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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag 
om ändring av lagen om teknologiska utvecklingscentralen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att lagen 
om teknologiska utvecklingscentralen skall 
ändras. Förslagen till ändring av lagen an
knyter delvis till revideringen av lagstift
ningen om den statliga regionförvaltningen, 
som förutsätter att lagen om teknologiska 
utvecklingscentralen justeras tekniskt. A v
sikten med propositionen är dessutom att få 

de mål för verksamheten och uppgifter om 
vilka bestäms i lagen om teknologiska ut
vecklingscentralen att bättre motsvara den 
utveckling i samhället som redan delvis har 
skett eller som pågår som bäst. 

Avsikten är att lagen skall träda i kraft så 
snart som möjligt efter att den har antagits 
och blivit stadfäst. 

MOTIVERINGAR 

l. N uläge och de föreslagna 
ändringarna 

I lagen om teknologiska utvecklingscentra
len (42911993) bestäms bl.a. om utveck
lingscentralens ställning och organisation 
samt om syftet med utvecklingscentralens 
verksamhet och om dess uppgifter. I l § i 
gällande lag konstateras att teknologiska ut
vecklingscentralen hör till handels- och in
dustriministeriets förvaltningsområde samt 
fastslås att utvecklingscentralen är en trede
lad organisation. I 2 § anges syftet med ut
vecklingscentralens verksamhet och i 3 § 
räknas de av utvecklingscentralens uppgifter 
upp som preciseras närmare i l § förord
ningen om teknologiska utvecklingscentralen 
(467/1993). 

I l § l mom. lagen om teknologiska ut
vecklingscentralen konstateras att teknologis
ka utvecklingscentralen hör till handels- och 
industriministeriets förvaltningsområde. Det 
föreslås att momentet skall omformas så att 
utvecklingscentralens roll som en viktig na-

tionell instans som driver teknologi- och 
innovationspolitiken under handels- och in
dustriministeriets styrning preciseras. 

I l § 2 mom. lagen om teknologiska ut
vecklingscentralen bestäms om utvecklings
centralens organisation. I bestämmelsen fast
ställs att utvecklingscentralens verksamhets
enheter är en centralenhet, regionala enheter 
och industrisekreterarenheter. Genom lagen 
om arbetskrafts- och näringscentraler 
(23/1997), som trädde i kraft den l septem
ber 1997, grundades en ny regionmyndighet 
inom statsförvaltningen, arbetskrafts- och 
näringscentralen. Centralen bildades genom 
att regionmyndigheterna inom statsförvalt
ningen, bl.a. teknologiska utvecklingscentra
lens inhemska regionala enheter, samman
slogs. Till följd av detta motsvarar definitio
nen av utvecklingscentralens organisation i l 
§ 2 mom. lagen om teknologiska utveck
lingscentralen inte nuläget. 

I 2 § 2 mom. lagen om arbetskrafts- och 
näringscentraler bestäms att en arbetskrafts
och näringscentral styrs och övervakas av 
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det ämbetsverk eller den inrättning inom 
centralförvaltningen vars verksamhetsområde 
omfattar de uppgifter som det är bestämt att 
centralen skall sköta. Det föreslås att om den 
styrnings- och övervakningsuppgift som ge
nom denna bestämmelse ankommer på tek
nologiska utvecklingscentralen skall be
stämmas i förordningen om teknologiska 
utvecklingscentralen. 

Om teknologiska utvecklingscentralens 
organisation bestäms i 2 § förordningen om 
teknologiska utvecklingscentralen, enligt 
vilken utvecklingscentralens verksamhet leds 
av en generaldirektör. Eftersom syftet med 
utvecklaodet av förvaltningen under de se
naste åren har varit att till chefen för 
ämbetsverket överföra den behörighet som 
gäller organiseraodet av de statliga ämbets
verkens och inrättningarnas verksamhet, är 
det ändamålsenligt att i gällande lag slopa 
de detaljerade bestämmelser som gäller ut
vecklingscentralens organisation. Till följd 
av detta och den ändring som refererades 
ovan och som gällde grundaodet av arbets
krafts- och näringscentralerna föreslås det att 
l § 2 mom. lagen om teknologiska utveck
lingscentralen skall slopas såsom onödigt. 

