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Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun valtioneu-

voston asetuksen (1146/2008) nimike, 1 §, 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 2 momentti, 5, 7 §, 8 §:n 1
momentti, 9 ja 10 §,

sellaisina kuin niistä ovat 5 § asetuksessa 504/2011 sekä 1, 9 ja 10 § osaksi asetuksessa
504/2011, seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä

1 §

Tehtävät

Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä anne-
tun lain (717/2008) 3 §:ssä säädettyjen tehtä-
vien toteuttamiseksi Tekes:

1) rahoittaa yritysten ja muiden yhteisöjen
innovatiivisia tutkimus-, kehittämis- ja inno-
vaatiohankkeita;

2) rahoittaa yliopistojen, ammattikorkea-
koulujen ja muiden julkista tutkimustoimin-
taa harjoittavien organisaatioiden (julkinen
tutkimusorganisaatio) tutkimushankkeita;

3) rahoittaa työelämän innovatiivisia tutki-
mus- ja kehittämishankkeita;

4) suunnittelee, toteuttaa ja ohjaa tutki-
mus- ja kehitysohjelmia;

5) edistää erityisesti pienten ja keskisuur-
ten yritysten kykyä kehittää ja kaupallisesti
hyödyntää uutta teknologiaa ja innovaatioita
sekä uusien innovatiivisten yritysten ja liike-
toimintojen syntymistä;

6) edistää yritysten keskinäistä sekä niiden

ja julkisyhteisöjen ja julkisten tutkimusorga-
nisaatioiden välistä yhteistyötä;

7) edistää yritysten ja julkisten tutkimus-
organisaatioiden tutkimus-, ja innovaatiotoi-
minnan kansainvälistymistä sekä vaikuttaa
toiminnallaan Suomen vetovoimaisuuteen
monikansallisen tutkimuksen, tuotekehityk-
sen ja innovatiivisen liiketoiminnan sijainti-
paikkana;

8) ohjaa ja valvoo elinkeino-, liikenne- ja
liikennekeskusten toimintaa niiden hoitaessa
Tekesin toimialaan kuuluvia tehtäviä;

9) avustaa työ- ja elinkeinoministeriötä
avaruusasiain hallinnon hoitamisessa ja huo-
lehtii avaruusasiain neuvottelukunnasta anne-
tun asetuksen (288/1992) 4 §:ssä tarkoitetun
sihteeristön tehtävistä;

10) avustaa työ- ja elinkeinoministeriötä
Euroopan unionin tutkimustoimintaa ja tek-
nologian kehittämis- ja innovaatiotoimintaa
koskevien asioiden hoitamisessa;

11) huolehtii Euroopan unionin tutkimus-
ja kehittämistoiminnan Suomen sihteeristön
tehtävistä;



12) huolehtii teknologia- ja innovaatiotoi-
mintaa koskevasta tiedotuksesta;

13) huolehtii muista työ- ja elinkeinomi-
nisteriön määräämistä kansainvälisistä tehtä-
vistä;

14) edistää pääomasijoitusmarkkinan ke-
hittymistä hallinnoimalla kyseistä tehtävää
varten perustettua valtion kokonaan omista-
maa osakeyhtiötä ja vastaamalla yhtiön omis-
tajaohjauksesta.

2 §

Organisaatio ja henkilöstö

Tekesissä on pääjohtajan lisäksi muita vir-
kamiehiä ja työsopimussuhteista henkilöstöä.
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Tekesin valtuuskunnan nimittäminen ja
tehtävät

— — — — — — — — — — — — —
Valtuuskunnan tehtävänä on seurata Teke-

sin toimintaa sekä ylläpitää ja edistää Tekesin
ja teollisuuden, tutkimuslaitosten sekä kor-
keakoulujen välistä yhteistoimintaa.

5 §

Johtokunnan päätösvalta

Johtokunta päättää:
1) Tekesin talousarvioehdotuksesta, toi-

minta- ja taloussuunnitelmasta sekä tilinpää-
töksen ja toimintakertomuksen hyväksymi-
sestä;

2) varojen myöntämisestä sellaisiin yritys-
ten ja yhteisöjen tutkimus-, kehitys- ja inno-
vaatiohankkeisiin sekä julkisen tutkimuksen
hankkeisiin, joissa Tekesin rahoitusosuus on
yli 3 000 000 euroa;

3) sijoituspolitiikkaa ja muita periaatteelli-
sia asioita koskevista ohjeista Tekesin hallin-
noimalle pääomasijoitustoimintaa harjoitta-
valle valtionyhtiölle;

4) Tekes-ohjelmista ja rahoituksen myön-
tämisen periaatteista, rahoitukseen liittyvistä
toimintalinjoista sekä muista sellaisista Teke-
sin kannalta merkittävistä asioista, jotka pää-

johtaja tai johtokunnan puheenjohtaja haluaa
johtokunnan käsiteltäviksi.

Johtokunta voi päättää varojen myöntämi-
sestä myös sellaiseen 1 momentin 4 kohdassa
tarkoitettuun hankkeeseen, jossa Tekesin ra-
hoitusosuus ei ylitä 3 000 000 euroa.

Lisäksi johtokunta nimittää valtion osake-
kantaa edustavat hallituksen jäsenet Tekesin
hallinnoimien osakeyhtiöiden hallituksiin.

7 §

Pääjohtajan päätösvalta ja sen siirtäminen

Pääjohtaja päättää muusta kuin 5 §:ssä tar-
koitetusta rahoituksesta ellei sitä ole työjär-
jestyksellä tai erillismääräyksillä siirretty Te-
kesin muun virkamiehen päätettäväksi. Sama
koskee myös muuta päätöksentekoa Teke-
sissä, ellei sitä ole työjärjestyksellä tai erillis-
määräyksellä siirretty muun Tekesin henkilö-
kuntaan kuuluvan ratkaistavaksi.

Tarkemmat määräykset Tekesin sisäisestä
työnjaosta ja hallinnon järjestämisestä anne-
taan työjärjestyksellä.

Tekesin muun toimintayksikön työjärjes-
tyksen vahvistaa sen johtaja.

8 §

Kelpoisuusvaatimukset

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena Tekesin
virkoihin ja toimiin on sellainen taito ja kyky,
jota viran tai toimen menestyksellinen hoita-
minen edellyttää. Lisäksi pääjohtajalta vaadi-
taan ylempi korkeakoulututkinto, hyvää pe-
rehtyneisyyttä viran tehtäväalaan sekä käy-
tännössä osoitettua johtamistaitoa ja -koke-
musta.
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Virkojen ja toimien täyttäminen

Välittömästi pääjohtajan alaiset johtavat
virkamiehet nimittää Tekesin johtokunta.

Muut Tekesin virkamiehet nimittää ja työ-
sopimussuhteisen henkilöstön ottaa pääjoh-
taja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.
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10 §

Sijaisten määrääminen

Johtokunta päättää, ketkä Tekesin virka-
miehistä toimivat pääjohtajan sijaisina.

Muiden virkamiesten ja työsopimussuh-
teessa olevien henkilöiden sijaisista määrä-
tään työjärjestyksessä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2014.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori

Ylitarkastaja Päivi Marttila
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