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INNOVAATIORAHOITUSKESKUS BUSINESS FINLANDIN JOHTOKUNNAN NIMITTÄMINEN
TOIMIKAUDEKSI 1.1.2018–31.12.2019
Lain Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä (717/2008) 5 § mukaan Tekesillä on johtokunta, jonka
valtioneuvosto nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Valtioneuvosto nimitti 28.6.2017 johtokunnan
toimikaudeksi 1.7.2017 – 30.6.2020. Johtokunta toimii muutosjohtokuntana. Työ- ja elinkeinoministeriö on
valmistellut Innovaatiorahoituskeskus Tekesin ja valtion erityistehtäväyhtiö Finpro Oy:n (1446/2015)
yhdistämistä uudeksi virastoksi 1.1.2018 alkaen työnimellä Business Finland. Uuden lain
Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä (HE 158/2017
vp) on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen 8.12.2017. Voimaan
tullessaan se kumoaa Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä annetun lain (717/2008) ja Finpro Oy:stä annetun
lain (1446/2015). Innovaatiorahoituskeskus Tekesin nykyisen johtokunnan toimikausi päättyy siten
31.12.2017. Päätös tulee voimaan, kun laki Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business
Finland -nimisestä osakeyhtiöstä tulee voimaan.
Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain
(HE 158/2017 vp, tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018) 6 §:n mukaan rahoituskeskuksella on johtokunta, jonka
valtioneuvosto nimittää kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valtioneuvosto nimittää johtokunnalle puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan. Johtokuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen rahoituskeskuksen
toimialaa tuntevaa henkilöä, joista yksi edustaa työ- ja elinkeinoministeriötä. Johtokunnan jäseneksi ei voida
nimittää rahoituskeskukseen tai yhtiöön palvelussuhteessa olevaa henkilöä. Pääjohtaja toimii johtokunnan
esittelijänä. Pääjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Rahoituskeskuksen
henkilöstö valitsee johtokuntaan keskuudestaan edustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan
kokouksissa lukuun ottamatta nimitysasioita.
Uuden lain 7 §:ssä säädetään johtokunnan tehtävistä seuraavasti:
1) Johtokunta ohjaa, seuraa ja valvoo Business Finland -kokonaisuuden toimintaa ja päättää yleisistä
toimintalinjoista ottaen huomioon työ- ja elinkeinoministeriön asettamat tavoitteet sekä
omistajaohjauksen periaatteet ja linjaukset;
2) Johtokunta päättää rahoituksen myöntämisestä yritysten ja yhteisöjen rahoituskeskuksen
tehtäväalueeseen kuuluviin hankkeisiin valtion talousarviossa osoitettujen myöntämisvaltuuksien
puitteissa. Tarkempia säännöksiä rahoituksen myöntämisen perusteista voidaan antaa
valtioneuvoston asetuksella;
3) Johtokunnan kokoonpanosta, johtokunnan muista tehtävistä, ratkaisuvallan siirrosta pääjohtajalle ja
päätöksenteosta voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella.
Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain
nojalla on tarkoitus antaa asetus, jonka 3 §:n mukaan johtokunta päättäisi:
1) Rahoituskeskuksen vuosittaisesta talousarvioehdotuksesta, toimeenpanosuunnitelmasta sekä
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä;
2) Varojen myöntämisestä sellaisiin yritysten ja yhteisöjen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin,
julkisen tutkimuksen hankkeisiin sekä elinkeino-, energia- ja ympäristöhankkeisiin, joissa
rahoituskeskuksen rahoitusosuus on yli 3 000 000 euroa;
3) Sijoituspolitiikkaa ja muita periaatteellisia asioita koskevista ohjeista rahoituskeskuksen
hallinnoimalle pääomasijoitustoimintaa harjoittavalle valtionyhtiölle;
4) Rahoituskeskuksen ja yhtiön ohjelmista ja rahoituksen myöntämisen periaatteista, rahoitukseen
liittyvistä toimintalinjoista sekä muista sellaisista rahoituskeskuksen kannalta merkittävistä asioista,
jotka pääjohtaja tai johtokunnan puheenjohtaja haluaa johtokunnan käsiteltäviksi;
5) Pääjohtajan suorien alaisten nimittämisestä tai ottamisesta;
6) Pääjohtajan sijaisista.

Johtokunnan kokoonpano olisi sama kuin Innovaatiorahoituskeskus Tekesin muutosjohtokunta toimikaudella
1.7.2017 – 31.12.2020.
Henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
Johtokunnan kokoonpano täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a § 2
momentin vaatimukset.
Ehdotettava kokoonpano
Puheenjohtaja
Hallitusammattilainen Pertti Korhonen ehdotetaan johtokunnan puheenjohtajaksi. Korhonen on toiminut
aiemmin Outotec Oyj:n ja Elektrobit Oyj:n toimitusjohtajina sekä erilaisissa vastuullisissa tehtävissä Nokia
Oyj:ssä. Korhonen on jäsenenä seuraavissa hallituksissa: DNA Oy, Fastems Oy, Rollock Oy, Juuri Partners
Oy, Berggren Oy ja Tekis Oy. Korhonen on myös mm. Lappeenrannan teknillisen yliopiston
neuvottelukunnan jäsen ja Kansainvälisen kauppakamari ICC Suomen kansainvälisen kaupan puheenjohtaja.
