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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och in-
novationer 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås att det ska stiftas 
en ny lag om Tekes – utvecklingscentralen 
för teknologi och innovationer. Samtidigt 
upphävs den gamla lagen om Tekes. 

Den föreslagna lagen innehåller grund-
läggande bestämmelser om utvecklingscen-
tralens uppgifter, dess ledning, behörighets-

fördelning och utövning av beslutanderätt 
med beaktande av grundlagens krav att det 
allmännas uppgifter ska regleras på lagnivå. I 
den föreslagna lagen ingår preciserade be-
myndiganden att utförda förordning. 

Den förslagna lagen avses träda i kraft den 
1 juli 2008. 

————— 
 
 
 
 
 

ALLMÄN MOTIVERING

1  Nuläge och lagst i f tning  

Verksamheten vid Tekes – centralen för 
teknologi och innovationer regleras vid den 
tidpunkt då förslaget framställs av lagen av 
den 7 maj 1993 om Tekes – utveck-
lingscentralen för teknologi och innovationer 
(429/1993), senast ändrad den 19 oktober 
2006 (918/2006) samt med stöd av denna lag 
den 29 mars 2007 utfärdade förordningen 
(299/2007). 
 
 
2  Bedömning av nuläget  

Den ursprungliga lagen om utvecklingscen-
tralen utfärdades 1993. Därefter har lagen 
ändrats flera gånger. Av den ursprungliga la-
gen gäller numera endast 5 § om den tekno-
logiska delegationen samt den allmänna be-
stämmelsen i 8 §, enligt vilken närmare 
stadganden kan utfärdas genom förordning. 
Lagar om statliga ämbetsverk och inrättning-
ar har också under den senaste tiden ändrats 

enligt kraven i 80 och 119 § i grundlagen. 
Samtidigt har paragraferna om ledning och 
utövning av beslutanderätt och grunderna för 
organiseringen i förordningarna om enskilda 
ämbetsverk överförts till lagar.  

Enligt 80 § i grundlagen ska bestämmelser 
om grunderna för individens rättigheter och 
skyldigheter utfärdas genom lag. Enligt 
grundlagsutskottets utlåtanden förutsätts där-
till särskild exakthet och tydlig avgränsning 
då bemyndigande att utfärda rättsnormer 
överförs på en lägre lagstiftare.  

Enligt 119 § 2 mom. i grundlagen ska de 
allmänna grunderna för statsförvaltningens 
organ regleras genom lag, om deras uppgifter 
omfattar utövning av offentlig makt. Grun-
derna för statens regional- och lokalförvalt-
ning ska likaså bestämmas genom lag. I öv-
rigt kan bestämmelser om statsförvaltningens 
enheter utfärdas genom förordning. Enligt 
den nuvarande lagen om utvecklingscentra-
len kan endast med stöd av bemyndigandet 
att utfärda förordning i 5 §, som gäller tekno-
logiska delegationen, genom förordning eller 
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ministeriebeslut utfärdas närmare bestäm-
melser om den, eftersom utövning av offent-
lig makt inte ingår i delegationens uppgifter.   

Enligt den nuvarande lagen om utveck-
lingscentralen får enligt bemyndigandet att 
utfärda förordning i 8 §, som gäller styrelsen, 
närmare bestämmelser utfärdas genom för-
ordning. En sådan bestämmelse ska enligt 
grundlagsutskottet tolkas snävt, dvs. med 
stöd av bemyndigandet utfärdas endast såda-
na för en korrekt verkställighet av lagen nöd-
vändiga bestämmelser om vilket ärende som 
helst som hör till lagens regleringsområde. 
Grundlagsutskottet har ansett att använd-
ningsområdet för ett sådant bemyndigande är 
ganska begränsat. (t.ex. GrUU 7/2005 och 
GrUU 40/2002 rd). För utvecklingscentralens 
styrelse har dock bestämts uppgifter som tyd-
ligt är utövning av offentlig makt, vilket in-
nebär att styrelsens uppgifter ska överföras 
till lagen.  

Det nya arbets- och näringsministeriet 
medför ändringar i både lagen och förord-
ningen. Till utvecklingscentralens uppgifter 
fogas utöver de tidigare uppgifterna dessut-
om den innovationsbaserade utvecklingen av 
arbetslivet. Målen för den övergripande in-
novationspolitiken ska synas också i de upp-
gifter som tilldelas utvecklingscentralen. Av-
sikten är också att förtydliga resultatstyr-
ningsansvaret.  
 
