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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om Tekes – utvecklingscentralen 
för teknologi och innovationer 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Lagen om Tekes – utvecklingscentralen för 
teknologi och innovationer föreslås bli änd-
rad så att utvecklingscentralen med iaktta-
gande av lagen om offentlig upphandling får 
konkurrensutsätta varu- och tjänsteleverantö-
rerna för sådana små och medelstora företags 
räkning som av utvecklingscentralen får fi-
nansiering för forsknings-, utvecklings- och 
innovationsverksamhet. Den föreslagna änd-
ringen innebär att ett litet eller medelstort fö-
retag som av utvecklingscentralen har fått fi-
nansiering till ett belopp som överstiger hälf-
ten av upphandlingens värde för fullgörande 
av upphandlingen ska kunna välja en leve-
rantör som utvecklingscentralen har konkur-

rensutsatt. Vid konkurrensutsättningen följs 
upphandlingslagen och de som deltagit i 
upphandlingsförfarandet behandlas på ett 
likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. För-
farandet vid konkurrensutsättningen är öppet.  

I lagen om Tekes – utvecklingscentralen 
för teknologi och innovationer föreslås dess-
utom ändringar som gäller utvecklingscentra-
lens styrelse. I och med ändringarna ska sty-
relsen benämnas direktion, dess mandattid 
förkortas till tre år och sammansättningen 
ändras. Dessutom ska direktionens roll för-
tydligas. 

Lagen avses träda i kraft den 1 mars 2011. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

Tekes – utvecklingscentralen för teknologi 
och innovationer (nedan utvecklingscentra-
len) är Finlands viktigaste offentliga finansi-
är av forsknings-, utvecklings- och innova-
tionsverksamhet. Syftet med den finansiering 
som riktas till företagen är att sporra företa-
gen att öka sin forsknings-, utvecklings- och 
innovationsverksamhet och därigenom skapa 
ny kunskap och innovationer.  Genom finan-
sieringen främjas också nätverkande, som 
sprider effekterna av innovationsverksamhe-
ten vitt och brett i samhället och näringslivet 
och stöder produktiviteten och tillväxten i 
ekonomin. I sista hand märks effekterna av 
utvecklingscentralens finansiering i medbor-
garnas och miljöns välbefinnande. 

År 2009 utgjorde den finansiering som ut-
vecklingscentralen riktade till företagen totalt 
ca 330 miljoner euro. Av denna finansiering 
hänförde sig ca 7 procent, dvs. drygt 20 mil-
joner euro, till beslut där stödnivån överstiger 
50 procent. Sådana beslut gäller stödformer 
enligt statsrådets förordning om finansiering 
av forsknings-, utvecklings-, och innova-
tionsverksamhet. Det är fråga om t.ex. finan-
siering för nystartade innovativa företag och 
finansiering av innovationsrådgivningstjäns-
ter och innovationsstödjande tjänster. I dessa 
stödformer är stödnivån högst 75 procent. 
Dessutom fattar utvecklingscentralen årligen 
vissa beslut som hänför sig till beredningen 
av internationella samprojekt och internatio-
nellt samarbete, där stödnivån är 65 procent.  

Med ett nystartat innovativt företag avses i 
denna proposition ett litet företag som införts 
i handelsregistret mindre än sex år innan stö-
det beviljades och som betraktas som innova-
tivt för att företagets kostnader för forskning 
och utveckling utgör minst 15 procent av de 
totala kostnaderna för dess affärsverksamhet 
under minst ett av de tre åren som föregått 
beviljandet av understödet. 

Målet för regleringen av offentlig upphand-
ling är att effektivisera användningen av all-
männa medel så att det genom de begränsade 
resurser som står till buds ska vara möjligt att 

upphandla varor och tjänster av bästa kvali-
tet. Samtidigt öppnas marknaden för offentlig 
upphandling inom hela gemenskapen för 
konkurrens från andra medlemsländer.  
Andra mål är att effektivisera den offentliga 
servicen och förbättra dess kvalitet samt att 
främja den ekonomiska tillväxten, konkur-
renskraften och sysselsättningen. Enligt prin-
ciperna i upphandlingslagstiftningen ska man 
vid offentlig upphandling utnyttja befintliga 
konkurrensförhållanden, behandla deltagarna 
i upphandlingsförfarandet på ett likvärdigt 
och icke-diskriminerande sätt samt förfara 
öppet och med beaktande av proportionali-
tetskraven. 

