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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om teknologiska utvecklingscen-
tralen 

 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen 
om teknologiska utvecklingscentralen skall 
ändras. Den föreslagna ändringen omfattar en 
ändring av teknologiska utvecklingscentra-
lens namn till Tekes – utvecklingscentralen 
för teknologi och innovationer. Den före-
slagna ändringen innehåller också en precise-
ring av den paragraf i lagen som gäller verk-

samhetens syfte. Till lagen skall fogas en ny 
paragraf i vilken föreskrivs om de bestäm-
melser som skall tillämpas på arbetsvillkoren 
för de personer som tjänstgör vid teknologis-
ka utvecklingscentralens enheter utomlands. 
För närvarande föreskrivs om detta i en för-
ordning. 

Lagen avses träda i kraft under 2006.
————— 

 
 

MOTIVERINGAR

1.  Nuläge och föreslagna ändring-
ar 

Lagens rubrik. Namnet teknologiska ut-
vecklingscentralen har varit i kraft sedan ut-
vecklingscentralen grundades, dvs. sedan år 
1983. Som förkortning för utvecklingscentra-
len har Tekes etablerat sig. Denna förkort-
ning används allmänt och utvecklingscentra-
len är känd under den bland kunder och in-
tressegrupper. 

Såsom det framförs nedan i samband med 
förslaget till ändring av 2 § har innovationer 
fått en central ställning vid sidan av teknolo-
gi. Det föreslås att verksamhetsidén skall 
ändras bl.a. så att till metoderna skall fogas 
innovationer vid sidan av teknologi. Denna 
centrala ändring med anknytning till utveck-
lingscentralens verksamhet bör också ses i 
utvecklingscentralens namn. Dessutom före-
slås det att förkortningen Tekes, som allmänt 
är i användning om utvecklingscentralen, 
också skall fogas till det nya namnet så att 
utvecklingscentralens nya namn blir ”Tekes 
– utvecklingscentralen för teknologi och in-
novationer”. 

1 §. Organisatorisk ställning. Ändringen 
av namnet förutsätter också att 1 § i lagen 
ändras på så sätt att utvecklingscentralens fö-
reslagna nya namn tas in i den.  

2 §. Verksamhetens syfte. I lagen om tekno-
logiska utvecklingscentralen (429/1993) fö-
reskrivs enligt dess 2 § om syftet med ut-
vecklingscentralens verksamhet. Enligt den 
är syftet med utvecklingscentralens verksam-
het att med teknologiska medel främja indu-
strins och servicenäringarnas konkurrens-
kraft. Verksamheten skall göra produktions-
strukturerna mångsidigare, öka produktionen 
och exporten samt skapa en grund för syssel-
sättningen och välfärden i samhället. Para-
grafen gäller från 1998 och den har hittills 
gett utvecklingscentralen en möjlighet att an-
passa sin verksamhet till de föränderliga för-
hållandena. Den nationella och internationel-
la omgivningen har ändrats så mycket att det 
är orsak att ändra lagen så att den motsvarar 
de förändrade förhållandena. 

Statsrådets principbeslut av den 7 april 
2005 om den strukturella utvecklingen av det 
offentliga forskningssystemet betonar ett för-
stärkande av den nationella innovationsom-
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givningen. Därför bör till 2 §, som gäller syf-
tet med utvecklingscentralens verksamhet, 
med hänvisning till att nytt kunnande skall 
kunna utnyttjas, fogas innovationer som me-
del för att främja utvecklingen inom industrin 
och servicen. Enligt gällande 2 § har syftet 
varit att främja industrins och servicenäring-
arnas konkurrenskraft. Eftersom utvecklings-
centralen också finansierar forskning i hög-
skolor och forskningsinstitut, är termen kon-
kurrenskraft för snäv. Utvecklingscentralen 
har mål som hänför sig också till utvecklande 
av annat än konkurrenskraften. Därför före-
slås det att termen konkurrenskraft inte läng-
re skall nämnas. Gällande 2 § föreslås där-
med bli ändrad så att verksamhetens syfte är 
att främja utvecklingen inom industrin och 
servicen med hjälp av teknologi och innova-
tioner. Tyngdpunkten i verksamheten skall 
ligga så att verksamheten förnyar näringar, 
ökar förädlingsvärdet, produktiviteten och 
exporten samt skapar sysselsättning och väl-
färd. 
7 a §. Anställningsvillkor för personal utom-
lands  (Paragrafens motivering i avsnitt 2) 
 
