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M E N E S T Y S TA R I N A

teksti Kimmo Koivikko & kuvat Meeri Utti

takapiru
Patenttitoimisto Papula-Nevinpatin 
toimitusjohtaja Markku Simmelvuo 
haluaa koetella konservatiivisen 
toimialan rajoja.

Pellepelottomien

K
eksijät, huomio!
Jos olette kehittäneet ikiliikkujan, ei ensimmäisenä kannata vaivau-
tua ainakaan patenttitoimistoon. Ikiliikkujaa ei nimittäin oikeasti 
ole.

– Yksi keksijä halusi sellaiselle patentin. Emme hakeneet, sanoo 
patenttitoimisto Papula-Nevinpatin toimitusjohtaja Markku Sim-
melvuo.

Aika monelle muulle idealle Simmelvuokin lämpiää. Suomi on 
nimittäin edelleen keksijöiden kultamaa, jos patenttihakemusten 

määrää verrataan asukaslukuun. 
Syyskuun lopussa julkistettujen tilastojen mukaan Patentti- ja rekisterihallitukseen 

jätettiin kesäkuun 2014–2015 välisenä aikana 1 429 kotimaista patenttihakemusta. 
Samaan aikaan PRH:lle jätettiin myös 1 069 kansainvälistä hakemusta.

– Olemme toisena tai kolmantena uusien patenttien osalta. Pörssiyrityksillä on 
ehkä parisataa hakemusta vuodessa. Massa tulee yksittäisiltä yrittäjiltä. Vain keksin-
töjen kaupallistamisessa on täällä iso händigäppi, Simmelvuo sanoo.

Suomen ehkä tunnetuin pellepeloton on Göran Sundholm, jolle on kertynyt Suo-
messa yli sata ja kansainvälisestikin yli tuhat patenttia. Sundholm on myös hyvä esi-
kuva keksintöjen kaupallistamisessa. Hänen perustamansa yritysten menestyksen 
kulmakivinä ovat olleet nimenomaan keksinnöt ja niiden hyödyntäminen.

– Autoteollisuuteen on todella vaikea enää keksiä uutta. Myös tietoliikenneteolli-
suuteen on hankala päästä, Simmelvuo neuvoo.

Hänen mukaansa hyvät keksinnöt ovat parhaimmillaan yksinkertaisia, jotka rat-
kaisevat jonkin teknisen ongelman. Erityisen arvokkaina Simmelvuo pitää lääke-
teollisuuden patentteja. 

Aikanaan kohua herättäneen Amazonin perustajan Jeff Bezosin One click -pa-
tentti taas on rajamailla.

– Tietokoneohjelmalle annettu patentti kuulostaa hölmöltä. Eikö muka one clickiä 
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tunnettu aikaisemmin, Simmelvuo poh-
tii.

SIMMElVuO ON JOHTANuT 40-vuo-
tiasta menestysyritystä jo vuodesta 2002 
alkaen. Papula-Nevinpat on itse asiassa 
hänen ensimmäinen ja ainoa työpaik-
kansa opiskelujen jälkeen.

Aika hyvin mieheltä, joka ei tiennyt 
patenteista mitään ennen kuin tuli ta-
loon.

– Aloitin yhtiössä samana päivänä, 
kun Martti Ahtisaari aloitti presidentti-
nä. Sen muistaa hyvin. Patenttien opis-
kelu oli jopa helpompaa kuin kielten. 
Minun piti opetella suomen ja englan-
nin kieli uudestaan, jotta osaan kirjoit-
taa laadukkaasti, toimitusjohtaja sanoo.

Pysähdytään tähän hetkeksi. Siis kie-
len opiskelu on tärkeintä alalla?

– Hakemuksissa ja kaikessa kommuni-
kaatiossa pitää näyttää, että pilkut ovat 
kohdillaan. lauseiden on oltava johdon-
mukaisia ja selkeitä. Muuten et ole uskot-
tava. Juristi- tai insinööritekstiä ei saa 
näkyä. Samalla täytyi oppia ymmärtä-
mään tuotteen keksinnöllisyys ja uutuus.