Lagen om utvecklingscentralen (717/2008) 
föreslås bli ändrad så att utvecklingscentralen 
med iakttagande av lagen om offentlig upp-
handling ska få konkurrensutsätta varu- och 
tjänsteleverantörerna för sådana små och 
medelstora företags räkning som av utveck-
lingscentralen får finansiering  för forsk-
nings-, utvecklings- och innovationsverk-
samhet. Den föreslagna ändringen innebär att 
små och medelstora företag som av utveck-
lingscentralen har fått finansiering till ett be-
lopp som överstiger hälften av upphandling-
ens värde, för fullgörande av upphandlingen 
direkt ska kunna välja en leverantör som ut-
vecklingscentralen har konkurrensutsatt.  

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för 
styrningen av ämbetsverken och inrättning-
arna inom sitt förvaltningsområde.  För detta 
ändamål har ministeriet till sitt förfogande 
olika styrmedel, varav ett är styrelse- och di-
rektionsarbete.  Styrelse- och direktionsarbe-
tet stöder styrningen och ledningen av äm-
betsverket. Arbets- och näringsministeriet 
har beslutat ta i bruk enhetliga principer och 
förfaranden i styrelse- och direktionsarbetet 
för ämbetsverken.  Förenhetligande av prin-
ciperna och förfarandena förutsätter också 
förenhetligande av de bestämmelser som 
gäller dem. 
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2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

När ett företag för upphandling får ett stöd 
av utvecklingscentralen som överstiger hälf-
ten av upphandlingens värde, blir företaget 
en upphandlande enhet som avses i 6 § i 
upphandlingslagen. 

Utvecklingscentralen beviljade 2009 ca 
200 företag finansiering, där stödnivån över-
steg 50 procent, med utnyttjande av finansie-
ring för nystartade innovativa företag och fi-
nansieringsformer som är avsedda för inno-
vationsrådgivningstjänster och innovations-
stödjande tjänster. Finansieringsbesluten 
gällde små och medelstora företag.  Beloppet 
av det stöd som hänfördes till köptjänster var 
uppskattningsvis ca 8 miljoner euro. Ett 
stödbeslut innehåller vanligtvis 1—3 olika 
upphandlingar, varav en del överstiger det 
nationella tröskelvärdet enligt upphandlings-
lagen. Då ska upphandlaren, dvs. i dessa fall 
det lilla eller medelstora företaget, följa upp-
handlingslagen och förfarandena för konkur-
rensutsättning enligt den. 

I 5 och 6 § i lagen om Tekes – utvecklings-
centralen för teknologi och innovationer fö-
reskrivs om utvecklingscentralens styrelse. I 
5 § i lagen finns bestämmelser om hur styrel-
sen utses, om mandattidens längd och om 
styrelsens sammansättning. Statsrådet utser 
styrelsen för fyra år i sänder. Till styrelsen 
hör utvecklingscentralens generaldirektör 
och högst 10 andra medlemmar, varav en ska 
höra till personalen vid utvecklingscentralen 
och utses av den. I 6 § föreskrivs om styrel-
sens uppgifter.  
 
2.2 Bedömning av nuläget 

Lagstiftningen om offentlig upphandling är 
generellt sett en välfungerande helhet. Utöver 
bestämmelser om traditionell upphandling 
ger lagen också riktlinjer för tillämpning av 
upphandlingsförfaranden av ny typ bl.a. när 
det är fråga om offentlig upphandling som 
väsentligen förbättrar den offentliga sektorns 
produktivitet och servicekvalitet på lång sikt. 

Upphandlingslagen är företrädesvis avsedd 
för konkurrensutsättning av de statliga och 
kommunala myndigheternas offentliga upp-

handling. Enligt 6 § 1 mom. 5 punkten i upp-
handlingslagen avses med upphandlande en-
het varje organisation som för upphandlingen 
får understöd till ett belopp som överstiger 
hälften av upphandlingens värde. Stöd från 
utvecklingscentralen som överstiger 50 pro-
cent beviljas nästan undantagsvis små och 
medelstora företag. Denna bestämmelse be-
gränsar i sin nuvarande form små och medel-
stora företags möjligheter att utnyttja små-
skalig, flexibel finansiering för forsknings-, 
utvecklings- och innovationsverksamhet, ef-
tersom upphandlingsförfarandet upplevs som 
tungt att genomföra. Sådana stödformer har 
dock en avgörande roll när innovationsverk-
samheten utvidgas till ett allt större antal små 
och medelstora företag.  
 