 
2.  Proposi t ionens samband med 

andra författningar samt det  
föreslagna t i l lägget  t i l l  lagen 

7 a §. I paragrafen föreslås det att det skall 
föreskrivas om villkoren för anställningsför-
hållandet för den personal som tjänstgör ut-
omlands. Riksdagen har den 25 april 2006 
godkänt en regeringsproposition med förslag 
till lag om ersättningar inom utrikesrepresen-
tationen (Riksdagens svar 36/2006 och RP 
50/2005). I fråga om arbetsförhållandena för 
de personer som arbetar vid utvecklingscen-
tralens enheter utomlands har det i 15 § i för-
ordningen om utvecklingscentralen 
(467/1993) hänvisats till de författningar och 
bestämmelser som tillämpas på tjänstemän-
nen inom utrikesförvaltningens utrikesrepre-
sentation. Utrikesrepresentationens ersätt-
ningssystem baserar sig i dagens läge på la-
gen om ersättningar på grund av lokala sär-
förhållanden samt andra förmåner till tjäns-
temän inom utrikesrepresentationen 
(651/1993). Eftersom riksdagen godkänt en 
ny lag om ersättningar inom utrikesrepresen-

tationen föreslås att den tillämpas i fortsätt-
ningen. 

Eftersom det i 15 § i förordningen om tek-
nologiska utvecklingscentralen hänvisas till 
bestämmelser om vad som föreskrivs i fråga 
om utrikesrepresentationen eller vad som 
överenskoms med stöd av lagen om statens 
tjänstekollektivavtal (664/1970), borde en 
dylik hänvisning författningstekniskt vara på 
lagnivå. Syftet är att få regleringen på den 
nivå som grundlagen förutsätter. I 80 § 1 
mom. i grundlagen förutsätts att bestämmel-
ser om grunderna för individens rättigheter 
samt om de frågor som i övrigt hör till områ-
det för lag skall utfärdas genom lag. På basis 
av detta föreslås det att nämnda paragraf i 
förordningen överförs till lagen om utveck-
lingscentralen. Enligt den föreslagna 7a § 
gäller om ersättningar inom utvecklingscen-
tralens utlandsrepresentation vad som före-
skrivs eller bestäms om utlandsrepresentatio-
nen eller vad som överenskoms med stöd av 
lagen om statens tjänstekollektivavtal. Sam-
tidigt som lagen träder i kraft är syftet att 
ändra förordningen så att dess 15 § upphävs. 
Utvecklingscentralens beslutanderätt begrän-
sar sig till det som föreskrivs genom lagen 
om ersättningar inom utlandsrepresentatio-
nen och om grunderna för dem. Hänvisning-
en innehåller de tolkningar och gränser som 
genom ifrågavarande laghänvisning är för-
pliktigande för utvecklingscentralen.  
 
 
3.  Proposi t ionens konsekvenser 

Propositionen har inga ekonomiska konse-
kvenser, men den föreslagna 2 § ger bättre 
möjligheter för utvecklingscentralen att främ-
ja utvecklingen inom industrin och servicen 
med hjälp av teknologi och innovationer. 
Syftet med ändringen av paragrafen är att få 
den att motsvara den faktiska samhälleliga 
utvecklingen. 