Yrityksen perustanut Antti Papula ja 

Simmelvuo löysivät nopeasti yhteisen 
sävelen. 

Keskinäistä luottamusta lisäsi se, että 
uusi kasvo onnistui nopeasti saamaan 
kaksi isoa asiakasta, Nokian ja Soneran.

Simmelvuon uranousu onkin ollut sen 
jälkeen huima. Vuosituhannen vaihtee-
seen asti hän oli patenttiasiamiehenä, 
jonka jälkeen varatoimitusjohtajana ja 
lopulta toimitusjohtajana sekä hallituk-
sen puheenjohtajana.

– Antilla oli kova luottamus. En tiedä 
mistä se johtui.

Hän itse kokee olevansa palkatun toi-
mitusjohtajan ja yrittäjyyden välimaas-
tossa. Siitäkin huolimatta, että omistaa 
ison siivun yrityksestä. Simmelvuon li-
säksi Papula-Nevinpatilla on vajaat pari-
kymmentä osakasta.

– En välttämättä kutsuisi itseäni yrit-
täjäksi, vaikka niin toiminkin. Vastuu-
takaan ei ajattele. Haluan vain asioiden 
toimivan, ettei tule tehtyä tyhmyyksiä, 
nykyisin 150 hengen joukkoa johtava 
Simmelvuo analysoi.

SIMMElVuON KädENJälKI näkyy 
Papula-Nevinpatin kehityksessä.

Ensimmäinen murros yrityksessä liit-
tyy kuitenkin 1990-luvun alun tapah-
tumiin ja Neuvostoliiton hajoamiseen. 
Antti Papula oli luonut suhteita jo aiem-
min itänaapuriin.

Papula-Nevinpatissa yrityksen perus-
tajaa pidetään varsinaisena visionääri-
nä.

Hän aloitti yhteistyön paikallisten 
asiamiesten ja leningradin yliopiston 
kanssa 80-luvun lopulla. Sen jälkeen Pa-
pula-Nevinpat laajensi toimintaa palk-
kaamalla uusia asiamiehiä. Itse asiassa 
Papulan Nevinpat-nimikin on peräisin 
Venäjä-ajoilta.

– Neuvostoliiton hajoaminen oli meil-
le iso kasvuloikka. Toimeksiantoja tuli 
purskeena. Venäjä-bisnes on kolminker-
taistunut 2000-luvulla ja nykyään se tuo 
meille puolet liikevaihdosta, Simmelvuo 
kertoo.

Hänen mukaansa Venäjä ei ollut mi-
kään kiveenhakattu suunnitelma. Se 
vain tapahtui.

Käytännössä Papula-Nevinpat edus-
taa ulkomaisia toimeksiantajia Venä-
jällä, Valko-Venäjällä, ukrainassa, Ka-
zakstanissa ja uzbekistanissa sekä 

Minun piti opetella 
suomen ja englannin kieli 
uudestaan, jotta osaan 
kirjoittaa laadukkaasti.

1. Ässien mies. 
Toimitusjohtajan kul-
mahuoneesta löytyy 
rakkaan kotiseuran 
Porin Ässien pelipaita, 
joka kuului aikoinaan 
Christian Ruutulle.

2. Markku Simmelvuo 
on tuonut isoäidin 
vanhan nojatuolin 
toimistoonsa, sillä 
vaimon mukaan ”sille 
ei ollut kotona tilaa”.

3. Papula-Nevinpatin 
toimistosta löytyy 
myös sisäpiiri-
huumoria. 

4. Noin viiden tasoi-
tuksella golfia pelaa-
van toimitusjohtajan 
palkintokaappiin on 
uran aikana kasautu-
nut nippu pystejä.

 

1. 2.

4.