 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

3.1 Allmän målsättning 

Propositionens målsättning är att förenkla 
och underlätta upphandlingsförfarandena för 
små eller medelstora företag i utvecklings-
centralens programenliga utvecklingsprojekt 
när det gäller projekt där utvecklingscentra-
lens finansiering överstiger hälften av upp-
handlingsobjektets värde.  

Utvecklingscentralen ska ha möjlighet att 
konkurrensutsätta varu- och tjänsteleverantö-
rerna för de små och medelstora företags räk-
ning som av utvecklingscentralen får finansi-
ering som överstiger hälften av upphandling-
ens värde. Efter konkurrensutsättningen ska 
företagen kunna göra direktupphandling hos 
tjänsteleverantörer som har konkurrensutsatts 
av utvecklingscentralen. Behovet av ett så-
dant förfarande hänför sig speciellt till ut-
vecklingscentralens företagsacceleratorspro-
gram Vigo. 

Företagsacceleratorsprogrammet Vigo är 
ett nytt aktiveringsförfarande, som startades 
2009 av arbets- och näringsministeriet till-
sammans med utvecklingscentralen och Ve-
raventure Ab. Det syftar till att sätta fart på 
nystartade innovativa företags tillväxt och 
öka deras investeringsduglighet. Företaget 
ingår ett avtal med ett acceleratorföretag som 
har valts för programmet för att tillhandahål-
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la tjänster som behövs för tillväxt och inter-
nationalisering. För betalning av dessa tjäns-
ter använder det företag som är föremål för 
utvecklingsåtgärderna det stöd som utveck-
lingscentralen har beviljat.   

Den offentliga finansieringen av företags-
acceleratorsprogrammet Vigo består huvud-
sakligen av utvecklingscentralens finansie-
ring för nystartade innovativa företag och 
Veraventure Ab:s kapitalfinansiering.  Det 
finns för närvarande sex acceleratorer som 
har godkänts för programmet och de är verk-
samma inom utvalda sektorer. Utöver den 
service som företagen köper hos accelerator-
företaget köper de företag som omfattas av 
finansieringen för nystartade innovativa före-
tag också hos andra tjänsteleverantörer.  

Propositionen innebär att utvecklingscen-
tralen för företagens räkning ska få konkur-
rensutsätta de externa tjänster som behövs för 
Vigo-programmet och andra motsvarande 
program. Detta underlättar företagens delta-
gande i programmen i fråga och garanterar 
en högkvalitativ konkurrensutsättning av 
tjänsteleverantörerna. 

Avsikten med ändringen av bestämmelser-
na om utvecklingscentralens styrelse är att 
förtydliga ledningen av utvecklingscentralen. 
Propositionen förtydligar styrelsens roll som 
ett självständigt organ och generaldirektörens 
roll som utvecklingscentralens operativa le-
dare. Avsikten med denna ändring är att un-
derstryka och förtydliga styrelsens roll och 
uppgifter i resultatstyrningen i förhållande 
till arbets- och näringsministeriet och i led-
ningen i förhållande till utvecklingscentra-
lens operativa ledning. Propositionen förbätt-
rar också styrelsens oberoende, då generaldi-
rektören och företrädaren för personalen inte 
är medlemmar av styrelsen.  
 
3.2 De viktigaste förslagen 

I propositionen föreslås att till lagen om 
utvecklingscentralen fogas en ny 3 a §, där 
utvecklingscentralen ges en ny uppgift. Ut-
vecklingscentralen ska med iakttagande av 
lagen om offentlig upphandling få konkur-
rensutsätta varu- och tjänsteleverantörerna 
för sådana små och medelstora företags räk-
ning som av utvecklingscentralen får finansi-
ering för forsknings-, utvecklings- och inno-

vationsverksamhet. Ett företag som av ut-
vecklingscentralen får finansiering till ett be-
lopp som överstiger hälften av upphandling-
ens värde ska för fullgörande av upphand-
lingen kunna välja en leverantör som utveck-
lingscentralen har konkurrensutsatt för före-
tagets räkning.   

