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Papula-Nevinpat ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun 
Pienyrityskeskuksen Aalto Start-Up Center -yrityshautomo yhteistyöhön  
 

Teollisoikeuksien suojaaminen ensiarvoisen tärkeää yrityksen alkuvaiheessa 
 
Helsinki, Suomi – Papula-Nevinpat ja Aalto-yliopiston Start-Up Center –yrityshautomo aloittavat 
yhteistyön. Papula-Nevinpat tarjoaa laajan teollisoikeusosaamisensa yrityshautomoyritysten käyttöön. 
Alkuvaiheessa yhteistyö käynnistyy asiantuntijatapaamisilla, joissa hautomoyrityksillä on mahdollisuus 
tavata teollisoikeusasiantuntija ja käydä läpi yrityksen teollisoikeussalkun tilanne ja tarpeet. Lisäksi 
Papula-Nevinpatin asiantuntijat vastaavat hautomoyritysten teollisoikeuskoulutuksesta ja neuvonnasta 
Aalto Start-Up Centerin järjestämissä tilaisuuksissa. 
 
”Teollisoikeuksien tuntemus on kokemuksemme mukaan ensiarvoisen tärkeää erityisesti yrityksen 
alkuvaiheessa. Hyvän teollisoikeussalkun luominen edellyttää pitkäjänteistä toimintaa eikä salkkua voida 
luoda hetkessä”, kertoo Papula-Nevinpatin toimitusjohtaja Markku Simmelvuo. ”Haluamme auttaa 
yrityksiä heti perustamisvaiheen jälkeen, jotta voidaan välttyä tiedonpuutteesta aiheutuvien virheiden 
tekemiseltä ja saadaan teollisoikeusasioille tukeva perusta alusta alkaen. Koko Suomen 
elinkeinoelämälle on tärkeää, että yrityksen teollisoikeusasiat on asianmukaisesti hoidettu. Näin 
mahdollistetaan suomalaisen yrityksen kilpailukyky myös kansainvälisesti.”  
 
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen johtaja Pentti Mustalampi pitää yhteistyötä 
alkavien osaamispohjaisten yritysten kannalta myös hyvin tärkeänä, jotta tuleva kasvu pohjautuisi itse 
hallittuihin teollisoikeuksiin. ”Yhteistyö vahvistaa yrityshautomon asiantuntijaverkostoa merkittävällä 
tavalla ja molempien aktiivinen toiminta  ja asiantuntemus  myös Venäjällä laajentaa 
yhteistyömahdollisuuksia entisestään”, toteaa Aalto Start-Up Centerin projektijohtaja Marika Paakkala .  
 
 
Papula-Nevinpat 

Papula-Nevinpat on kansainvälisesti tunnettu patentti-, malli- ja tavaramerkkitoimisto. Papula-Nevinpat tunnetaan vahvana ja 
kokeneena Euroopan ja Euraasian teollisoikeusasioiden osaajana. Papula-Nevinpatilla on toimistoja Suomen pääkonttorin 
lisäksi Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Kazakstanissa ja Uzbekistanissa. Papula-Nevinpatin  avulla saat suojan 
innovaatiollesi missä päin maailmaa tahansa. 
 
www.papula-nevinpat.com 
 
Aalto Start-Up Center 

Aalto Start-Up Center on Aalto-yliopistossa toimiva, menestyvä ja voimakkaasti kasvava yrityshautomo. Toimialana ovat tieto- ja 
teknologiapohjaiset liiketoiminnat sekä niihin liittyvät palvelut. Aalto Start-Up Centerissä toimii myös luovien alojen yrittäjyyden 
edistämiseen ja kehittämiseen keskittynyt Arabus-yrityshautomotoiminta. Aalto Start-Up Center tarjoaa 
korkealaatuista yritysneuvontaa, monipuoliset asiantuntijaverkostot sekä kalustetut toimitilat valittujen yritysten käyttöön. Aalto 
Start-Up Center sijaitsee Helsingin Ruoholahdessa (Salmisaaressa).  

  
www.start-upcenter.fi 
 
 
Lisätietoja lehdistölle: 

 
Papula-Nevinpat 

Marika Kojo, viestintäpäällikkö 
Puh. 0400 816 384 
 
Aalto Start-Up Center 

Marika Paakkala, projektijohtaja 
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus 
Puh. 040 829 2286 
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