3.
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Asiamiesten on pitänyt 
oppia uusia työtapoja 

ja se on vaatinut uusien 
ajatusten hyväksymistä.

kumppaniverkoston kautta koko  Euraa-
siassa. 

– Papula-Nevinpat on suurin länsimai-
nen toimisto Venäjällä. Jostain syystä 
esimerkiksi kiinalaiset yritykset haluavat 
mennä meidän kauttamme Venäjälle, 
Simmelvuo sanoo.

Pitkäjänteinen Venäjä-strategia on 
yksi menestyksen salaisuuksista. Venäjä 
on ehdottomasti kilpailuvaltti, mutta sa-
malla myös kasvava riski.

Muu osuus liittyy nykyisen toimitus-
johtajan haluun koetella konservatiivi-
seksi tunnetun alan rajoja. Niin markki-
noinnissa kuin toimintatavoissa. 

– Olemme muokanneet viimeisen 5–6 
vuoden aikana voimakkaasti sisäisiä 
prosessejamme. Eli olemme siirtyneet 
leimoja lyövästä toimistosta sähköisiä 
ratkaisuja tarjoavaksi yritykseksi. Voim-
me olla nyt todella joustavia asiakkaan 
suuntaan.

Simmelvuon mukaan nyrkkisääntönä 
on, että mitä suurempi asiakas, sitä rää-
tälöidympiä palveluja se yleensä haluaa.

Muutos ei ole sujunut aina ruusuisesti. 
Papula-Nevinpatin on täytynyt tehdä oh-
jelmistojen kehitystyötä itse, sillä valmii-

ta ohjelmia ei ole ollut saatavilla.
– Asiamiesten on täytynyt oppia uusia 

työtapoja ja se on vaatinut uusien ajatus-
ten hyväksymistä. Paperikansioita ei ole 
enää lainkaan. Se on aiheuttanut kipui-
lua, toimitusjohtaja myöntää.

Hänen mukaansa parhaiten isoista 
muutoksista selviää keskustelemalla ja 
olemalla läsnä. Eli ruotsalaistyyppisesti 
diskuteeraamalla.

– Ikä on tuonut älykkyyttä. Sähköposti-
johtaminen on jäänyt pois. Annan myös 
ihmisille vapaat kädet touhuta.

SuOMESSA PATENTTIMARKKINAT 
ovat noin sadan miljoonan euron bis-
nes. Markkinoita hallitsee kolmen kärki 
eli Berggren, Kolster ja Papula-Nevinpat. 

Papula-Nevinpatin osuus kakusta on 
vaihdellut 15–18 miljoonan euron välil-
lä viimeiset neljä vuotta. 

Yhtiön liikevoittoprosentti on pyörinyt 
6–8 prosentissa.

– Kilpailemme keskenämme, mutta 
kilpailu ei ole kovin veristä. Esimerkiksi 
Nunna-uuni ja Tulikivi eivät voi olla sa-
massa firmassa asiakkaina.

Simmelvuolla on kuitenkin suunnitel-

ma myös tulevaisuuden suhteen.
Hän haluaa olla jälleen muutok-

sen etujoukoissa. Suusta kuulee muoti- 
sanat automaatio ja disruptio. Tarkem-
min Simmelvuo ei halua avata suunni-
telmiaan tässä vaiheessa. ”Vuoden kulu-
essa” kuulemma tapahtuu.

– Elämme mielenkiintoisia aikoja. Kol-
men vuoden päästä Papula-Nevinpat ei 
ole tämännäköinen, mutta bisneksessä 
mukana kyllä. 

Mielenkiintoisilla ajoilla Simmelvuo 
tarkoittaa immateriaalioikeuksia. Oi-
keudet on jaettavissa kahteen lohkoon 
eli tekijänoikeuksiin ja teollisoikeuksiin. 
Jälkimmäisiin kuuluvat muun muassa 
patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeu-
det ja tavaramerkkioikeudet.

Patentit tuovat Papula-Nevinpatin lii-
kevaihdosta 80 prosenttia.