 
 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

3.1 Propositionens mål 

Syftet med den föreslagna lagen är att få 
lagstiftningen om Tekes – utvecklingscentra-
len för teknologi och innovationer att mot-
svara den behörighet som det har beslutats att 
utvecklingscentralen ska ha. Avsikten med 
förslaget är att lyfta bestämmelserna om den 
offentliga makt som utövas av utvecklings-
centralens generaldirektör och styrelse till 
lagnivå och att precisera bemyndigandena att 
utfärda förordning i enlighet med grundla-
gens krav. Den nuvarande lagen har ändrats 
flera gånger under de gångna fjorton åren, 
vilket har gjort den splittrad och svårläst och 

nya ändringar skulle ha förvärrat situationen. 
Målet för den nu föreslagna tekniska revide-
ringen är att förtydliga lagstiftningen om ut-
vecklingscentralen, så att den blir en konse-
kvent helhet med tanke på såväl myndighe-
terna som utvecklingscentralens kunder.  
 
3.2 Föreslagna ändringar 

Den föreslagna lagen innehåller grund-
läggande bestämmelser om utövning av be-
slutanderätt. Enligt den första meningen i 
119 § 2 mom. i grundlagen ska de allmänna 
grunderna för statsförvaltningens organ re-
gleras genom lag, om deras uppgifter omfat-
tar utövning av offentlig makt. I den reger-
ingsproposition som har lett till stiftandet av 
grundlagen konstateras att med det i be-
stämmelsen använda uttrycket ''de allmänna 
grunderna'' avses närmast enhetens namn, 
bransch och huvudsakliga uppgifter samt 
dess behörighet (RP 1/1998). De grund-
läggande lösningarna gällande ämbetsverkets 
ledning och utövning av beslutanderätt häng-
er fast samman med ämbetsverkets behörig-
het. Det är korrekt och motiverat att bestäm-
melser också om dessa faktorer utfärdas ge-
nom lag. Därför föreslås det att bestämmel-
serna om ledningen och utövningen av be-
slutanderätten och grunderna för organise-
ringen överförs från förordningen om utveck-
lingscentralen (299/2007) till den lag som 
gäller detta ämbetsverk. Det föreslås att ut-
vecklingscentralens uppgifter utökas med 
den övergripande utvecklingen av teknologi-
er och innovationer. I och med ministeriere-
formen blir utvecklingscentralen ansvarig för 
Tykes-programmet för utveckling av arbets-
livet. Detta anses dock lämpa sig för utveck-
lingscentralens uppgifter sedan tidigare och 
nämns därför inte särskilt i lagen. 

Det föreslås att bemyndigandena att utfärda 
förordning ses över enligt 80 § 1 mom. i 
grundlagen så att det av bestämmelserna om 
bemyndigande tillräckligt exakt och tydligt 
avgränsat framgår vilka de frågor är som ska 
regleras genom förordning. Det föreslås ock-
så att lagen ska innehåller uttryckliga be-
stämmelser om utvecklingscentralens arbets-
ordning. 

Om grunderna för utnämning till tjänst kan 
enligt 8 § 2 mom. i statstjänstemannalagen 
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(750/1994) bestämmas genom statsrådsför-
ordning. Därför medtas inte bestämmelser 
om behörighetsvillkor bland de föreslagna 
bestämmelserna. 

Den gällande förordningen ska också revi-
deras eftersom dess giltighet baserar sig på 
den lag om teknologiska utvecklingscentra-
len (429/1993) som nu föreslås bli upphävd.  
 
 
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

Reformen förtydligar resultatstyrningssy-
stemet för utvecklingscentralen och ministe-
riet. Ställningen och ansvaret hos den som 
styr och den som blir styrd förtydligas. Re-
formen förtydligar lagstiftningen om utveck-
lingscentralen. Ändringen påverkar inte ge-
neraldirektörens ställning vid utvecklings-
centralen. Generaldirektören ska fortfarande 
ha resultatansvaret för inrättningens verk-
samhet.  

Styrelsens nuvarande uppgifter bevaras 
men den rättsliga grunden för dem ska nu 
finnas i lagstiftningen. Ministeriets administ-
rativa arbete förblir detsamma. 