Dessutom föreslås ändringar i 5 och 6 § i 
lagen om utvecklingscentralen. Dessa para-
grafer gäller styrelsen. Styrelsen ska enligt 
förslaget i fortsättningen benämnas direktion 
och dess mandattid ska förkortas från fyra till 
tre år. Sammansättningen föreslås bli ändrad 
så att antalet medlemmar minskar från nuva-
rande tio medlemmar till minst fem och 
högst sju medlemmar, varav en ska företräda 
arbets- och näringsministeriet.  Till direk-
tionsmedlem ska inte den kunna utses som 
står i anställningsförhållande till utvecklings-
centralen. Statsrådet ska utnämna direk-
tionsmedlemmarna och även förordna direk-
tionens ordförande och vice ordförande. Ut-
vecklingscentralens generaldirektör ska före-
dra de ärenden som avgörs i direktionen och 
företrädaren för personalen ska ha närvaro- 
och yttranderätt på direktionens möten, men 
de ska inte vara medlemmar av direktionen. 
 
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

 
De föreslagna lagändringarna ska inte med-

föra förändringar i de totala kostnaderna för 
den offentliga finansieringen av forsknings-, 
utvecklings- och innovationsverksamhet och 
har alltså inga direkta budgetekonomiska 
konsekvenser.  

Propositionen syftar också till att förtydliga 
ledningen av utvecklingscentralen utan att 
ändra styrelsens eller generaldirektörens be-
fogenheter eller uppgifter.  
 
 
4.2 Konsekvenser för företagen 

Genom de innovationstjänster som baserar 
sig på utvecklingscentralens finansiering 
främjas uppkomsten av ny och förnybar af-
färsverksamhet. Samtidigt främjas den mark-
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nadsmässiga utvecklingen av utbudet på in-
novations- och affärstjänster.  

Största delen av utvecklingscentralens be-
slut som överskrider tröskeln för konkur-
rensutsättning, riktar sig till små företag, i 
prakten företag med 5—15 anställda.   

Till acceleratorprogrammet Vigo ansluter 
sig årligen 10—15 företag som av utveck-
lingscentralen får finansiering som överstiger 
50 procent av värdet av de tjänster som före-
tagen har köpt av privata tjänsteleverantörer. 
Utvecklingscentralen får bevilja ett enskilt 
företag högst en miljon euro i stöd till nystar-
tade innovativa företag enligt EU:s defini-
tion.  Företagen använder denna finansiering 
för köp av externa tjänster och kompetens 
hos Vigoacceleratorföretagen och andra 
tjänsteleverantörer.  

De föreslagna ändringarna effektiviserar 
och försnabbar tillväxten hos ovannämnda 
och andra små och medelstora företag som 
ingår i utvecklingscentralens program, när 
utvecklingscentralen för företagens räkning 
konkurrensutsätter tjänsteleverantörerna med 
iakttagande av upphandlingsförfarandet och 
upphandlingslagstiftningen.   

Statsrådet har fattat ett principbeslut om en 
minskning av de administrativa kostnaderna 
och den administrativa bördan. Enligt en un-
dersökning som arbets- och näringsministeri-
et har låtit utföra orsakar de nationella upp-
handlingsförfarandena den upphandlande en-
heten (i detta fall det upphandlande företaget) 
3 790 euro i administrativa kostnader för var-
je projekt. Den föreslagna lagändringen 
minskar dessa kostnader i upphandlingsförfa-
randet och det stöd som företaget får kan rik-
tas till forskning och produktutveckling.  

De lagändringar som gäller direktionens 
sammansättning och uppgifter har inga direk-
ta konsekvenser för företagen. 
 
4.3 Konsekvenser för myndigheterna 

Författningen ger utvecklingscentralen 
möjlighet att med iakttagande av lagen om 
offentlig upphandling konkurrensutsätta 

varu- och tjänsteleverantörerna för de små 
och medelstora företags räkning som av ut-
vecklingscentralen får finansiering för ut-
vecklings- eller innovationsverksamhet som 
överstiger hälften av upphandlingens värde 
när det gäller programaktiviteter, som för 
närvarande representeras av företagsaccelera-
torsprogrammet Vigo.  

