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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittä
miskeskuksesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 
teknologian kehittämiskeskuksesta annettua 
lakia. Lain muutosehdotukset liittyvät osit
tain valtion aluehallintoa koskevan lainsää
dännön uudistamiseen, joka edellyttää tek
nologian kehittämiskeskuksesta annetun lain 
teknistä tarkistamista. Esityksen tarkoituk
sena on niin ikään saattaa teknologian 

kehittämiskeskuksen lailla säädetyt toimin
nan tavoitteet ja tehtävät paremmin vastaa
maan jo osittain toteutunutta tai toteutumas
sa olevaa yhteiskunnallista kehitystä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on 
hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Teknologian kehittämiskeskuksesta anne
tussa laissa ( 42911993) säädetään muun 
muassa kehittämiskeskuksen asemasta ja 
organisaatiosta sekä kehittämiskeskuksen 
toiminnan tavoitteesta ja tehtävistä. Voimas
sa olevan lain 1 §:ssä todetaan kehittämis
keskuksen asema kauppa- ja teollisuusminis
teriön hallinnonalaan kuuluvana laitoksena 
sekä määritellään kehittämiskeskuksen kol
mitahoinen organisaatio. Lain 2 §:ssä ilmais
taan kehittämiskeskuksen toiminnan tavoite 
ja 3 §:ssä luetellaan kehittämiskeskuksen 
tehtävät, joita tarkennetaan teknologian ke
hittämiskeskuksesta annetun asetuksen 
(467/1993) 1 §:ssä. 

Teknologian kehittämiskeskuksesta anne
tun lain 1 §:n 1 momentissa todetaan tekno
logian kehittämiskeskuksen kuuluvan kaup
pa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaan. 
Momenttia ehdotetaan muotoiltavaksi uudel
leen siten, että kehittämiskeskuksen roolia 
keskeisenä kauppa- ja teollisuusministeriön 
johtaman kansallisen teknologia- ja innovaa
tiopolitiikan toteuttajana täsmennettäisiin. 

Teknologian kehittämiskeskuksesta anne
tun lain 1 §:n 2 momentissa säädetään kehit
tämiskeskuksen organisaatiosta. Säännökses
sä määritellään kehittämiskeskuksen toimin
tayksiköiksi keskusyksikkö, alueyksiköt sekä 
teollisuussihteeriyksiköt 

Työvoima- ja elinkeinokeskuksista anne
tulla lailla (23/1997), joka tuli voimaan 
1 päivänä syyskuuta 1997, perustettiin uusi 
valtionhallinnon alueviranomainen, työvoi
ma- ja elinkeinokeskus. Keskus muodostet
tiin yhdistämällä valtionhallinnon aluevi
ranomaisia, muun muassa teknologian kehit
tämiskeskusten kotimaan alueyksiköt Tämän 
vuoksi teknologian kehittämiskeskuksesta 
annetun lain 1 §:n 2 momentissa oleva mää
ritelmä kehittämiskeskuksen organisaatiosta 
ei vastaa nykytilaa. 

Työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetun 
lain 2 §:n 2 momentissa säädetään, että työ
voima- ja elinkeinokeskus on sen keskushal
linnon viraston tai laitoksen ohjauksessa ja 
valvonnassa, jonka toimialaan kuuluvia teh
täviä se on säädetty tai määrätty hoitamaan. 
Tästä säännöksestä teknologian kehittämis
keskukselle aiheutuvasta ohjaus- ja valvonta-
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tehtävästä ehdotetaan säädettäväksi teknolo
gian kehittämiskeskuksesta annetussa asetuk
sessa. 

Teknologian kehittämiskeskuksen organi
saatiosta säädetään teknologian kehittämis
keskuksesta annetun asetuksen 2 §:ssä, jonka 
mukaan kehittämiskeskuksen toimintaa joh
taa pääjohtaja. Koska hallinnon kehittämisen 
tavoitteena on viime vuosien aikana ollut 
siirtää valtion virastojen ja laitosten toimin
taorganisaation järjestämistä koskeva toimi
valta viraston päällikölle, on tarkoituksen
mukaista poistaa voimassa olevasta laista 
yksityiskohtaiset, kehittämiskeskuksen toi
mintaorganisaatiota koskevat säännökset. 
Tämän ja edellä selostetun työvoima- ja 
elinkeinokeskusten perustamisesta johtuvan 
muutoksen vuoksi ehdotetaan teknologian 
kehittämiskeskuksesta annetun lain 1 §:n 2 
momentti tarpeettomana poistettavaksi. 