Paragrafens rubrik föreslås bli omformad 
så att den bättre motsvarar det ändrade in
nehållet i paragrafen. 

I 2 § lagen om teknologiska utvecklings
centralen beskrivs syftet med utvecklings
centralens verksamhet. Det föreslås att para
grafen skall omformas så att utvecklings
centralens ansvar för inriktningen av resurser 
för förbättrande av utvecklingsbetingelserna 
för industrins och servicenäringarnas tekno
logiska konkurrenskraft betonas, såsom det 
förutsätts enligt den linje i fråga om place
ringen på forskning och utveckling av de 
medel som fås från utförsäljningen av stats
bolagen under åren 1997-1999 som statens 
råd för vetenskap och teknologi har utstakat. 

Det att servicenäringarnas ställning beto
nas i utvecklingscentralens verksamhet stö
der det konstaterande i regeringens närings
politiska redogörelse enli~t vilket av nä
ringspolitikens nyckelomraden särskilt ut
bildnings- och teknologipolitiken samt finan
sieringsstöden bör inriktas så att de bättre 
betjänar servicesektoms behov. Också sta
tens råd för vetenskap och teknologi har i 
sitt ställningstagande "Suomi: tiedon ja osaa
misen yhteiskunta" (Finland: ett samhälle 
som bygger på information och kunnande) 
rekommenderat att statens tilläggssatsningar 

på forskning och utveckling via teknologi
förvaltningen inriktas på bl.a. forsknings
och utvecklingsprojekt inom servicesektorn. 

I 3 § lagen om teknologiska utvecklings
centralen bestäms om utvecklingscentralens 
uppgifter. Dessa är att planera, finansiera 
och styra forsknings- och utvecklingsprojekt 
samt att främja ett omfattande utnyttjande av 
internationella teknologiska rön och interna
tionellt teknologiskt samarbete samt överfö
ring av teknologi. Det föreslås att l mom. 
skall omformas så att det inbegriper en kon
centrerad skildring av utvecklingscentralens 
basuppgift I l mom. i gällande paragraf be
skrivs också de metoder med hjälp av vilka 
utvecklingscentralen genomför sin basupp
gift Det föreslås att dessa skall överföras till 
förordningen om teknologiska utvecklings
centralen och att de överlappningar som rå
der mellan gällande lag och förordning sam
tidigt skall slopas. 

I 2 mom. bestäms att utöver de uppgifter 
som har räknats upp ovan, deltar utveck
lingscentralen i planeringen av den finska 
teknologi- och innovationspolitiken enligt de 
riktlinjer som handels- och industriministe
riet har dragit upp. Det föreslås att bestäm
melsen skall omformas så att utvecklings
centralens roll som en part som deltar i pla
neringen av den nationella teknologi- och 
innovationspolitiken framhävs. 

Innehållet i paragrafen skall inte sakligt 
skilja sig från vad som i gällande lag be
stäms om utvecklingscentralens uppgifter. 

I 4 § lagen om teknologiska utvecklings
centralen bestäms om utvecklingscentralens 
direktion, om vars tillsättande, uppgifter, 
sammansättning och mandattid bestäms i 
förordningen om teknologiska utvecklings
centralen. I propositionen föreslås det att 
namnet på teknologiska utvecklingscentra
lens Jlögsta styrorgan skall ändras till styrel
se. Andringen av namnet är motiverad till 
följd av att hälften av direktionens medlem
mar är representanter för näringslivet eller 
organisationer som företräder detta samt rep
resentanter för arbetsmarknadsorganisatio
nerna. En styrelse som högsta organ beskri
ver också bättre utvecklingscentralens för
nyade ledningssystem. Den föreslagna änd
ringen är teknisk till sin art och inverkar inte 
på direktionens uppgifter eller mandattiden 
för organets nuvarande medlemmar. 