Det är högst sannolikt att upphandlingen, 
om den ordnas på detta sätt, blir bättre skött 
än om företagen sköter den själva, eftersom 
utvecklingscentralen i samband med sin 
verksamhet gör tiotals upphandlingar per år 
och har en upphandlingschef som är speciali-
serad på upphandling samt annan personal. 
Detta är en fördel även för anbudsgivarna, ef-
tersom de då kan lita på att upphandlingen 
genomförs i enlighet med upphandlingsla-
gen.  
 
 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid arbets- och 
näringsministeriet. Propositionen sändes på 
remiss till justitieministeriet, finansministeri-
et, gruppen för konkurrenspolitik på avdel-
ningen för arbetslivs- och marknadsfrågor, 
koncernstyrningsenheten och enheten för in-
tern revision vid arbets- och näringsministe-
riet, högsta förvaltningsdomstolen, mark-
nadsdomstolen, Kommunförbundet, Konkur-
rensverket, Tekes - utvecklingscentralen för 
teknologi och innovationer, statens revi-
sionsverk, Finlands Näringsliv EK, Hansel 
Ab, Rådgivningsenheten för offentlig upp-
handling, Centralhandelskammaren och Fö-
retagarna i Finland.   

Utifrån remissyttrandena har bl.a. slopats 
den förenklade konkurrensutsättningen för 
små och medelstora företag i utvecklingscen-
tralens projekt och ändringarna i upphand-
lingslagen som ingick i det ursprungliga för-
slaget. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

3 a §. Konkurrensutsättning för små och 
medelstora företags räkning. Enligt paragra-
fen ska utvecklingscentralen med iakttagande 
av lagen om offentlig upphandling få konkur-
rensutsätta varu- och tjänsteleverantörerna 
för sådana små och medelstora företags räk-
ning som av utvecklingscentralen får finansi-
ering för forsknings-, utvecklings- och inno-
vationsverksamhet. Eftersom utvecklingscen-
tralen inte får finansiera byggentreprenader, 
nämns dessa inte i ändringen.  Utgångspunk-
ten är den att de tjänster som utvecklingscen-
tralen har konkurrensutsatt kommer att an-
vändas av företag och andra sammanslut-
ningar som utvecklingscentralen beviljar stöd 
enligt förordningar som utfärdats med stöd 
av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001) och 
som annars måste konkurrensutsätta upp-
handlingen i enlighet med upphandlingslagen 
när de får stöd som överstiger hälften av 
upphandlingens värde. Utvecklingscentralen 
ska också ha till uppgift att upprätthålla och 
administrera konkurrensutsatta kontrakt. Till 
upprätthållandet av kontrakten hör bl.a. att 
övervaka att kontrakten fullföljs, hålla kon-
takt med kontraktsleverantörerna och att 
uppdatera kontrakten i enlighet med kon-
traktsvillkoren. 

Rollen som konkurrensutsättare av upp-
handlingen för de stödtagande företagens 
räkning, som i paragrafen avses för utveck-
lingscentralen, är ny. Om utvecklingscentra-
len inte konkurrensutsätter upphandlingen för 
de företag som avses i bestämmelsen, måste 
företagen själva konkurrensutsätta den.  

I 3 mom. ska dessutom definitionen av små 
och medelstora företag preciseras. 

5 §. Utvecklingscentralens direktion. I pa-
ragrafen ska föreskrivas om utnämningen av 
utvecklingscentralens direktion, direktionens 
sammansättning och mandattidens längd. 

Genom den föreslagna lagen ändras 5 § i 
lagen om utvecklingscentralen först och 
främst så att utvecklingscentralens styrelse 
ska benämnas direktion. Vid arbets- och när-
ingsministeriet har godkänts och tagits i bruk 

en rekommendation om styrelse- och direk-
tionsarbetet inom förvaltningsområdet, enligt 
vilken styrelserna och direktionerna i fort-
sättningen enhetligt ska benämnas direktion 
till skillnad från de privaträttsliga styrelserna. 
De offentligrättsliga ämbetsverkens direktio-
ner skiljer sig i fråga om uppgifter och ansvar 
från de privaträttsliga styrelserna.  

I 1 mom. ska föreskrivas om utnämningen 
av direktionen, mandattidens längd och di-
rektionens sammansättning. 