Pykälän otsikko ehdotetaan muotoiltavaksi 
uudelleen paremmin vastaamaan pykälän 
muutettua sisältöä. 

Teknologian kehittämiskeskuksesta anne
tun lain 2 §:ssä kuvaillaan kehittämiskeskuk
sen toiminnan tavoite. Pykälä ehdotetaan 
muotoiltavaksi uudelleen siten, että kehittä
miskeskuksen vastuu varojen suuntaamisesta 
teollisuuden ja palveluelinkeinojen teknolo
gisen kilpailukyvyn kehitysedellytysten pa
rantamiseen korostuisi, kuten edellytetään 
valtion tiede- ja teknologianeuvoston lin
jauksessa valtion yhtiöiden myynnistä saata
vien varojen sijoittamisesta tutkimukseen ja 
kehitystoimintaan vuosina 1997-1999. 

Palveluelinkeinojen aseman korostamista 
kehittämiskeskuksen toiminnassa tukee halli
tuksen elinkeinopoliittisessa selonteossa ole
va toteamus, jonka mukaan elinkeinopolitii
kan avainalueista erityisesti koulutus- ja tek
nologiapolitiikka sekä rahoitustuet tulisi 
suunnata paremmin palvelemaan palvelusek
torin tarpeita. Myös valtion tiede- ja tekno
logianeuvosto on kannanotossaan "Suomi: 
tiedon ja osaamisen yhteiskunta" suosittanut, 
että valtion lisäpanostuksia tutkimus- ja ke
hitystoimintaan suunnataan teknologiahallin
non kautta muun muassa palvelusektorin 
tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. 

Teknologian kehittämiskeskuksesta anne
tun lain 3 §:ssä säädetään kehittämiskeskuk
sen tehtävistä. Näitä ovat tutkimus- ja kehit
tämishankkeiden suunnittelu, rahoitus ja oh
jaus sekä kansainvälisen teknologiatiedon ja 
-yhteistyön laaja-alaisen hyödyntämisen ja 
teknologian siirron edistäminen. Pykälän 1 

momentti ehdotetaan muotoiltavaksi uudel
leen siten, että se sisältäisi kehittämiskeskuk
sen perustehtävän tiiviin kuvauksen. Voi
massa olevan pykälän 1 momentissa kuva
taan myös niitä keinoja, joiden avulla kehit
tämiskeskus toteuttaa perustehtäväänsä. Nä
mä ehdotetaan siirrettäviksi teknologian ke
hittämiskeskuksesta annettuun asetukseen ja 
samalla poistettaviksi ne päällekkäisyydet, 
jotka vallitsevat voimassa olevan lain ja ase
tuksen välillä. 

Pykälän 2 momentissa säädetään, että edel
lä lueteltujen tehtäviensä lisäksi kehittämis
keskus osallistuu Suomen teknologia- ja in
novaatiopolitiikan suunnitteluun kauppa- ja 
teollisuusministeriön antamien suuntaviivo
jen mukaisesti. Säännös ehdotetaan muotoil
tavaksi uudelleen siten, että kehittämiskes
kuksen roolia kansallisen teknologia- ja in
novaatiopolitiikan suunnitteluun osallistuva
na tahona korostettaisiin. 

Pykälän sisältö ei asiallisesti eroaisi siitä, 
mitä voimassa olevassa laissa säädetään ke
hittämiskeskuksen tehtävistä. 

Teknologian kehittämiskeskuksesta anne
tun lain 4 §:ssä säädetään kehittämiskeskuk
sen johtokunnasta, jonka asettamisesta, teh
tävistä, kokoonpanosta ja toimikaudesta sää
detään teknologian kehittämiskeskuksesta 
annetussa asetuksessa. Esityksessä ehdote
taan, että teknologian kehittämiskeskuksen 
ylimmän johtoelimen nimi muutettaisiin hal
litukseksi. Nimen muutos on perusteltua sen 
vuoksi, että puolet johtokunnan jäsenistä on 
elinkeinoelämän tai niitä edustavien järjestö
jen sekä työmarkkinajärjestöjen edustajia. 
Hallitus ylimpänä toimielimenä kuvaa pa
remmin myös kehittämiskeskuksen uudis
tunutta johtamisjärjestelmää. Ehdotettu muu
tos on luonteeltaan tekninen, eikä vaikuta 
johtokunnan tehtäviin tai toimielimen ny
kyisten jäsenten toimikauteen. 

