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Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

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

(717/2008) nimike, 1—3, 3 a ja 4 §, 5 §:n otsikko sekä 1 ja 3 momentti sekä 6, 7 ja 9 §,
sellaisina kuin niistä ovat 3 a §, 5 §:n 1 ja 3 momentti sekä 6 § laissa 162/2011, seuraavasti:

Laki
Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä

1 §

Organisatorinen asema

Teknologia- ja innovaatiopolitiikkaa to-
teuttava Innovaatiorahoituskeskus Tekes
kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallin-
nonalaan.

2 §

Toiminnan tavoite

Tekesin toiminnan tavoitteena on edistää
teollisuuden ja palvelujen kehittymistä tekno-
logian ja innovaatioiden keinoin. Toiminnan
tulee uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostus-
arvoa, parantaa tuottavuutta ja työelämän laa-

tua, lisätä vientiä sekä luoda työllisyyttä ja
hyvinvointia.

3 §

Tekesin tehtävät

Tekes edistää asiantuntemuksellaan ja ra-
hoituksellaan teknologian ja innovaatioiden
kehittämistä sekä tutkimus- ja innovaatiotoi-
minnan tulosten laaja-alaista hyödyntämistä
elinkeinotoiminnassa, työelämässä ja muualla
yhteiskunnassa sekä aikaisen vaiheen pää-
omasijoitusmarkkinan kehittymistä.

Tekes suorittaa lisäksi ne teknologia- ja
innovaatiopolitiikan suunnitteluun, selvityk-
siin, kokeiluun ja seurantaan liittyvät tehtä-
vät, jotka työ- ja elinkeinoministeriö sille tu-
losohjauksessaan antaa tai jotka sille erikseen
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valtioneuvoston asetuksella säädetään.
Tekes voi huolehtia kansainväliseen tutki-

mus- ja innovaatioyhteistyöhön liittyvistä
tehtävistä hallinnoimalla kyseistä tehtävää
varten perustettua valtion kokonaan omista-
maa osakeyhtiötä ja vastaamalla yhtiön omis-
tajaohjauksesta siten kuin valtion yhtiöomis-
tuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain
(1368/2007) 6 §:ssä säädetään.

Tekes voi tuottaa hallinnoimilleen osake-
yhtiöille hallinnollisia tukipalveluja korvaus-
ta vastaan.

3 a §

Kilpailuttaminen pienten ja keskisuurten
yritysten puolesta

Tekes voi kilpailuttaa julkisista hankin-
noista annettua lakia (348/2007) noudattaen
tavaran- ja palveluntuottajat niiden pienten ja
keskisuurten yritysten puolesta, jotka saavat
Tekesiltä valtionavustuslain (688/2001) mu-
kaista rahoitusta tutkimus-, kehittämis- tai in-
novaatiotoimintaan.

Tekesiltä tutkimus-, kehittämis- tai inno-
vaatiotoimintaan rahoitusta yli puolet hankin-
nan arvosta saanut pieni ja keskisuuri yritys
voi valita hankinnan toteuttajaksi toimittajan,
jonka Tekes on yrityksen puolesta kilpailutta-
nut.

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

4 §

Tekesin johtaminen

Tekesiä johtaa pääjohtaja, jonka nimittää
valtioneuvosto. Pääjohtaja johtaa, valvoo ja
kehittää Tekesin toimintaa ja vastaa toimin-
nan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavut-
tamisesta työ- ja elinkeinoministeriölle.

Pääjohtaja ratkaisee Tekesissä ratkaistavat
asiat, joista ei ole muualla erikseen säädetty.

Pääjohtaja vahvistaa työjärjestyksen. Työ-
järjestyksellä voidaan siirtää pääjohtajan rat-
kaisuvaltaa Tekesiin palvelussuhteessa ole-
valle henkilölle, kuitenkin siten, että merkit-

tävää julkisen vallan käyttöä edellyttävien
tehtävien ratkaisuvaltaa ei siirretä muille kuin
virkasuhteisille. Työjärjestyksessä määrätään,
mitkä asiat ratkaistaan esittelystä.

Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa
ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi
muun Tekesiin palvelussuhteessa olevan hen-
kilön ratkaistavissa.

5 §

Tekesin johtokunta

Tekesillä on johtokunta, jonka valtioneu-
vosto nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Johtokuntaan kuuluu vähintään viisi ja enin-
tään seitsemän Tekesin toimialaa tuntevaa
henkilöä, joista yksi edustaa työ- ja elinkein-
oministeriötä. Johtokunnan jäseneksi ei voida
nimittää Tekesiin palvelussuhteessa olevaa
henkilöä.
— — — — — — — — — — — — —

Tekesin henkilöstö valitsee johtokuntaan
keskuudestaan edustajan, jolla on läsnäolo- ja
puheoikeus johtokunnan kokouksissa lukuun
ottamatta nimitysasioita.
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Johtokunnan tehtävät

Johtokunta ohjaa, seuraa ja valvoo Tekesin
toimintaa. Johtokunta päättää Tekesin yleisistä
toimintalinjoista sekä vaikuttavuus- ja muista
tavoitteista ottaen huomioon työ- ja elinkein-
oministeriön kanssa sovitut tavoitteet.

Johtokunnan oikeudesta päättää rahoituk-
sen myöntämisestä yritysten ja yhteisöjen tut-
kimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin
sekä julkisen tutkimuksen hankkeisiin Teke-
sille valtion talousarviossa osoitettujen
myöntämisvaltuuksien puitteissa säädetään
valtioneuvoston asetuksella.

Johtokunta päättää valtion yhtiöomistuk-
sesta ja omistajaohjauksesta annetussa laissa
tarkoitettujen Tekesin hallinnoimien osa-
keyhtiöiden omistajaohjauksesta.

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

2 963/2013



7 §

Tekesin valtuuskunta

Tekesin toimintaa seuraa Tekesin valtuus-
kunta, jonka asettamisesta, tehtävistä, ko-
koonpanosta ja toimikaudesta voidaan säätää
valtioneuvoston asetuksella.

9 §

Tarkemmat säännökset hallinnosta

Tekesin virkojen kelpoisuusvaatimuksista
ja virkojen täyttämisestä on voimassa, mitä
valtion virkamieslaissa (750/1994) säädetään.

Organisaatiosta, johtamisesta, virkamiehen
virkavapauden myöntämisestä ja sijaisuu-
desta sekä valtion edustamisesta tuomiois-
tuimissa ja virastoissa säädetään valtioneu-
voston asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetuissa
säännöksissä viitataan Tekes — teknologian
ja innovaatioiden kehittämiskeskukseen, viit-
tauksen on katsottava tarkoittavan Innovaa-
tiorahoituskeskus Tekesiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti
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