7 a § och den hänvisningsbestämmelse som 
föreslås bli fogad till den innehåller i sig inte 
några ekonomiska konsekvenser. De eventu-
ella ekonomiska konsekvenserna beror på 
vilket innehållet blir i den proposition med 
förslag till lag om ersättningar inom utrikes-
representationen som riksdagen behandlar 
som bäst. 
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4.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid handels- och 
industriministeriet tillsammans med utveck-
lingscentralen. Propositionen har gått på re-
miss till utrikesministeriets administrativa 
avdelning, finansministeriets personalavdel-
ning och justitieministeriet. I sina utlåtanden 
hade dessa inget att anmärka på propositio-
nen. I propositionen har dock, på begäran av 
teknologiska utvecklingscentralen, ordet när-
ingsstrukturer i utkastet till 2 § ändrats till 
ordet näringar, eftersom det motsvarar Tekes 
verksamhets- och ekonomiplaner för åren 
2007—2011. Motiveringarna till detta är att 

teknologiska utvecklingscentralen inte som 
ett självändamål strävar efter att ändra den 
nuvarande näringsstrukturen t.ex. så att den 
blir mera servicecentrerad, utan strävar efter 
att sörja för att näringarna förnyas internt och 
kan öka sin produktivitet och lönsamhet. 
Ändringarna i näringsstrukturen sker mera på 
inverkan av marknadskrafterna. 
 
5.  Ikraft trädande 

Lagen förslås träda i kraft år 2006. 
 

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

 

Lag 

om ändring av lagen om teknologiska utvecklingscentralen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 7 maj 1993 om teknologiska utvecklingscentralen (429/1993) lagens 

rubrik samt 1 och 2 §, sådana de lyder i lag 1168/1997, och 
fogas till lagen en ny 7 a § som följer: 
 
 

Lag 

om Tekes – utvecklingscentralen för tekno-
logi och innovationer 

 
 

1 § 

Organisatorisk ställning 

Tekes – utvecklingscentralen för teknologi 
och innovationer, som driver teknologi- och 
innovationspolitik, hör till handels- och indu-
striministeriets 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 skall förnya näringar-
na, öka förädlingsvärdet, produktiviteten och 
exporten samt skapa sysselsättning och väl-
färd. 
 

7 a § 

Anställningsvillkor för personal utomlands 

I fråga om avlöningen för personal som 
tjänstgör utomlands samt om utlandsrepre-
sentationens ersättningar, arbetstid, semestrar 
och tjänstledighet gäller vad som föreskrivs 
om utlandsrepresentationen eller vad som 
överenskoms med stöd av lagen om statens 
tjänstekollektivavtal (664/1970). 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den    2006. 

————— 

Nådendal den 29 juni 2006 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 

Lag 

om ändring av lagen om teknologiska utvecklingscentralen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 7 maj 1993 om teknologiska utvecklingscentralen (429/1993) lagens 

rubrik samt 1 och 2 §, sådana de lyder i lag 1168/1997 och 
fogas till lagen en ny 7a § som följer: 
 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

Lag 

om teknologiska utvecklingscentralen 

Lag 

om Tekes – utvecklingscentralen för tekno-
logi och innovationer 

 
 

1 § 

Organisatorisk ställning 

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

1 § 

Organisatorisk ställning 

Tekes – utvecklingscentralen för teknologi 
och innovationer, som driver teknologi- och 
innovationspolitik, hör till handels- och in-
dustriministeriets förvaltningsområde. 

 
2 § 

Verksamhetens syfte 

Syftet med utvecklingscentralens verk-
samhet är att med teknologiska medel främ-
ja industrins och servicenäringarnas kon-
kurrenskraft. Verksamheten skall göra pro-
duktionsstrukturerna mångsidigare, öka 
produktionen och exporten samt skapa en 
grund för sysselsättningen och välfärden i 
samhället. 

2 § 

Verksamhetens syfte 

Syftet med utvecklingscentralens verk-
samhet är att med hjälp av teknologi och 
innovationer främja utvecklingen inom in-
dustrin och servicen. Verksamheten skall 
förnya näringarna, öka förädlingsvärdet, 
produktiviteten och exporten samt skapa 
sysselsättning och välfärd. 

 
 7 a § 

Villkoren för anställningsförhållandet för 
den personal som tjänstgör utomlands 

Om avlöningen för personal som tjänst-
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gör utomlands samt om utlandsrepresenta-
tionens ersättningar, arbetstid, semestrar 
och tjänstledighet gäller vad som föreskrivs 
eller bestäms om utlandsrepresentationen 
eller vad som överenskoms med stöd av la-
gen om statens tjänstekollektivavtal 
(664/1970). 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den          2006. 
——— 

 
 