Behörigheten att utnämna direktionsmed-
lemmarna ska kvarstå hos statsrådet, men di-
rektionens mandatperiod ska förkortas till tre 
år från nuvarande fyra år. Genom att förkorta 
mandattiden försöker man förbättra möjlig-
heten att snabbare än förut reagera på föränd-
ringar i omvärlden. Direktionens roll är att 
styra, följa och övervaka ämbetsverkets verk-
samhet och att bidra med en bredare sakkun-
skap till stöd för ämbetsverkets operativa 
ledning. Således kan den sakkunskap som di-
rektionsmedlemmarna behöver på grund av 
förändringarna i omvärlden bedömas vart 
tredje år. En direktionsmedlem ska vid behov 
också kunna väljas för en ny mandattid. 

Den tredje ändringen i 5 § ska gälla direk-
tionens sammansättning. Direktionens sam-
mansättning ska ändras så att antalet med-
lemmar reduceras från nuvarande 10 med-
lemmar och ingen som står i anställningsför-
hållande till utvecklingscentralen ska kunna 
utses till direktionen. Till direktionen ska ut-
ses minst fem och högst sju medlemmar, var-
av en ska företräda arbets- och näringsmini-
steriet. En person som står i anställningsför-
hållande till utvecklingscentralen ska inte 
kunna utses till direktionsmedlem. 

I direktionens sammansättning och antalet 
medlemmar måste utvecklingscentralens 
storlek beaktas. Direktionen ska vara funge-
rande och effektiv med hänsyn till enhetens 
storlek och de samhälleliga effekterna.  

I sammansättningen beaktas också en tyd-
lig fördelning av resultatansvaret. Till direk-
tionsmedlemmar ska utses experter utanför 
utvecklingscentralen som representerar en 
omfattande kännedom om ämbetsverkets an-
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svarsområde och därtill anknuten verksamhet 
samt kund- och intressentgruppernas per-
spektiv. Till stöd för utvecklingscentralens 
operativa ledning tillför direktionsmedlem-
marna ett övergripande perspektiv och erfa-
renhet utanför ämbetsverket. Direktionsmed-
lemmarna är inte intressebevakare för de or-
ganisationer som de företräder i direktionen, 
utan de styr, följer och övervakar utveck-
lingscentralens verksamhet i egenskap av ex-
perter på innovationsmiljö och innovations-
verksamhet. 

Generaldirektören ska fortsättningsvis an-
svara för den operativa ledningen av utveck-
lingscentralen och således föredra de ärenden 
som ska avgöras av direktionen men ska inte 
vara medlem av direktionen. Propositionen 
avser att förtydliga direktionens roll som ett 
självständigt organ. Därför är det inte ända-
målsenligt att utvecklingscentralens general-
direktör, som ansvarar för den operativa led-
ningen av ämbetsverket, bereder de ärenden 
som ska avgöras i direktionen och i egenskap 
av direktionsmedlem dessutom är med om att 
besluta om ärenden som han eller hon har fö-
redragit. Eftersom generaldirektören i egen-
skap av föredragande bereder de ärenden 
som ska avgöras i direktionen och ansvarar 
för verkställandet av besluten, kvarstår fort-
farande ansvaret för den operativa ledningen 
av utvecklingscentralen hos generaldirektö-
ren. 

I 2 mom. ska föreskrivas om personalre-
presentantens ställning i direktionen. Den fö-
reträdare som personalen har valt inom sig 
ska ha närvaro- och yttranderätt på direktio-
nens möten utom vid behandlingen av ut-
nämningsärenden. Genom personalens närva-
ro- och yttranderätt vill man säkerställa att 
personalen företräds och hörs och att äm-
betsverkets egen sakkunskap beaktas. Efter-
som det inte är meningen att personalens 
möjligheter att påverka och delta ska försva-
gas, ska företrädaren för personalen i fort-
sättningen ha närvaro- och yttranderätt på di-
rektionens möten. Företrädaren för persona-
len ska dock inte väljas till medlem av direk-
tionen, för att inte bli ställd till svars för di-
rektionens beslut, som kan vara mycket be-
tydande och ha vittgående verkningar. Vid 
behandlingen av utnämningsärenden ska fö-
reträdaren för personalen inte få vara närva-

rande, eftersom det inte är ändamålsenligt att 
företrädaren för personalen eventuellt har 
möjlighet att påverka valet av sin egen chef. 

