinnan tarkoituksena on esimerkkien avulla kertoa tuotteiden ja palveluiden suojaamisen
hyödyistä ja tärkeydestä.

Kuukauden tavaramerkeiksi valitaan mahdollisimman erilaisia tavaramerkkejä eri tavara- ja
palveluluokista. Valintaan vaikuttavat myös tavaramerkin erottuvuus muista tavaramerkeistä.

Tutustu myös muihin kiinnostaviin kuukauden tavaramerkkeihin.

Tavaramerkin hakeminen on helppoa
Mieti ensin, onko tavaramerkkisi erottamiskykyinen. Varmista sen jälkeen tietokannoista, ettei
samankaltaista merkkiä tai toiminimeä ole jo rekisteröity samankaltaisille tuotteille. Määrittele
vielä ne tuotteet ja palvelut, joissa merkkiä aiot käyttää. Tee lopuksi hakemus sähköisesti.

Lisätietoa ja -ohjeita tavaramerkin hakemiseen.

Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja
LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme
tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme
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tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja
tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja
aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen
(ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme
vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu
virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla
palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html
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