Det föreslås att paragrafens rubrik skall 
ändras på motsvarande sätt. 

I 7 § l mom. lagen om teknologiska ut-
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vecklingscentralen föreslås en teknisk änd
ring till följd av den ändring som föreslås i 
4 §. 

2. Propositionens verkningar 

Propositionen har inga särskilda 
ekonomiska verkningar eller verkningar på 
personalen, eftersom propositionens huvud
sakliga syfte är att lagen om teknologiska 
utvecklingscentralen skall fås att motsvara 
den utveckling i samhället och statsförvalt
ningen som redan delvis har skett eller som 
pågår som bäst. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid handels- och industriministeriet och 
utvecklingscentralen. 

4. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter att den har antagits och blivit 
stadfäst. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 
om ändring av lagen om teknologiska utvecklingscentralen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 7 maj 1993 om teknologiska utvecklingscentralen (42911993) 1-4 § 

samt 7 § l mom. som följer: 

l § 

Organisatorisk ställning 

Teknologiska utvecklingscentralen, som 
driver teknologi- och innovationspolitik, hör 
till handels- och industriministeriets förvalt
ningsområde. 

2 § 

Verksamhetens syfte 

Syftet med utvecklingscentralens verksam
het är att med teknologiska medel främja 
industrins och servicenäringarnas konkur
renskraft. Verksamheten skall göra produk
tionsstrukturerna mångsidigare, öka produk
tionen och exporten samt skapa en grund för 
sysselsättningen och välfärden i samhället. 

3 § 

Uppgifter 

Utvecklingscentralen främjar utvecklandet 
och tillämpningen av teknologi samt ett om-

fattande utnyttjande av teknologiska rön och 
det teknologiska samarbetet i samhället. 

Utvecklingscentralen deltar i planeringen 
av teknologi- och innovationspolitiken enligt 
de mål som handels- och industriministeriet 
har ställt. 

4 § 

Styrelse 

Utvecklingscentralen har en styrelse om 
vars uppgifter och sammansättning samt till
sättande och mandattid bestäms genom för
ordning. 

7 § 

Tystnadsplikt 

Den som hör till utvecklingscentralens sty
relse eller personal får inte olovligen för 
utomstående röja eller orättmätigt utnyttja 
vad han i skötseln av sin tjänst eller sitt 
uppdrag har fått veta om någon annans af
färs- eller yrkeshemlighet eller om någon 
annan omständighet som skall hållas hemlig. 
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Det samma gäller den som sköter ett upp
drag på basis av uppdragsavtal som har in
gåtts med utvecklingscentralen. 

Helsingfors den 31 oktober 1997 

Denna lag träder i kraft den 

Republikens President 

MARITI AHTISAARI 

5 

199 o 

Handels- och industriminister A ntti Kalliomäki 
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Bilaga l 

Lag 
om ändring av lagen om teknologiska utvecklingscentralen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 7 maj 1993 om teknologiska utvecklingscentralen ( 429/1993) 1-4 § 

samt 7 § l mom. som följer: 

Gällande lydelse 

l § 

Ställning och organisation 

Teknologiska utvecklingscentralen hör till 
handels- och industriministeriets förvalt
ningsområde. 

Utvecklingscentralen har en centralenhet, 
regionala enheter och industrisekreteraren
heter. 

2 § 

Verksamhetens syfte 

Syftet med utvecklingscentralens verksam
het är att främja samhällets välfärd och sta
bila utveckling genom att direkt eller indi
rekt höja industrins förmåga att teknologiskt 
förnya sig och sin teknologiska nivå för att 
åstadkomma internationellt konkurrenskrafti
ga produkter, produktionsmetoder och tjäns
ter. 