I 3 mom. ska föreskrivas om förordnande 
av direktionens ordförande och vice ordfö-
rande. Statsrådet ska när det tillsätter direk-
tionen även förordna direktionens ordförande 
och vice ordförande. 

6 §. Direktionens uppgifter. I 6 § föreskrivs 
om styrelsens uppgifter. Till 1 mom. föreslås 
bli fogad en bestämmelse om direktionens 
roll. Enligt den föreslagna bestämmelsen ska 
direktionen styra, följa och övervaka utveck-
lingscentralens verksamhet. Avsikten med 
denna ändring är att understryka och förtyd-
liga direktionens roll och uppgifter i styr-
ningen och övervakningen av utvecklings-
centralens verksamhet och operativa ledning. 

Dessutom föreslås sådana ändringar i para-
grafens övriga moment som beror på änd-
ringen av benämningen på organet.  
 
 
2  Närmare bestämmelser och före-

skri f ter  

I statsrådets förordning om Tekes – utveck-
lingscentralen för teknologi och innovationer 
(1146/2008) föreskrivs närmare om direktio-
nens uppgifter, beslutanderätt och avgörande 
av ärenden.  På grund av de ändringar som 
föreslås i 5 och 6 § i lagen ska motsvarande 
ändringar även göras i statsrådets förordning 
om utvecklingscentralen. 
 
 
3  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 
2011.   

Utvecklingscentralens styrelse, som har 
tillsatts för mandattiden 26.6.2007–
25.6.2011, ska fortsätta till utgången av sin 
mandattid och på styrelsen ska tillämpas de 
bestämmelser som gällde vid tidpunkten för 
tillsättandet. Det nya organet, direktionen, 
ska tillsättas enligt de föreslagna bestämmel-
serna i juni 2011, när den nuvarande styrel-
sens mandattid går ut. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (717/2008)  
5 och 6 § och 
fogas till lagen en ny 3 a § som följer:  

 
3 a § 

Konkurrensutsättning för små och medelsto-
ra företags räkning 

Utvecklingscentralen får med iakttagande 
av lagen om offentlig upphandling 
(348/2007) konkurrensutsätta varu- och 
tjänsteleverantörerna för sådana små och 
medelstora företags räkning som av utveck-
lingscentralen får finansiering  för forsk-
nings-, utvecklings- och innovationsverk-
samhet enligt statsunderstödslagen 
(688/2001).  

Små och medelstora företag som av ut-
vecklingscentralen får finansiering för forsk-
nings-, utvecklings- eller innovationsverk-
samhet till ett belopp som överstiger hälften 
av upphandlingens värde kan för fullgörande 
av upphandlingen välja en leverantör som ut-
vecklingscentralen har konkurrensutsatt för 
företagets räkning.  

Med små och medelstora företag avses fö-
retag som stämmer överens med kommissio-
nens rekommendation 2003/361/EG om de-
finitionen av mikroföretag samt små och me-
delstora företag. 
 

5 § 

Utvecklingscentralens direktion 

Utvecklingscentralen har en direktion, som 
utnämns av statsrådet för tre år i sänder. Di-

rektionen består av minst fem och högst sju 
medlemmar med kännedom om utvecklings-
centralens ansvarsområde. En av medlem-
marna företräder arbets- och näringsministe-
riet. Till direktionsmedlem kan inte den utses 
som står i anställningsförhållande till utveck-
lingscentralen.  

Utvecklingscentralens personal väljer inom 
sig en representant i direktionen. Denne har 
närvaro- och yttranderätt på direktionens mö-
ten utom vid behandlingen av utnämnings-
ärenden. 

Statsrådet förordnar direktionens ordföran-
de och vice ordförande. 

 
6 § 

Direktionens uppgifter 

Direktionen styr, följer och övervakar ut-
vecklingscentralens verksamhet. Direktionen 
beslutar om utvecklingscentralens allmänna 
verksamhetslinjer och om verksamhetens ef-
fektmål och övriga mål med beaktande av de 
mål som har överenskommits med arbets- 
och näringsministeriet. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
bestämmelser om direktionens rätt att inom 
ramen för de bevillningsfullmakter som i 
statsbudgeten anvisats utvecklingscentralen 
besluta om beviljande av finansiering för fö-
retags och sammanslutningars forsknings-, 
utvecklings- och innovationsprojekt och för 
offentliga forskningsprojekt. 
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Bestämmelser om direktionens övriga upp-
gifter och beslutsfattande får utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den       20  . 