Personalen har redan tidigare en represen-
tant i styrelsen. Reformen har således inga 
personella eller organisatoriska konsekven-
ser. 

Styrelsemedlemmarna har betalts mötes-
arvoden som handels- och industriministeri-
et/arbets- och näringsministeriet har fast-
ställt. Ändringen har således inga ekonomis-
ka konsekvenser. 
 
 

5  Beredningen av lagen 

Lagförslaget har beretts vid arbets- och 
näringsministeriet.  

Utlåtande om förslaget har begärts av fi-
nansministeriet, justitieministeriet, undervis-
ningsministeriet, inrikesministeriet, de olika 
avdelningarna inom arbets- och näringsmini-
steriet, Tekes – utvecklingscentralen för tek-
nologi och innovationer, Finlands Näringsliv 
EK, Företagarna i Finland rf, Akava r.f., Fin-
lands Fackförbunds Centralorganisation FFC 
r.f., Tjänstemannacentralorganisationen 
FTFC rf och av Finlands Kommunförbund. 
De utlåtanden som erhölls har i mån av möj-
lighet beaktats. 

Finansministeriet anser att målen med för-
slaget är värda att tillstyrka. De observationer 
om att volymen hos utvecklingscentralens fi-
nansiering och beslutanderätten i fråga om 
allmänna prioriteringar bör stanna kvar på 
den nivå som fastslagits i budgeten vilka in-
går i finansministeriets utlåtande har beak-
tats.   

De förslag på ändring av 6 och 9 § som 
lagts fram i justitieministeriets utlåtande har 
beaktats. 

De förslag på ändring av målen för utveck-
lingscentralens verksamhet enligt 2 § som 
lagts fram av Finlands Fackförbunds Cen-
tralorganisation FFC r.f. och av Tjänsteman-
nacentralorganisationen FTFC rf har beak-
tats. 

I det utlåtande som erhölls från Finlands 
Näringsliv EK ansågs det motiverat med en 
utökning av medlemstantalet i utvecklings-
centralens styrelse och delegationen för ut-
vecklingscentralen. 

 
 
 
 

DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1 §. Organisatorisk ställning. I paragrafen 
konstateras att utvecklingscentralen hör till 
det nya arbets- och näringsministeriets för-
valtningsområde. 

2 §. Verksamhetens syfte. Syftet med ut-
vecklingscentralens verksamhet är att utveck-

la näringslivet, vilket utöver industri och ser-
vice omfattar utveckling av såväl den privata 
som den offentliga serviceverksamheten med 
hjälp av teknologi och innovationer. Paragra-
fen innebär inte någon saklig ändring i nulä-
get. 

Syftet med utvecklingscentralens verksam-
het är att utveckla näringslivet vilket utöver 
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industri och service omfattar utveckling av 
såväl den privata som den offentliga service-
verksamheten med hjälp av teknologi och in-
novationer. Verksamheten ska förnya näring-
arna, öka förädlingsvärdet, förbättra produk-
tiviteten och arbetslivets kvalitet, öka expor-
ten samt skapa sysselsättning och välfärd.  

Ministerieindelningen ändrades genom en 
ändring (970/2007) av lagen om statsrådet 
som trädde i kraft den 1 januari 2008. Han-
dels- och industriministeriet och arbetsmini-
steriet upphörde och i stället för dem inrätta-
des arbets- och näringsministeriet, till vilket 
också överfördes de uppgifter från inrikes-
ministeriet som hänför sig till regionalpoliti-
ken. I samband med omorganiseringen över-
fördes de ärenden inom arbetsministeriets 
förvaltningsområde som gäller utvecklingen 
av arbetslivet till Tekes – utvecklingscentra-
len för teknologi och innovationer, som lyder 
under arbets- och näringsministeriet. Pro-
grammet för utveckling av arbetslivet – Ty-
kes (2004–2009) överfördes till utvecklings-
centralen. Utvecklingscentralen antecknar 
sina mål och åtgärder i sin strategi. Bestäm-
melser om utvecklingscentralens övriga upp-
gifter ska enligt förslaget i 9 § utfärdas ge-
nom förordning. 