Pykälän otsikko ehdotetaan vastaavasti 
muutettavaksi. 

Teknologian kehittämiskeskuksesta anne
tun lain 7 §:n 1 momenttiin ehdotetaan teh
täväksi lain 4 §:ään ehdotetusta muutoksesta 
aiheutuva tekninen muutos. 

2. Esityksen vaikutukset 

Esityksellä ei ole erityisiä taloudellisia vai
kutuksia tai vaikutuksia henkilöstön suhteen, 
koska esityksen pääasiallinen tarkoitus on 
saattaa teknologian kehittämiskeskuksesta 
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annettu laki vastaamaan jo osittain toteu
tunutta tai toteutumassa olevaa yhteiskunnal
lista ja valtionhallinnollista kehitystä. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkamiestyönä kaup
pa- ja teollisuusministeriössä ja kehittämis
keskuksessa. 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on 
hyväksytty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 
teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan teknologian kehittämiskeskuksesta 7 pmvana toukokuuta 1993 annetun lain 

(429/1993) 1-4 § sekä 7 §:n 1 momentti seuraavasti: 

1 § 

Organisatorinen asema 

Teknologia- ja innovaatiopolitiikkaa toteut
tava teknologian kehittämiskeskus kuuluu 
kauppa- ja teollisuusministeriön hallin
nonalaan. 

2 § 

Toiminnan tavoite 

Kehittämiskeskuksen toiminnan tavoitteena 
on edistää teollisuuden ja palveluelinkeino
jen kilpailukykyä teknologian keinoin. Toi
minnan tulee monipuolistaa tuotantoraken
teita, kasvattaa tuotantoa ja vientiä sekä luo
da perustaa työllisyydelle ja yhteiskunnan 
hyvinvoinnille. 

3 § 

Tehtävät 

Kehittämiskeskus edistää teknologian ke
hittämistä ja soveltamista sekä teknologiatie-

don ja -yhteistyön laaja-alaista hyödyntämis
tä yhteiskunnassa. 

Kehittämiskeskus osallistuu teknologia- ja 
innovaatiopolitiikan suunnitteluun kauppa- ja 
teollisuusministeriön asettamien tavoitteiden 
mukaisesti. 

4 § 

Hallitus 

Kehittämiskeskuksessa on hallitus, jonka 
asettamisesta, tehtävistä, kokoonpanosta ja 
toimikaudesta säädetään asetuksella. 

7 § 

Vaitiolovelvollisuus 

Kehittämiskeskuksen hallituksen jäsen ja 
henkilöstöön kuuluva ei saa sivulliselle lu
vattomasti ilmaista eikä oikeudettomasti 
käyttää hyödykseen, mitä hän virkaansa tai 
tehtäväänsä hoitaessaan on saanut tietää toi
sen liike- tai ammattisalaisuudesta taikka 
muutoin salassa pidettävästä seikasta. Sama 
koskee sitä, joka hoitaa tehtävää kehittämis-
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keskuksen kanssa tehdyn toimeksiantosopi
muksen nojalla. 

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1997 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

5 

päivänä 

Kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäki 
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Liite 1 

Laki 
teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan teknologian kehittämiskeskuksesta 7 pmvana toukokuuta 1993 annetun lain 

(429/1993) 1-4 § sekä 7 §:n 1 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 

Asema ja organisaatio 

Teknologian kehittämiskeskus kuuluu 
kauppa- ja teollisuusministeriön hallin
nonalaan. 

Kehittämiskeskuksessa on keskusyksikkö, 
alueyksiköitä ja teollisuusihteeriyksiköitä. 

2§ 

Toiminnan tavoite 

Kehittämiskeskuksen toiminnan tavoitteena 
on yhteiskunnan hyvinvoinnin ja vakaan 
kehityksen edistäminen kohottamalla suoraan 
tai välillisesti teollisuuden teknologista uu
distumiskykyä ja tasoa kansainvälisesti kil
pailukykyisten tuotteiden, tuotantomenetel
mien sekä palveluiden aikaansaamiseksi. 