Simmelvuon mainitsemaa mielenkiin-
toa lisää startup-maailmaan pesiytynyt 
Open innovations –ajatuskulttuuri. Tek-
nologia menee sellaista vauhtia eteen-
päin, että patentin hakeminen ei välttä-
mättä kannata.

– Open innovationsista on puhuttu jo 
pitkään. En usko sen vaikuttavan suu-

Mikä on patentti? 
Patentti on yksinoikeus keksinnön 
ammattimaiseen käyttöön, kuten 
patentoidun tuotteen myymiseen 
ja valmistamiseen ja patentoidun 
menetelmän käyttämiseen.

Mikä on 
hyödyllisyysmalli?
Hyödyllisyysmalli, "pikkupatentti", 
sopii keksinnöille, joilla on lyhyt 
elinkaari, sillä hyödyllisyysmallin 
rekisteröintiprosessi on  
nopeampi kuin patentin.

Mikä on 
tavaramerkki? 
Rekisteröity tavaramerkki antaa 
haltijalleen yksinoikeuden tava-
ramerkin käyttöön ja oikeuden 
kieltää sekoitettavien merkkien 
käyttö. Tavaramerkki on tunnus, 
joilla elinkeinonharjoittaja erottaa 
tuotteensa ja palvelunsa kilpailijoi-
den vastaavista. Tavaramerkki voi 
olla esimerkiksi sana, kuvio, hen-
kilönimi, tavaran ulkoasu, väri tai 
melodia. Tavaramerkin rekisteröin-
ti on voimassa kymmenen vuotta. 
Rekisteröinti on uudistettavissa.

Mikä on 
mallioikeus?
Mallioikeudella eli tuotteen 
ulkomuodon rekisteröinnillä saa-
daan määräaikainen yksinoikeus 
tiettyyn muotoiluun. Mallioikeuden 
voi saada tuotteen tai sen osan ul-
komuotoon, myös tuotteen tietyn 
yksityiskohdan muotoiluun. Tuote 
voi olla mikä tahansa käyttöesine 
tai koriste-esine (esimerkiksi mat-
kapuhelin, porakone, hammasharja, 
maljakko, koru jne.). Myös graafisia 
symboleja, logoja, tietokoneiko-
neja, käyttöliittymägrafiikkaa ja 
jopa kirjasintyyppejä voidaan 
suojata mallioikeudella. Suomessa 
ja EU-alueella mallioikeuden voi 
saada pisimmillään 25 vuodeksi. 
Mallioikeuden voi halutessaan 
myös lisensoida ja myydä.

Ne asiat, jotka voidaan 
patentoida, myös 

patentoidaan. Ihan 
ahneudenkin takia.

Markku Simmelvuo lupaa, että Papula-Nevinpat lyö kiilaa jatkossakin perinteisiin toimintatapoihin.
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W
toroidion.com

h a r p pau s

Tämän
op i n

W
papula-nevinpat.com

Ei ole sattumaa, että suomalaisen sähkö-
auton Toroidionin keksijä on Jyväsky-
lästä. 

– Keski-Suomen poikana innostuin autoista 
jo varhain. Autoilu lähti noin 3-vuotiaana 
mäkiautoilusta, Pasi Pennanen sanoo.

Isomman kipinän herätti 1970-luvulla 
elokuvateatterissa nähty le Mans -elokuva. 
Pennanen opiskeli muotoilua ja teki töitä 
suunnittelijana muun muassa Jaguarille ja 
Hondalle.

Vuonna 2008 hän sai toisen kipinän, joka 
tavoitteen mukaan vie miehen oikeasti le 
Mansiin. 

– Ajoin Pariisissa Tesla Roadster -sähkö-
autolla. Silloin huomasin polttomoottori- ja 
sähköauton välisen huikean eron. Kysyin 
kollegalta, että voisiko sähköautolla ajaa le 

Mansissa. Muutaman päivän yhtälöä laskes-
keltuamme totesimme, että teoriassa voisi.