3 §. Utvecklingscentralens uppgifter. I pa-
ragrafen föreslås bestämmelser om utveck-
lingscentralens lagstadgade uppgifter samt 
om att det ska bestämmas att ministeriet via 
resultatstyrningen kan ge utvecklingscentra-
len uppgifter. Bestämmelsen stärker utveck-
lingscentralens uppgift att genom sin sakkun-
skap och finansieringsverksamhet främja ut-
vecklingen av teknologier och innovationer 
samt ett omfattande utnyttjande av forsk-
nings- och innovationsverksamhetens resultat 
i näringsverksamheten, arbetslivet och på an-
nat håll i samhället. Bestämmelsen är också i 
linje med målen för den övergripande inno-
vationspolitiken. I mom. 1 i paragrafen be-
skrivs utvecklingscentralens grundläggande 
uppgifter och i mom. 2 de särskilda uppgifter 
som arbets- och näringsministeriet årligen 
ger.  

4 §. Ledningen av utvecklingscentralen. I 
generaldirektörens uppgifter ingår utövning 
av offentlig makt, som enligt 119 § 2 mom. i 
grundlagen ska regleras på lagnivå. Det före-
slås att i paragrafen bestäms om utnämningen 

av generaldirektören och om generaldirektö-
rens uppgifter och befogenheter. Generaldi-
rektören avgör alla de ärenden som ska avgö-
ras vid utvecklingscentralen, om det inte sär-
skilt föreskrivs om dem någon annanstans. 
Sådana bestämmelser finns i 6 § i förslaget, 
där det bestäms om utvecklingscentralens 
styrelseuppgifter.   

Ministeriet ingår ett resultatavtal med äm-
betsverkets tjänstemannaledning och styrelse. 
Ministeriet iakttar och diskuterar också re-
gelbundet med ämbetsverkets ledning hur re-
sultatavtalet fullföljs. Generaldirektören be-
slutar om ämbetsverkets arbetsordning och 
andra interna föreskrifter, om ämbetsverkets 
verksamhetsorganisation och utövningen av 
beslutanderätten vid ämbetsverket eller in-
rättningen. Därigenom ansvarar tjänsteman-
naledningen för ämbetsverkets verksamhet, 
men om verksamhetspolicyn beslutar i sista 
hand ämbetsverkets styrelse. 

5 §. Utvecklingscentralens styrelse. I para-
grafen föreskrivs om att för utvecklingscen-
tralens högsta ledning har vid sidan av gene-
raldirektören tillsatts en styrelse, som också 
har uppgifter i anslutning till utövning av of-
fentlig makt. Enligt 119 § 2 mom. i grundla-
gen ska grunderna för statsförvaltningens or-
gan regleras genom lag, om deras uppgifter 
omfattar utövning av offentlig makt. För när-
varande regleras styrelsens och dess uppgif-
ter genom en förordning, från vilken det fö-
reslås att en del överförs till lagnivå. 

6 §. Styrelsens uppgifter. Utvecklingscen-
tralens styrelse beslutar om utvecklingscen-
tralens allmänna verksamhetslinjer, såsom 
strategin, samt om verksamhetens effektmål 
och övriga mål med beaktande av de mål 
som årligen har överenskommits med arbets- 
och näringsministeriet. Dessutom har utveck-
lingscentralens styrelse behörighet i anslut-
ning till utövning av offentlig makt vilket 
med stöd av 119 § 2 mom. i grundlagen ska 
regleras genom lag. Av denna orsak föreslås 
det att de styrelseuppgifter som hänför sig till 
utövning av offentlig makt överförs från 6 § i 
förordningen om Tekes – utvecklingscentra-
len för teknologi och innovationer 
(299/2007) till lagen. Utvecklingscentralens 
styrelse har också i uppgift att fatta finansie-
ringsbeslut. På de av utvecklingscentralens 
styrelseuppgifter som är förbundna med ut-
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övning av verklig offentlig makt., tillämpas 
förvaltningslagen, enligt vilken myndighe-
tens prövningsrätt styrs av allmänna förvalt-
ningsrättsliga principer.  

Enligt 2 mom. fattar styrelsen inom ramen 
för de anslag som har anvisats utvecklings-
centralen i statsbudgeten förvaltningsbeslut, 
då den beslutar om beviljande av medel till 
kunder. Med tanke på den allmänna rättssä-
kerheten och de grundläggande fri- och rät-
tigheterna och den lagenlighetsprincip som 
förutsätts i myndigheternas verksamhet är det 
viktigt att också utövningen av myndigheter-
nas prövningsrätt regleras på lagnivå. 