3 § 

Tehtävät 

Kehittämiskeskus suunnittelee, rahoittaa ja 
ohjaa teknologian kehittämistä ja käyttöönot
toa edistäviä tutkimus- ja kehittämishankkei
ta. Se rahoittaa ja konsultoi tuotteiden, tuo
tantomenetelmien ja palveluiden kehittä
mishankkeita sekä edistää kansainvälisen 

Ehdotus 

1 § 

Organisatorinen asema 

Teknologia- ja innovaatiopolitiikkaa to
teuttava teknologian kehittämiskeskus kuu
luu kauppa- ja teollisuusministeriön hallin
nonalaan. 

2§ 

Toiminnan tavoite 

Kehittämiskeskuksen toiminnan tavoitteena 
on edistää teollisuuden ja palveluelinkeino
jen kilpailukykyä teknologian keinoin. Toi
minnan tulee monipuolistaa tuotantoraken
teita, kasvattaa tuotantoa ja vientiä sekä luo
da perustaa työllisyydelle ja yhteiskunnan 
hyvinvoinnille. 

3 § 

Tehtävät 

Kehittämiskeskus edistää teknologian ke
hittämistä ja soveltamista sekä teknologiatie
don ja -yhteistyön laaja-alaista hyödyntämis
tä yhteiskunnassa. 

Kehittämiskeskus osallistuu teknologia- ja 
innovaatiopolitiikan suunnitteluun kauppa- ja 
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Voimassa oleva laki 

teknologiatiedon ja -yhteistyön laaja-alaista 
hyödyntämistä ja teknologian siirtoa. 

Lisäksi kehittämiskeskus osallistuu Suo
men teknologia- ja innovaatiopolitiikan 
suunnitteluun kauppa- ja teollisuusministe
riön antamien suuntaviivojen mukaisesti. 

4 § 

Johtokunta 

Kehittämiskeskuksessa on johtokunta, jon
ka asettamisesta, tehtävistä, kokoonpanosta 
ja toimikaudesta säädetään asetuksella. 

7 § 

Vaitiolovelvollisuus 

Kehittämiskeskuksen johtokunnan jäsen ja 
henkilöstöön kuuluva ei saa sivulliselle lu
vattomasti ilmaista eikä oikeudettomasti 
käyttää hyödykseen, mitä hän virkaansa tai 
tehtäväänsä hoitaessaan on saanut tietää toi
sen liike- tai ammattisalaisuudesta taikka 
muutoin salassa pidettävästä seikasta. Sama 
koskee sitä, joka hoitaa tehtävää kehittämis
keskuksen kanssa tehdyn toimeksiantosopi
muksen nojalla. 

Ehdotus 

teollisuusministeriön asettamien tavoitteiden 
mukaisesti. 

4 § 

Hallitus 

Kehittämiskeskuksessa on hallitus, jonka 
asettamisesta, tehtävistä, kokoonpanosta ja 
toimikaudesta säädetään asetuksella. 

7 § 

Vaitiolovelvollisuus 

Kehittämiskeskuksen hallituksen Jasen ja 
henkilöstöön kuuluva ei saa sivulliselle lu
vattomasti ilmaista eikä oikeudettomasti 
käyttää hyödykseen, mitä hän virkaansa tai 
tehtäväänsä hoitaessaan on saanut tietää toi
sen liike- tai ammattisalaisuudesta taikka 
muutoin salassapidettävästä seikasta. Sama 
koskee sitä, joka hoitaa tehtävää kehittämis
keskuksen kanssa tehdyn toimeksiantosopi
muksen nojalla. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 
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Liite 2 

Asetus 

teknologian kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta 

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn minis
terin esittelystä 

muutetaan teknologian kehittämiskeskuksesta 28 päivänä toukokuuta 1993 annetun asetuk
sen (467/1993) 1, 3 ja 5 §, 6 §:n johdantokappale, 7 §, 8 §:n 2 momentti, 10 §:n 2 moment
ti, 11 §, 13 §:n 1 momentin 2 kohta ja 14 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 5 §, 10 §:n 2 momentti, 13 §:n 1 momentin 2 kohta sekä 14 § 
asetuksessa 1260/1995, 7 § osaksi asetuksessa 86911995 ja 11 § asetuksessa 134/1995 ja 
mainitussa asetuksessa 1260/1995, seuraavasti: 

1 § 
Teknologian kehittämiskeskuksesta anne

tun lain (42911993) 3 §:ssä säädettyjen tehtä
viensä toteuttamiseksi kehittämiskeskus: 