3 § 

Uppgifter 

Utvecklingscentralen planerar, finansierar 
och styr forsknings- och utvecklingsprojekt 
som främjar utveckling och ibruktagande av 
teknologi. Centralen finansierar och ger kon
sulthjälp för produktutvecklingsprojekt, pro
jekt för utvecklande av produktionsmetoder 
och tjänster och främjar ett omfattande ut
nyttjande av internationella teknologiska rön 
och det internationella teknologiska samar
betet samt överföring av teknologi. 

Föreslagen lydelse 

l § 

Organisatorisk ställning 

Teknologiska utvecklingscentralen, som 
driver teknologi- och innovationspolitik, hör 
till handels- och industriministeriets förvalt
ningsområde. 

2§ 

Verksamhetens syfte 

Syftet med utvecklingscentralens verksam
het är att med teknologiska medel främja 
industrins och servicenäringarnas konkur
renskrqft. Verksamheten skall göra produk
tionsstrukturerna mångsidigare, öka produk
tionen och exporten samt skapa en grund för 
sysselsättningen och välfärden i samhället. 

3 § 

Uppgifter 

Utvecklingscentralen främjar utvecklandet 
och tillämpningen av teknologi samt ett om
fattande utnyttjande av teknologiska rön och 
det teknologiska samarbetet i samhället. 

Utvecklingscentralen deltar i planeringen 
av teknologi- och innovationspolitiken enligt 
de mål som handels- och industriministeriet 
har ställt. 
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Gällande lydelse 

Dessutom deltar utvecklingscentralen i pla
neringen av den finska teknologi- och inno
vationspolitiken enligt de riktlinjer som han
dels- och industriministeriet har dragit upp. 

4 § 

Direktion 

Utvecklingscentralen har en direktion om 
vars uppgifter och sammansättning samt till
sättande och mandattid stadgas genom för
ordning. 

7 § 

Tystnadsplikt 

Den som hör till utvecklingscentralens di
rektion eller personal får inte olovligen för 
utomstående röja eller orättmätigt utnyttja 
vad han i skötseln av sin tjänst eller sitt 
uppdrag har fått veta om någon annans af
färs- eller yrkeshemlighet eller om någon 
annan omständighet som skall hållas hemlig. 
Det samma gäller den som sköter ett upp
drag på basis av uppdragsavtal som har in
gåtts med utvecklingscentralen. 

Föreslagen lydelse 

4 § 

Styrelse 

Utvecklingscentralen har en styrelse om 
vars uppgifter och sammansättning samt till
sättande och mandattid bestäms genom för
ordning. 

7 § 

Tystnadsplikt 

Den som hör till utvecklingscentralens sty
relse eller personal får inte olovligen för 
utomstående röja eller orättmätigt utnyttja 
vad han i skötseln av sin tjänst eller sitt 
uppdrag har fått veta om någon annans af
färs- eller yrkeshemlighet eller om någon 
annan omständighet som skall hållas hemlig. 
Det samma gäller den som sköter ett upp
drag på basis av uppdragsavtal som har in
gåtts med utvecklingscentralen. 

Denna lag träder i krqft den 199 . 
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Bilaga 2 

Förordning 
om ändring av förordningen om teknologiska utvecklingscentralen 

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och indu
striministeriets verksamhetsområde 

ändras i förordningen den 28 maj 1993 om teknologiska utvecklingscentralen (46711993) 
l, 3 och 5 §, det inledande stycket i 6 §, 7 §, 8 § 2 mom., 10 § 2 mom., 11 §, 13 § l mom. 
2 punkten och 14 §, 

av dessa lagrum 5 §, 10 § 2 mom., 13 § l mom. 2 punkten samt 14 § sådana de lyder i 
förordning 1260/1995, 7 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 86911995 och 11 § 
sådan den lyder delvis ändrad i förordning 134/1995 och i nämnda förordning 1260/1995, 
som följer: 

l § 
För fullgörande av de uppgifter som be

stäms i 3 § lagen om teknologiska utveck
lingscentralen ( 429/1993) skall utvecklings
centralen 

l) finansiera industrins och servicenäring
arnas teknologibaserade forsknings- och ut
vecklingsprojekt, 