Toroidion perustettiin vuonna 2010. Vuosi 
2015 on ollut harppausten vuosi, sillä yritys 
on muun muassa julkistanut prototyypin ja 
ottaa jo vastaan tilauksia sekä valmistelee 
tuotannon aloittamista.

Pennasella on myös mielessä jo seuraavat 
suuret tavoitteet.

– Ensimmäisen tuotantomallin luovutus 
asiakkaalle tulee olemaan huikea saavutus. 
Sellainen tulee olemaan myös, kun automme 
ajaa le Mansissa ensimmäistä kertaa kilpaa, 
Pennanen sanoo ja pitää tauon.

– Silloin voi myös avata samppanjapullon, 
kun keskivertokuluttaja voi ostaa meidän 
tekniikalla tuotettuja tuotteita, olivat ne sitten 
autoja tai moottoripyöriä.l

Le Mansista 
Le Mansiin

Resurssien täytyy olla lähtökohtaisesti paremmassa kunnossa kuin meillä. Se tarkoittaa henkilöresursseja 
ja kassaa. On vaikea tehdä tällaisia asioita ilman, että on miljardööri. Nyt valmistelemme ensimmäistä 
varsinaista rahoituskierrosta ja tavoitteena on, että se saadaan maaliin tällä vuosineljänneksellä.

teksti Josi Tikkanen kuva Arkisto

resti itse bisnekseen. Ne asiat, jotka voi-
daan patentoida, myös patentoidaan. 
Ihan ahneudenkin takia, Simmelvuo sa-
noo.

Joka tapauksessa toimitusjohtaja luot-
taa patentteihin kuin vuoreen. Tuotteen 
suojaus on paljolti riippuvainen markki-
nasta.

– Jos tuotetta voi myydä globaalisti, 
kannattaa hakea patenttia isoille alueille 

eli Eurooppa, uSA, Kiina, Japani ja Ko-
rea. uSA-patentti on aina arvokas. Kiina-
laiset taas ovat pahimpia kopioijia, Sim-
melvuo sanoo.

Hänen mukaansa patentin vahvuus 
riippuu pitkälti siitä, onko joku kyseen-
alaistanut sen ja miten patentti suojaa 
laitteen.

– Vuosien aikana on syntynyt tietyn-
lainen fiilis, että voiko tuote menestyä 

vai ei.
Simmelvuo itse on ollut Papulan pal-

veluksessa nyt 21 vuotta. Se on pitkä 
aika alalla, jota moni pitää jopa tylsänä. 
Toimitusjohtaja on kuitenkin toista miel-
tä työnsä mielekkyydestä.

Siitä huolimatta hän uskoo ettei yksi 
mies voi olla ideatykkinä vuodesta toi-
seen ja jossain vaiheessa pelkkä hallituk-
sen puheenjohtajan paikka voisi riittää. l

Kun yrityksesi tarvitsee rahaa nyt ja tässä, myy laskusi Svea Ekonomille. 
Saat rahat käyttöösi heti.

Sinä päätät, mitkä laskut myyt - vaikkapa yksittäisen asiakkaan tai tiettyyn projektiin 
liittyvät maksut. Me emme jätä sinua pulaan vaikeinakaan aikoina. Halutessasi kannam-
me myös luottoriskin.   

Ota yhteyttä. Katsotaan yhdessä sinulle paras ratkaisu. Kysy myös factoring- sekä 
laskutus- ja reskontrapalveluistamme.

09 4242 3080 | myynti@svea.fi | www.svea.fi/myylaskut                 

Enemmän rahaa suomalaisille.

FYRKKAA KASSAAN
HÄRIFRAN TVÄTTAS

MYY LASKUSI M
EILLE!

Svea Ekonomi on osa ruotsa-
laista Svea-konsernia, jonka 
rahat ovat käytettävissä yri-
tyksesi menestykseen. 