Den styrelse som har tillsatts innan denna 
lag har trätt i kraft fortsätter till utgången av 
sin mandattid och på styrelsen tillämpas de 
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 

————— 
 

Helsingfors den 3 december 2010 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Näringsminister Mauri Pekkarinen 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

Lag 

om ändring av lagen om Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (717/2008)  
5 och 6 § och 
fogas till lagen en ny 3 a § som följer:  

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

 3 a § 

Konkurrensutsättning för små och medelsto-
ra företags räkning 

Utvecklingscentralen får med iakttagande 
av lagen om offentlig upphandling 
(348/2007) konkurrensutsätta varu- och 
tjänsteleverantörerna för sådana små och 
medelstora företags räkning som av utveck-
lingscentralen får finansiering för forsk-
nings-, utvecklings- och innovationsverksam-
het enligt statsunderstödslagen (688/2001).  

Små och medelstora företag som av utveck-
lingscentralen får finansiering för forsk-
nings-, utvecklings- eller innovationsverk-
samhet till ett belopp som överstiger hälften 
av upphandlingens värde kan för fullgörande 
av upphandlingen välja en leverantör som 
utvecklingscentralen har konkurrensutsatt för 
företagets räkning.  

Med små och medelstora företag avses fö-
retag som stämmer överens med kommissio-
nens rekommendation 2003/361/EG om defi-
nitionen av mikroföretag samt små och me-
delstora företag. 

 
 

5 § 

Utvecklingscentralens styrelse 

Utvecklingscentralen har en styrelse som 
utses av statsrådet för fyra år i sänder. Till 
styrelsen hör utvecklingscentralens generaldi-
rektör och högst 10 andra medlemmar. En 

5 § 

Utvecklingscentralens direktion 

Utvecklingscentralen har en direktion, som 
utnämns av statsrådet för tre år i sänder. Di-
rektionen består av minst fem och högst sju 
medlemmar med kännedom om utvecklings-
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styrelsemedlem ska höra till personalen vid 
utvecklingscentralen och utses på förslag av 
den. 

 
 
 
 
 
 
 
Statsrådet utser styrelsens ordförande och 

vice ordförande. 
 

centralens ansvarsområde. En av medlem-
marna företräder arbets- och näringsmini-
steriet. Till direktionsmedlem kan inte den ut-
ses som står i anställningsförhållande till ut-
vecklingscentralen. 

Utvecklingscentralens personal väljer inom 
sig en representant i direktionen. Denne har 
närvaro- och yttranderätt på direktionens 
möten utom vid behandlingen av utnäm-
ningsärenden. 

Statsrådet förordnar direktionens ordföran-
de och vice ordförande. 
 

 
6 § 

Styrelsens uppgifter 

Styrelsen beslutar om utvecklingscentralens 
allmänna verksamhetslinjer och om verksam-
hetens effektmål och övriga mål med beak-
tande av de mål som har överenskommits 
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 beslu-
ta om beviljande av finansiering för företags 
och sammanslutningars forsknings-, utveck-
lings- och innovationsprojekt och för offent-
liga forskningsprojekt. 

Bestämmelser om styrelsens övriga uppgif-
ter och beslutsfattande kan utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 

 

6 § 

Direktionens uppgifter 

Direktionen styr, följer och övervakar ut-
vecklingscentralens verksamhet. Direktionen 
beslutar om utvecklingscentralens allmänna 
verksamhetslinjer och om verksamhetens ef-
fektmål och övriga mål med beaktande av de 
mål som har överenskommits med arbets- 
och näringsministeriet. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
bestämmelser om direktionens rätt att inom 
ramen för de bevillningsfullmakter som i 
statsbudgeten anvisats utvecklingscentralen 
besluta om beviljande av finansiering för fö-
retags och sammanslutningars forsknings-, 
utvecklings- och innovationsprojekt och för 
offentliga forskningsprojekt. 

Bestämmelser om direktionens övriga upp-
gifter och beslutsfattande får utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 
 

 
  

——— 
Denna lag träder i kraft den      20   . 
Den styrelse som har tillsatts innan denna 

lag har trätt i kraft fortsätter till utgången av 
sin mandattid och på styrelsen tillämpas de 
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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