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Maakuntajohtaja Kari Häkämies
Päätöspvm
Diaari
Luokka
Asia
Selostus

15.11.2021
144 / 2021
HALL : 111 / 2021
Palkkaus: Miika Huhtala, energia-asiantuntija, diaarinumero
HALL 111/2021
Päätän, että ympäristösuunnittelija Miika Huhtala palkataan
Varsinais-Suomen liittoon seuraavasti:
Kesto: 22.11.2021-30.4.2022
Nimike: energia-asiantuntija
Vastuualue: Maankäyttö ja ympäristö / Valonia
Esimies (lähiesimiestehtävät): Toimialapäällikkö Riikka Leskinen
Esimies (virkavastuulliset tehtävät): suunnittelujohtaja Heikki
Saarento Sijainen/sijaisuus: Liisa Harjula
Toimenkuva:
- Kiinteistökohtaisten ja alueellisten energiaratkaisujen
edistäminen ja neuvonta.
- Kuntien energiatehokkuus- ja ilmastotyössä mukana oleminen,
hiilineutraali Varsinais-Suomi -tavoitteen edistämiseen liittyvät
asiantuntijatehtävät.
- Osallistuminen Valonian hankesuunnitteluun, tapahtumien
järjestämiseen ja viestinnän sisällöntuotantoon omaan
tehtävänkuvaasi liittyen.
- Muut esimiehen määräämät tehtävät
Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka 3400 euroa/kk (100%)
Rekrytointilisä 150 euroa/kk (osa-aikaisuuden ajaksi)
Kustannuspaikka: erillisen maakuntajohtajan päätöksen mukaan
Asema: määräaikainen toimi (KVTES)
Palkkahinnoittelukohta: 01ASI040
Työaika: osa-aikainen (75 %)
Määräaikaisuuden perustelu: Hankerahoitus
Puhelinetu: ei
Työkielet: suomi, ruotsi, englanti
Toimivallan peruste:
MH (15.12.2014 § 214) Hallintosääntö 4 luku § 12
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16.11.2021
145 / 2021
HALL : 140 / 2021
Hankinta: Central Baltic 2014-2020 -ohjelman digitaalisten
mediaseurantapalvelujen tilaussopimus
Päätän, että tehdyn hintavertailun perusteella Central Baltic
2014-2020 -ohjelman digitaaliset mediaseurantapalvelut tilataan
yritykseltä Meltwater aikajaksolla 1.1.2022 - 31.12.2022.
Sopimus on kilpailutettu edellisen kerran vuodeksi 2021 ja vuosi
2022 on kilpailutukseen sisältyneistä kahdesta optiovuodesta
ensimmäinen.
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Palvelun kiinteä vuosittainen kustannus 5 952 EUR sisältää:
- verkkomediaseurannan,
- sosiaalisen median seurannan,
- 8 kpl käyttäjiä,
- 45 kpl hakuteemoja (sis. rajattoman määrän hakusanoja),
- uutissyötteen,
- dashboardit,
- yhteyshenkilön,
- arvonlisäveron.
Kustannukset katetaan Central Baltic -ohjelmasta (8010 for
2014-2020 TA).
Toimivallan peruste:
Mh 28.8.2017 § 24 Pienhankintojen kilpailutus ja päätösvalta
hankinnoissa
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18.11.2021
146 / 2021
HALL : 141 / 2021
Varautuminen Varsinais-Suomen akkualan ja sähköistymisen
vetovoima sekä tiedottaminen (eVETO) -hankkeen
toteuttamiseen
Turun AMK hakee alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman
tukemisen määrärahaa eVETO-hankkeelle. Hankkeen
tavoitteena on lisätä maakunnan akkutoimijoiden vetovoimaa
kansallisella tasolla sekä tukea voimakkaasti kasvavan
teollisuussektorin toimintaedellytyksiä ja kehittämistä.
Hankkeessa laaditaan alueellinen tilannekuva akkualan
avainluvuista, tunnettuudesta sekä alaa koskettavista
tulevaisuuden ennusteista. Hankkeen puitteissa tehdään kattava
vaikuttajaviestintäsuunnitelma, jonka avulla alueen osaamista ja
kiinnostavuutta akkualan keskeisenä osaamis- ja
yrityskeskittymänä voidaan tuoda näkyvästi esiin.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 88 000 euroa. Hankkeen
omarahoitusosuudesta vastaavat Turun AMK ja
Varsinais-Suomen liitto.
Päätän, että Varsinais-Suomen liitto osallistuu eVETO-hankkeen
omarahoitukseen 10 000 eurolla.
Toimivallan peruste: Mv 7.12.2020 § 27