Enligt 21 § i lagen om statsbudgeten 
(423/1988) och 63 § i den förordning som ut-
färdats med stöd av den godkänns och under-
tecknas bokslutet av chefen för det ämbets-
verk eller den inrättning som är räkenskaps-
verk. Om ämbetsverket eller inrättningen har 
en styrelse eller ett motsvarande kollegialt 
organ för den högsta ledningen och besluts-
fattandet, godkänner och undertecknar dess-
utom styrelsen eller detta organ bokslutet. 
Eftersom det finns bestämmelser om detta i 
ovan nämnda lagar och ovan nämnda förord-
ning, behöver det inte särskilt nämnas här. 

Enligt 3 mom. i paragrafen kan bestämmel-
ser om styrelsens övriga uppgifter utfärdas 
genom förordning av statsrådet.  

7 §. Delegationen för Tekes. I paragrafen 
föreslås att delegationens namn ska vara de-
legationen för Tekes. För att kunna bedöma 
utvecklingen inom utvecklingscentralens 
verksamhetsområde och upptäcka strategial-
ternativ har utvecklingscentralen en delega-
tion, som motsvarar organ av delegationstyp 
annanstans inom förvaltningen. Delegationen 
är ett diskussionsforum speciellt för utveck-
lingscentralen och dess intressentgrupper. 
Delegationen har ingen självständig be-
slutanderätt i ärenden som gäller utveck-
lingscentralen och ska inte i fråga om styr-
ningen och övervakningen av verksamheten 
och ekonomin ha ett formellt ansvar. Närma-
re bestämmelser om delegationen kan därför 
utfärdas genom förordning av statsrådet eller 
genom ministeriebeslut.  

8 §. Anställningsvillkor för personal utom-
lands. I paragrafen föreslås bestämmelse om 

anställningsvillkoren för personal utomlands. 
Enligt förslaget gäller i fråga om avlöningen 
för personal som tjänstgör utomlands och om 
utlandsrepresentationens ersättningar, arbets-
tid, semestrar och tjänstledighet vad som fö-
reskrivs om utlandsrepresentationen eller vad 
som avtalas med stöd av lagen om statens 
tjänstekollektivavtal (664/1970). Utveck-
lingscentralens beslutanderätt begränsar sig 
till det som föreskrivs genom lagen om er-
sättningar inom utlandsrepresentationen och 
om grunderna för dem. Hänvisningen inne-
håller de tolkningar och gränser som genom 
ifrågavarande laghänvisning är förpliktigan-
de för utvecklingscentralen. 

9 §. Närmare bestämmelser om förvalt-
ningen. Lagen om utvecklingscentralen 
(429/1993) har inte varit tidsenlig i frågan 
om bemyndigandena att utfärda förordning i 
8 §. Bestämmelsen om bemyndigande att ut-
färda förordning utgår från 80 § i grundlagen. 
Lagen föreslås bli preciserad så att den ska 
innehålla ett så exakt och tydligt avgränsat 
bemyndigande att utfärda förordning som 
möjligt. Detta gäller i synnerhet närmare fö-
reskrifter om utvecklingscentralens personal. 
Det föreslås att genom förordning av statsrå-
det ska utfärdas bestämmelser om utveck-
lingscentralens personal, besättande av tjäns-
ter och befattningar samt förordnande av ge-
neraldirektörens ställföreträdare. Genom för-
ordning kunde också ges närmare föreskrifter 
om de uppgifter som utvecklingscentralens 
tjänstemän har i anslutning till utövning av 
offentlig makt, såsom beslutsfattande om fi-
nansieringsansökningar. De flesta bestäm-
melserna i paragrafen ingår sedan tidigare i 
förordningen om Tekes - utvecklingscentra-
len för teknologi och innovationer men man 
vill korrigera bemyndigandet så att det mot-
svarar grundlagens bestämmelser. 

10 §. Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i 
kraft den 1 juli 2008. Samtidigt upphävs la-
gen om Tekes – utvecklingscentralen för tek-
nologi och innovationer (429/1933) jämte 
ändringar. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 

Lag  

om Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer 

Enligt riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 

Organisatorisk ställning 

Tekes – utvecklingscentralen för teknologi 
och innovationer, som driver teknologi- och 
innovationspolitik, hör till arbets- och när-
ingsministeriets förvaltningsområde. 
 