Korhosella on laaja kokemus globaalisti toimivien vientiyritysten johtamisesta. Korhosella on
asiantuntemusta teollisuuden ja teknologian kehittämisestä, minkä lisäksi hänellä on kokemusta
muutosjohtajuudesta.
Varapuheenjohtaja
Alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä ehdotetaan johtokunnan varapuheenjohtajaksi.
Petri Peltonen työskentelee ministeriön konserniohjausyksikössä ja hän toimii kansliapäällikön
ensimmäisenä sijaisena. Peltonen toimii kansliapäällikön apuna ja johtaa ja sovittaa yhteen 1) työ- ja
elinkeinoministeriön ja hallinnonalan strategisia kokonaisuuksia, ohjausta ja toimintamalleja, 2)
elinkeinopolitiikkaan liittyvien laajakantoisten erillishankkeiden valmistelua ja 3) on mukana kansainvälisten
yhteistyöverkostojen luomisessa. Peltonen on toiminut aiemmin työ- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja
innovaatio-osaston osastopäällikkönä ja entisen kauppa- ja teollisuusministeriön teknologiaosaston
osastopäällikkönä. Peltonen on toiminut tätä ennen mm. Tekesissä tutkimuspäällikkönä ja kansainväliset
verkostot -vastuualueen johtajana. Hän on työskennellyt myös avaruusteknologian kansainvälisissä
kehitystehtävissä Euroopan avaruusjärjestö ESA:ssa ja tuotekehitystehtävissä Hollming Oy:ssä. Peltonen on
Pohjoismaisen investointipankin (NIB) hallituksen jäsen. Peltosen osaamisperusteena on laaja elinkeino- ja
innovaatiopolitiikan tuntemus.
Jäsenet
Partner Timo Ahopelto Lifeline Ventures Oy:stä ehdotetaan johtokunnan jäseneksi. Ahopellon
osaamisalueena on pääomasijoittaminen ja start-up yrittäjyystuntemus. Ahopelto on ollut laajasti mukana
kehittämässä suomalaista start-up ekosysteemiä. Ahopelto on toiminut strategiajohtajana Blyk:ssä ja
toimitusjohtajana CRF Health:ssa. Tekesin ohjauksessa toimii Tekes Pääomasijoitus Oy, mikä keskittyy
rahastosijoituksissa alkavan vaiheen yrityksiin sijoittaviin pääomarahastoihin.
Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj:stä ehdotetaan johtokunnan jäseneksi. Keitaanniemi
on aiemmin työskennellyt Swedbankissa, eQBankissa ja Nordea Securities pankissa.
Keitaanniemi on Finnavia Oyj:n, Montreal Group kansainvälisen foorumin ja Kasvu Open kilpailun
hallituksen jäsen. Keitaanniemellä on vahva rahoitusalan tuntemus ja hän on ollut mukana rakentamassa
Team Finland yhteistyötä.
Ylijohtaja Leena Vestala Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta ehdotetaan johtokunnan jäseneksi.
Vestala on aiemmin toiminut mm. opetus- ja kulttuuriministeriössä sekä maa- ja metsätalousministeriössä.
Vestalan osaamisperusteena on maakunnallisten elinkeinopalveluiden eli alueiden kasvupalveluiden

tuntemus sekä laaja kokemus erilaisista ohjausryhmistä ja neuvottelukunnista kuten esimerkiksi
avaruusasioiden neuvottelukunta ja arktisten alueiden neuvottelukunta.
Hallituksen puheenjohtaja Miia Porkkala AhoGroup Oy:stä ehdotetaan johtokunnan jäseneksi.
Porkkala on toiminut aiemmin Rukakeskus konsernin toimitusjohtajana. Porkkala on tällä hetkellä Aava
Terveyspalvelut Oy:n, Lapin yliopiston ja Nordia Rahaston hallituksen jäsen. Porkkalan osaamisperusteena
on matkailualan tuntemus ja hän on muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön asettaman matkailun
yhteistyöryhmän puheenjohtaja.
Alivaltiosihteeri Markku Keinänen ulkoasiainministeriöstä ehdotetaan johtokunnan jäseneksi. Hänen alaansa
ovat taloudelliset ulkosuhteet. Hän on toiminut eri tehtävissä ulkoministeriössä vuodesta 1986 alkaen, mm.
suurlähettiläänä, osastopäällikkönä, yleisten EU-asioiden yksikön päällikkönä. Lisäksi hän on työskennellyt
Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa sekä valtioneuvoston kansliassa. Keinänen tuntee hyvin
ulkoasianministeriön ulkomaanverkoston toiminnan ja Finpron ulkomaantoiminnot.
Ehdotetaan, että valtioneuvosto nimittäisi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin johtokunnan
ja nimittäisi johtokunnan puheenjohtajaksi hallitusammattilainen Pertti Korhosen ja
varapuheenjohtajaksi alivaltiosihteeri Petri Peltosen työ- ja elinkeinoministeriöstä toimikaudeksi
1.1.2018 – 31.12.2019.