2) planera, finansiera och styra teknologi
program, 

3) främja teknologiöverföringen och ut
nyttjandet av teknologi särskilt inom små 
och medelstora företag, 

4) främja samarbetet mellan företagen 
samt mellan dem och forskningsanstalterna, 

5) främja utnyttjandet av internationellt 
teknologisamarbete i företag och forsknings
anstalter, 

6) sköta informationen om teknologi samt 
7) styra och övervaka arbetskrafts- och 

näringscentralernas verksamhet när de sköter 
uppgifter som hör till utvecklingscentralens 
verksamhetsområde. 

3 § 
Utvecklingscentralens styrelse har högst 

tio medlemmar. En av medlemmarna är ut
vecklingscentralens generaldirektör och dess
utom har utvecklingscentralens personal rätt 
att inom sig för fyra år i sänder välja en 
medlem till styrelsen. statsrådet utnämner de 
övriga styrelsemedlemmarna för fyra år i 

sänder samt förordnar styrelsens ordförande 
och vice ordförande. 

Handels- och industriministeriet fastställer 
styrelsemedlemmarnas arvoden. 

.. 5 § 
Arenden som hör till utvecklingscentralen 

avgörs av styrelsen, generaldirektören eller, 
enligt vad som bestäms i arbetsordningen 
eller ekonomistadgan, någon annan tjänste
man. De ärenden som behandlas i styrelsen 
avgörs på föredragning. I arbetsordningen 
bestäms vilka andra ärenden som skall av
göras på föredragning. 

6 § 
styrelsen beslutar om 

7 § 
styrelsen är beslutför när ordföranden eller 

vice ordföranden och minst hälften av med
lemmarna är närvarande. 

Ärendena avgörs med enkel majoritet i 
styrelsen. Om rösterna faller lika, gäller som 
beslut den åsikt som ordföranden omfattar. 

Ett sådant finansieringsärende som avses i 
6 § 3 punkten får handläggas endast av de 
styrelsemedlemmar som står i tjänsteförhål
lande till staten. Representanten för utveck-
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lingscentralens personal deltar dock inte här
vid i handläggningen. styrelsen är beslutför 
då ordföranden eller vice ordföranden och 
tre medlemmar är närvarande. 

styrelsen bestämmer närmare om hand
läggningen av ärenden i styrelsen. 

8 § 

Generaldirektören avgör de ärenden som 
hör till utvecklingscentralen och som inte 
avgörs av styrelsen eller som inte i arbets
ordningen eller ekonomistadgan överförts på 
någon annan tjänsteman. 

10 § 

Dessutom krävs av generaldirektören, 
överdirektören, utvecklingsdirektören, för
valtningsdirektören och en teknologidirektör 
som är chef för en resultatenhet högre hög
skoleexamen, god förtrogenhet med uppgif
terna i tjänsten och i praktiken visad ledar
förmåga samt av generaldirektören dessutom 
ledarerfarenhet 

171HR? 

11§ 
Utvecklingscentralens generaldirektör ut

nämns av republikens president på föredrag
niQg av statsrådet. 

Overdirektören och utvecklingsdirektören 
utnämns av styrelsen på föredragning av 
generaldirektören. 

13 § 
Tjänstledighet beviljas 

2) överdirektören och utvecklingsdirek
tören för högst ett år av generaldirektören 
och för längre tid än ett år av styrelsen samt 

14 § 
Om ställföreträdare för generaldirektören 

och vikarier för övriga tjänstemän bestäms i 
utvecklingscentralens arbetsordning. 

Denna förordning träder i kraft den 
199. 

Vid besättandet av en tjänst som har för
klarats eller anmälts ledig innan denna för
ordning trädde i kraft iakttas bestämmelserna 
i l O § 2 mo m. och 11 § sådana de lydde när 
denna förordning trädde i kraft. 