2 § 

Verksamhetens syfte 

Syftet med utvecklingscentralens verksam-
het är att med hjälp av teknologi och innova-
tioner främja utvecklingen inom industri och 
service. Verksamheten ska reformera näring-
arna, öka förädlingsvärdet, förbättra produk-
tiviteten och arbetslivets kvalitet, öka expor-
ten samt skapa sysselsättning och välfärd. 
 

3 § 

Utvecklingscentralens uppgifter 

Utvecklingscentralen ska genom sin sak-
kunskap och finansieringsverksamhet främja 
såväl utvecklingen av teknologier och inno-
vationer som ett omfattande utnyttjande av 
forsknings- och innovationsverksamhetens 
resultat i näringsverksamheten och arbetsli-
vet samt på annat håll i samhället.  

Utvecklingscentralen utför dessutom såda-
na uppgifter vid planering, utredningar, för-
sök och uppföljning inom teknologi- och in-
novationspolitiken som arbets- och närings-
ministeriet ger centralen inom ramen för sin 
resultatstyrning eller som särskilt föreskrivs 
för centralen genom förordning av statsrådet.  

4 §  

Ledningen av utvecklingscentralen 

Utvecklingscentralen leds av en generaldi-
rektör som utnämns av statsrådet. Generaldi-
rektören leder, övervakar och utvecklar ut-
vecklingscentralens verksamhet och ansvarar 
inför arbets- och näringsministeriet för verk-
samhetens resultat och för att målen uppnås. 

Generaldirektören avgör de ärenden som 
ska avgöras vid utvecklingscentralen, om inte 
det föreskrivs skärskilt om dem någon an-
nanstans. 

Generaldirektören fastställer arbetsord-
ningen. Genom arbetsordningen kan general-
direktörens beslutanderätt överföras på någon 
annan tjänsteman vid utvecklingscentralen. I 
arbetsordningen bestäms vilka ärenden som 
ska avgöras på föredragning.  

Generaldirektören kan i enskilda fall förbe-
hålla sig rätten att avgöra ett ärende som an-
nars ska avgöras av någon annan tjänsteman. 
 
 

5 § 

Utvecklingscentralens styrelse 

Utvecklingscentralen har en styrelse som 
utses av statsrådet för fyra år i sänder. Till 
styrelsen hör utvecklingscentralens general-
direktör och högst 10 andra medlemmar. En 
styrelsemedlem ska höra till personalen vid 
utvecklingscentralen och utses på föreslag av 
den. 

Statsrådet utser styrelsens ordförande och 
vice ordförande. 
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6 §  

Styrelsens uppgifter 

Styrelsen beslutar om utvecklingscentra-
lens allmänna verksamhetslinjer och om 
verksamhetens effektmål och övriga mål med 
beaktande av de mål som har överenskom-
mits med arbets- och näringsministeriet. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
bestämmelser om styrelsens rätt att inom ra-
men för de bevillningsfullmakter som i stats-
budgeten anvisats utvecklingscentralen be-
sluta on beviljande av finansiering för före-
tags och sammanslutningars forsknings-, ut-
vecklings- och innovationsprojekt och för of-
fentliga forskningsprojekt. 

Bestämmelser om styrelsens övriga uppgif-
ter kan utfärdas genom förordning av statsrå-
det. 
 

7 § 

Delegationen för Tekes  

Utvecklingscentralens verksamhet följs av 
delegationen för Tekes. Bestämmelser om 
delegationens tillsättande, uppgifter, sam-
mansättning och mandattid kan utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.  
 

8 §  

Anställningsvillkor för personal utomlands  

I fråga om avlöningen för personal som 
tjänstgör utomlands och om utlandsrepresen-
tationens ersättningar, arbetstid, semestrar 

och tjänstledighet gäller vad som föreskrivs 
om utlandsrepresentationen eller vad som av-
talas med stöd av lagen om statens tjänste-
kollektivavtal (664/1970). 
 

9 §  

Närmare bestämmelser om förvaltningen 

I fråga om behörighetsvillkoren för utveck-
lingscentralens tjänster och besättande av 
tjänster gäller vad som föreskrivs i statstjäns-
temannalagen (750/1994). Bestämmelser om 
ovan nämnda omständigheter, om utveck-
lingscentralens organisation och ledning, be-
viljande av tjänstledighet för en tjänsteman 
och om ställföreträdare samt om företrädande 
av staten i domstolar och ämbetsverk utfär-
das genom förordning av statsrådet. 