1) rahoittaa teollisuuden ja palveluelinkei
nojen teknologialähtöisiä tutkimus- ja kehi
tyshankkeita; 

2) suunnittelee, rahoittaa ja ohjaa teknolo
giaohjelmia; 

3) edistää teknologian siirtoa ja hyödyntä
mistä erityisesti pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä; 

4) edistää yritysten keskinäistä sekä niiden 
ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä; 

5) edistää kansainvälisen teknologiayhteis
työn hyödyntämistä yrityksissä ja tutkimus
laitoksissa; 

6) huolehtii teknologian tiedotuksesta; sekä 
7) ohjaa ja valvoo työvoima- ja elinkeino

keskusten toimintaa niiden hoitaessa kehittä
miskeskuksen toimialaan kuuluvia tehtäviä. 

3 § 
Kehittämiskeskuksen hallituksessa on enin

tään kymmenen jäsentä. Yhtenä jäsenistä on 
kehittämiskeskuksen pääjohtaja, minkä lisäk
si kehittämiskeskuksen henkilöstöllä on oi
keus valita keskuudestaan neljäksi vuodeksi 
kerrallaan yksi jäsen hallitukseen. Valtioneu
vosto nimittää muut hallituksen jäsenet nel-

jäksi vuodeksi kerrallaan sekä määrää halli
tuksen puheenjohtajan ja varapuheenjohta
jan. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa 
hallituksen jäsenten palkkiot. 

5 § 
Kehittämiskeskukselle kuuluvat asiat rat

kaisee hallitus, pääjohtaja tai, sen mukaan 
kuin työjärjestyksessä tai taloussäännössä 
määrätään, muu virkamies. Hallituksessa 
käsiteltävät asiat ratkaistaan esittelystä. Työ
järjestyksessä määrätään, mitkä muut asiat 
ratkaistaan esittelystä. 

6 § 
Hallitus päättää: 

7 § 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheen

johtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 
puolet jäsenistä ovat läsnä. 

Asiat ratkaistaan hallituks.~ssa yksinkertai
sella äänten enemmistöllä. Aänten mennessä 
tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota 
puheenjohtaja on kannattanut. 

Edellä 6 §:n 3 kohdassa tarkoitettua rahoi-
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tusasiaa saavat käsitellä vain valtioon vir
kasuhteessa olevat hallituksen jäsenet. Kehit
tämiskeskuksen henkilöstön edustaja ei kui
tenkaan tällöin osallistu asian käsittelyyn. 
Hallitus on asiassa päätösvaltainen puheen
johtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen 
jäsenen läsnä ollessa. 

Hallitus määrää tarkemmin asioiden käsit
telystä hallituksessa. 

8 § 

Pääjohtaja ratkaisee kehittämiskeskukselle 
kuuluvat asiat, joita ei ratkaista hallituksessa 
tai joita ei työjärjestyksessä tai taloussään
nössä ole siirretty muun virkamiehen ratkais
tavaksi. 

10 § 

Lisäksi vaaditaan virkaan pääjohtajalta, 
ylijohtajalta, kehitysjohtajalta, hallintojohta
jalta ja tulosyksikön päällikkönä toimivalta 
teknologiajohtajalta ylempi korkeakoulutut
kinto, hyvä perehtyneisyys viran tehtävä
alaan, käytännössä osoitettua johtamistaitoa 
sekä pääjohtajalta lisäksi johtamiskokemusta. 

170'1R7. 

11 § 
Kehittämiskeskuksen pääjohtajan nimittää 

tasavallan presidentti valtioneuvoston esityk
sestä. 

Ylijohtajan ja kehitysjohtajan nimittää hal
litus pääjohtajan esityksestä. 

13§ 
Virkavapauden myöntää: 

2) ylijohtajalle ja kehitysjohtajalle enintään 
vuodeksi pääjohtaja ja yli vuodeksi hallitus; 
sekä 

14 § 
Pääjohtajan ja muiden virkamiesten sijai

sista määrätään kehittämiskeskuksen työjär
jestyksessä. 

Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuu
ta 199 . 

Täytettäessä virkaa, joka on julistettu haet
tavaksi tai jonka avoinna olemisesta on il
moitettu ennen tämän asetuksen voimaantu
loa, noudatetaan tämän asetuksen 10 §:n 2 
momentin ja 11 §:n säännöksiä sellaisina 
kuin ne ovat olleet voimassa tämän asetuk
sen voimaan tullessa. 




