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Innovaatiorahoituskeskus Tekesin 

EHDOTUS VUODEN 2016 II LISÄTALOUSARVIOON 
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32.20.06 Innovaatiorahoitukeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 

 

Momentille myönnetään lisäystä 495 000 euroa siirtona momentilta 32.20.41. 

 

Selvitysosa: Määrärahan kertaluontoinen lisäys aiheutuu Tekesille Team Finland –

toimitilakonseptin suunnittelusta, kehittämisestä ja uusien yhteiskäyttöisten toimitilojen varustelusta 

aiheutuvista kustannuksista.  

 

2016 II lisätalousarvio 495 000 

2016 talousarvio 38 448 000 

2015 tilinpäätös 40 572 000 
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32.01.42. Cleantech- ja biotalousratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen 

(siirtomääräraha 3 v) 

 

Momentin päätösosan toinen kappale korvataan kappaleella ’Määrärahaa saa käyttää myös julkista 

tai tiedon levittämistä harjoittavien valtion tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja vastaavien 

tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatioiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. 

 

Momentin päätösosan viimeinen kappale korvataan kappaleella ’Määräraha budjetoidaan 

maksatuspäätösperusteisena’. 

 

Selvitysosa: Vuoden 2016 talousarviossa määrärahan käyttöä on julkisen tutkimuksen osalta rajattu 

vain osaan momentin käyttötarkoituksista. PK –yritysten Cleantech -ratkaisuiden kehittämisessä 

yhteistyö julkista tutkimusta harjoittavien organisaatioiden kanssa on kuitenkin usein välttämätöntä 

eikä julkisen tutkimuksen pois rajaaminen Cleantech -ratkaisuista edistä tavoitteiden saavuttamista.  

 

Valtion budjettitalouden toimijoiden rahoittaminen suoriteperusteella aiheuttaa merkittävän riskin 

Tekesin kirjapidon oikeellisuudelle. Tästä syystä ehdotetaan, että momentti budjetoidaan 

kokonaisuudessaan maksatuspäätösperusteella. 
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Perustelumuistio 

32.20.06 Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 
 

Tekes ehdottaa toimintamenomomentilleen kertaluonteista lisäystä 495 000 euroa Team Finland –
toimitilakonseptin suunnittelusta ja kehittämisestä sekä uusien yhteiskäyttöisten toimitilojen 
varustelusta aiheutuviin kustannuksiin. Muutoksen taustalla on Innovaatiorahoituskeskus Tekesin, 
Finpro Oy:n ja Finnvera Oyj:n yhteinen toimitila- ja työympäristöhanke, jossa toimijat muuttavat 
täysin yhteiskäyttöisiin toimitiloihin. Näiden organisaatioiden lisäksi yhteistä toimitilaa tulevat 
käyttämään myös muut valtiohallinnon Team Finland –toimijat. 
 
Yhteisen toimitilan käyttöönoton tavoitteena ovat merkittävät säästöt toimitilakustannuksissa, 
toiminnan tehostuminen sekä yhteisen asiakasrajapinnan palvelujen paraneminen. Team Finland -
toimitila tulee olemaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan esimerkkikohde Suomen 
Itsenäisyyden juhlavuonna 2017. 
 
Toimitila- ja työympäristöhankkeen investointikustannukset vuonna 2016 tulevat olemaan noin 
2 100 000 euroa. Tästä Tekesin osuus on noin 1 000 000 euroa. Lisäksi Tekesin osuus 
vuokranantajalle maksettavista toimitilojen muutostöistä on noin 300 000 euroa. Merkittävimmät 
kustannuserät muodostuvat toimitilan työpistekalusteista, uusista IT-ratkaisuista sekä toimitilojen 
suunnittelusta ja henkilökunnan muutosjohtamisen kustannuksista. Investoinnit ovat 
välttämättömiä, jotta usea erillinen organisaatio voi tehokkaasti työskennellä täysin 
yhteiskäyttöisissä toimitiloissa. 
 
Lisäys kohdentuu tilijaottelussa toimintamenoihin.  
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Perustelumuistio 

32.01.42. Cleantech- ja biotalousratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen 
(siirtomääräraha 3 v) 
 
Momentin päätösosan viimeinen kappale ehdotetaan muutettavaksi muotoon ’määräraha budjetoidaan 
maksatuspäätösperusteisena’. Muotoilu, jonka mukaan vain momentille budjetoidut siirtomäärärahat 
budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena tarkoittaa, että valtion budjettitalouden virastoille ja laitoksille 
myönnettävä rahoitus budjetoitaisiin suoriteperusteella. Tällöin valtion budjettilaitosten tulee 
vuodenvaihteessa toimittaa tilitys päättyvän tilikauden aikana syntyneistä kustannuksista Tekesiin ja 
Tekesin tulee kirjata vastaava osuus velaksi omaan kirjanpitoonsa.   
 
Tämän toteuttaminen osoittautunut kohtuuttomaksi ja rahoituksen saajat raportoivat kertyneet 
kustannukset puutteellisesti. Tämän vuoksi VTV on aikanaan esittänyt Tekesille määrärahan 32.20.40 
muuttamista maksatuspäätökseen perustuvaksi myös kulutusmenojen (valtion budjettilaitokset) osalta. 
Tämän jälkeen tilinpäätösaikataulut ovat entisestään kiristyneet, joten suoriteperusteinen budjetointi 
johtaa suurella todennäköisyydellä virheisiin Tekesin kirjanpidossa. 
 
Momentin määräraha on käyttötavaltaan (kilpailtu rahoitus) momentin 32.20.40 määrärahan kanssa 
identtinen, joten on luontevaa käyttää samaa budjetointiperustetta. Muutkin Tekesin myöntämät 
määrärahat (UM: 24.30.66 ja LVM: 31.40.44) on budjetoitu valtion budjettitalouden laitosten osalta 
maksatuspäätösperusteisesti. 

Yhden määrärahan muista poikkeava budjetointi johtaisi Tekesin maksatusprosessissa poikkeavaan 
käytäntöön, joka koskisi vain pientä osaa ko. määrärahan saajista.  Tämä kasvattaa virheiden 
mahdollisuutta Tekesin kirjanpidossa. 

Tekes ehdottaa lisäksi, että määrärahan käyttäminen myös julkista tutkimusta tai tiedon levittämistä 
harjoittavien valtion tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja vastaavien tutkimusorganisaatioiden tutkimus- ja 
kehittämishankkeisiin olisi mahdollista momentin kaikkien käyttökohteiden osalta. PK –yritysten Cleantech 
ratkaisuiden kehittämisessä yhteistyö julkista tutkimusta harjoittavien organisaatioiden kanssa on usein 
välttämätöntä eikä julkisen tutkimuksen pois rajaaminen Cleantech ratkaisuista edistä tavoitteen 
saavuttamista.  

 

 