Bestämmelser om generaldirektörens och 
tjänstemännens uppgifter vid utövning av of-
fentlig makt kan utfärdas genom förordning 
av statsrådet.  
 
 

10 §  

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den     200 . 
Åtgärder som verkställigheten av denna lag 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

Genom denna lag upphävs lagen av den 7 
maj 1993 om Tekes – utvecklingscentralen 
för teknologi och innovationer (429/1993) 
jämte ändringar. 

————— 
 

Helsingfors den 16 maj 2008 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
Minister Anu Vehviläinen 
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Förordningsutkast 

 
 
 
 
 
 

Statsrådets förordning 

om Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer 

I enlighet med stadsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet, 
föreskrivs med stöd av 3, 6, 7 och 9 § i lagen av den    2008 om Tekes ― utvecklingscentralen 
för teknologi och innovationer (  /2008) : 

 
1 § 

Uppgifter 

För fullgörande av de uppgifter som före-
skrivs i 3 § i lagen om Tekes ― utvecklings-
centralen för teknologi och innovationer (  
/2008) ska utvecklingscentralen 

1) finansiera innovativa forsknings- och 
utvecklingsprojekt inom industri- och tjäns-
tesektorerna, 

2) finansiera forskningsprojekt som 
genomförs av statssamfund och kommun-
sammanslutningar (offentliga sammanslut-
ningar), universitet, yrkeshögskolor och 
andra organisationer (offentliga forsknings-
organisationer) som bedriver forskningsverk-
samhet, 

3) finansiera innovativa forsknings- och 
utvecklingsprojekt inom arbetslivet, 

4) planera, genomföra och styra forsk-
nings- och utvecklingsprogram, 

5) främja i synnerhet små och medelstora 
företags förmåga att utveckla och kommersi-
ellt utnyttja ny teknologi och innovationer 
samt uppkomsten av nya innovativa företag 
och ny innovativ affärsverksamhet, 

6) främja samarbetet mellan företagen 
inom industri- och tjänstesektorerna samt 
samarbetet mellan dem och offentliga sam-
manslutningar och offentliga forskningsor-
ganisationer, 

7) främja internationaliseringen av företags 
och offentliga forskningsorganisationers 
forsknings-, teknologi- och innovationsverk-
samhet samt genom sin verksamhet bidra till 

att göra Finland mer attraktivt som placer-
ingsort för multinationell forskning, produkt-
utveckling och innovativ affärsverksamhet,  

8) styra och övervaka arbetskrafts- och när-
ingscentralernas verksamhet när de sköter 
uppgifter som hör till utvecklingscentralens 
verksamhetsområde, 

9) bistå arbets- och näringsministeriet vid 
skötseln av administrationen av rymdärenden 
och fullgöra de uppgifter som ankommer på 
det sekretariat som avses i 4 § i förordningen 
om delegationen för rymdärenden 
(288/1992), 

10) bistå arbets- och näringsministeriet vid 
skötseln av ärenden som gäller Europeiska 
unionens forskningsverksamhet samt tekno-
logisk utvecklings- och innovationsverksam-
het, 

11) sköta de uppgifter som åligger Finlands 
sekretariat för Europeiska unionens forsk-
nings- och utvecklingsverksamhet samt 

12) sköta informationen om teknologi- och 
innovationsverksamhet. 
 

2 § 

Organisation och personal  

Utvecklingscentralens verksamhet leds av 
en generaldirektör. 

Bestämmelser om utvecklingscentralens 
verksamhetsorganisation finns i arbetsord-
ningen. 

Förutom generaldirektören finns vid ut-
vecklingscentralen andra tjänstemän och per-
sonal i arbetsavtalsförhållande. 
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Vad som i denna förordning föreskrivs om 
tjänstemän gäller i tillämpliga delar även per-
sonal i arbetsavtalsförhållande. 
 

3 § 

Tillsättande av styrelse och styrelsens sam-
mansättning 

Till utvecklingscentralens styrelse hör ut-
vecklingscentralens generaldirektör samt 
högst nio andra medlemmar, som utnämns av 
statsrådet för fyra år i sänder.  

Av styrelsemedlemmarna ska personalen 
vid utvecklingscentralen ha föreslagit en 
inom sig. 

Statsrådet förordnar styrelsens ordförande 
och vice ordförande. 

