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Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain

(717/2008) 5 ja 6 § sekä
lisätään lakiin uusi 3 a § seuraavasti:

3 a §

Kilpailuttaminen pienten ja keskisuurten
yritysten puolesta

Kehittämiskeskus voi kilpailuttaa julkisista
hankinnoista annettua lakia (348/2007) nou-
dattaen tavaran- ja palveluntuottajat niiden
pienten ja keskisuurten yritysten puolesta,
jotka saavat kehittämiskeskukselta valtion-
avustuslain (688/2001) mukaista rahoitusta
tutkimus-, kehittämis- tai innovaatiotoimin-
taan.

Kehittämiskeskukselta tutkimus-, kehittä-
mis- tai innovaatiotoimintaan rahoitusta yli
puolet hankinnan arvosta saanut pieni ja kes-
kisuuri yritys voi valita hankinnan toteutta-
jaksi toimittajan, jonka kehittämiskeskus on
yrityksen puolesta kilpailuttanut.

Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoi-
tetaan mikroyritysten sekä pienten ja keski-
suurten yritysten määritelmästä annetun ko-
mission suosituksen 2003/361/EY mukaisia
yrityksiä.

5 §

Kehittämiskeskuksen johtokunta

Kehittämiskeskuksella on johtokunta,
jonka valtioneuvosto nimittää kolmeksi vuo-
deksi kerrallaan. Johtokuntaan kuuluu vähin-
tään viisi ja enintään seitsemän kehittämis-
keskuksen toimialaa tuntevaa henkilöä, joista
yksi edustaa työ- ja elinkeinoministeriötä.
Johtokunnan jäseneksi ei voida nimittää ke-
hittämiskeskukseen palvelussuhteessa olevaa
henkilöä.

Pääjohtajalla on velvollisuus toimia johto-
kunnan esittelijänä ja oikeus olla läsnä johto-
kunnan kokouksissa.

Kehittämiskeskuksen henkilöstö valitsee
johtokuntaan keskuudestaan edustajan, jolla
on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan ko-
kouksissa lukuun ottamatta nimitysasioita.

Valtioneuvosto määrää johtokunnalle pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
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6 §

Johtokunnan tehtävät

Johtokunta ohjaa, seuraa ja valvoo kehittä-
miskeskuksen toimintaa. Johtokunta päättää
kehittämiskeskuksen yleisistä toimintalin-
joista sekä vaikuttavuus- ja muista tavoit-
teista ottaen huomioon työ- ja elinkeinomi-
nisteriön kanssa sovitut tavoitteet.

Johtokunnan oikeudesta päättää rahoituk-
sen myöntämisestä yritysten ja yhteisöjen tut-
kimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin
sekä julkisen tutkimuksen hankkeisiin kehit-
tämiskeskukselle valtion talousarviossa osoi-

tettujen myöntämisvaltuuksien puitteissa sää-
detään valtioneuvoston asetuksella.

Johtokunnan muista tehtävistä ja päätök-
senteosta voidaan säätää valtioneuvoston ase-
tuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2011.

Ennen tämän lain voimaantuloa asetettu
hallitus jatkaa toimikautensa loppuun asti ja
siihen sovelletaan tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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