Arbets- och näringsministeriet fastställer 
styrelsemedlemmarnas arvoden. 
 

4 § 

Tillsättande av delegationen för Tekes och 
delegationens uppgifter 

Delegationen tillsätts av arbets- och när-
ingsministeriet. Delegationen har högst 25 
medlemmar. Ministeriet utnämner medlem-
marna för en viss tid, dock högst för fyra år. 
Om delegationens uppgifter kan bestämmas 
genom arbets- och näringsministeriets beslut. 
 
 

5 § 

Styrelsens beslutanderätt 

Styrelsen beslutar om 
1) utvecklingscentralens allmänna verk-

samhetslinjer samt verksamhetens effektmål 
och övriga mål med beaktande av de mål om 
vilka överenskommits med arbets- och när-
ingsministeriet, 

2) utvecklingscentralens budgetförslag, 
verksamhets- och ekonomiplan samt god-
kännande av bokslutet och verksamhetsberät-
telsen, 

3) beviljande av medel för företags och 
sammanslutningars forsknings-, utvecklings- 
och innovationsprojekt samt projekt inom of-
fentlig forskning, om utvecklingscentralens 

finansieringsandel av projektet inte översti-
ger 3 000 000 euro samt 

4) nationella aktivitetsåtgärder, Tekes-
program och principer för beviljande av fi-
nansiering, verksamhetslinjer som anknyter 
till finansieringen samt om andra sådana för 
utvecklingscentralen betydelsefulla ärenden 
som generaldirektören eller styrelseordföran-
den vill att styrelsen ska behandla. Styrelsen 
kan besluta om att bevilja medel också för ett 
sådant 1 mom. 3 punkten avsett projekt i vil-
ket utvecklingscentralens finansieringsandel 
inte överstiger 3 000 000 euro. 
 

6 § 

Beslutsfattande i styrelsen 

Styrelsen är beslutför när ordföranden eller 
vice ordföranden och minst hälften av de öv-
riga medlemmarna är närvarande. 

Ärendena avgörs i styrelsen med enkel ma-
joritet. Om rösterna faller lika, gäller som be-
slut den åsikt som ordföranden omfattar.  

Styrelsen bestämmer närmare om hand-
läggningen av ärenden i styrelsen. 
 

7 § 

Delegering av generaldirektörens beslutan-
derätt 

Generaldirektören meddelar i arbetsord-
ningen, eller genom separata föreskrifter en-
ligt vad som särskilt bestäms i arbetsordning-
en, närmare föreskrifter om utvecklingscen-
tralens interna arbetsfördelning och ordnan-
det av förvaltningen.  

Arbetsordningen för var och en av utveck-
lingscentralens övriga verksamhetsenheter 
fastställs av chefen för enheten. 
 

8 § 

Behörighetsvillkor 

Allmänt behörighetsvillkor för utveck-
lingscentralens tjänster och befattningar är 
sådan skicklighet och förmåga som en fram-
gångsrik skötsel av tjänsten eller befattning-
en förutsätter. Dessutom krävs av generaldi-
rektören högre högskoleexamen, god förtro-
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genhet med uppgifterna i tjänsten samt i 
praktiken visad ledarförmåga och ledarerfa-
renhet. 

För dem som beslutar om beviljande av fi-
nansiering eller som föredrar ärenden som 
gäller finansiering är behörighetsvillkor som 
gäller språkkunskaper goda muntliga och 
skriftliga kunskaper i antingen finska eller 
svenska samt nöjaktig förmåga att i tal och 
skrift använda det andra språket. 
 

9 § 

Besättande av tjänster och befattningar 

Utvecklingscentralens generaldirektör ut-
nämns av statsrådet. 

Ledande tjänstemän som är direkt under-
ställda generaldirektören utnämns av utveck-
lingscentralens styrelse. 

Övriga tjänstemän vid utvecklingscentralen 
utnämns och personalen i arbetsavtalsförhål-
lande anställs av generaldirektören, om inte 
något annat bestäms i arbetsordningen. 
 

10 § 

Förordnande av ställföreträdare 

Styrelsen beslutar om vilka tjänstemän vid 
utvecklingscentralen som är ställföreträdare 
för generaldirektören.  

Bestämmelser om vikarier för övriga tjäns-
temän finns i arbetsordningen. 
 

11 § 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Denna förordning träder i kraft den    200 . 
————— 

 
 


