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Disclaimer 
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Koulutussuunnitelma 

1. Yleiskatsaus

Tämä raportti täydentää aiempaa Koulutussuunnitelmaa ja raportoi koulutusten 
toteutumisesta. Tässä vaiheessa ASSIST Energiatuutoreiden verkoston 
koulutusmoduulien rakenne, koulutusmateriaalien sisältö sekä verkkoympäristö on valmiita 
koulutuksia varten. Kiinnostus koulutuksia kohtaan on ollut kiitettävää ja yksityiskohtainnen 
koulutusten räätälöinti kullekin koulutettavalle ryhmälle yhteistyössä 
partneriorganisaatioiden kanssa on aloitettu. Ensimmäinen koulutustilaisuus järjestetään 
21.11.2018. Tapaamisia muiden henkilökunnastaan ja opiskelijoistaan koulutettavia 
hakevien organisaatioiden edustajien kanssa on sovittu marras- ja joulukuulle. Lisäksi 
usea keskeinen kohderyhmien kanssa jo valmiiksi työskentelevä organisaatio on 
osoittanut aktiivista kiinnostusta koulutusten järjestämiseksi. 

Koulutukset tulevat koostumaan sekä lähiopetuksesta että etäoppimisesta 
verkkoympäristössä. Kunkin kurssin sisältö räätälöidään kohderyhmän ryhmän 
taustatietojen, pohjaosaamiseen ja koulutuksen perusteella. Kurssin suorittajat sitoutuvat 
suorittamaan kurssin sisällön sisältäen lähiopetusseminaarit sekä etätyöskentelytehtävät. 
Jokaista kurssille osallisujaa tiedotetaan kurssin sisällöstä, suoritustavasta sekä 
energiatuutorointiin osallistumisen odotuksista. Kurssiin osallitujien oppimista ja 
tyytyväisyyttä kurssisiltöön kartoitetaan sekä kurssien aikana, että niiden jälkeen tässä 
raportissa kerrottujen periaatteiden mukaisesti.  

Hyvien koulutustulosten aikaan saamiseksi koulutuksia on suuniteltu yhdessä 
organisaatioiden kanssa jotka ovat kontaktissa kohderyhmiin. Energiatuutorointikoulutus 
perustuu vapaaehtoisuuteen. Jotta varmistetaan osallistujien motivaatio energituutorointiin 
kurssin jälkeen on kurssien suunnittelussa painotettu kurssin suorittamisen helpotta, 
esimerkiksi juuri verkkomateriaalin avulla. Osallistujat tulevat pääosin organisaatioista, 
joissa työskentely vaatii jo valmiiksi korkeaa motivaatioita haavoittuvien kuluttajaryhmien 
kanssa työskentelyyn.  

Kurssin suorittaneiden Energiatuutorien työtä ja sen tuloksia seurataan projektin puitteissa 
projektin suorituskykymittarien ja erikseen ASSIST toimille määritettyjen  
suorituskykymittarien mukaisesti. 
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2. Koulutusten yksityiskohdat

2.1 Kurssit ja ajoitus 

Projektin alkuperäisen suunnitelman mukaan kursseja olisi järjestetty neljä. Suomessa on 

kuitenkin päätetty kurssilaisten taustan ja maantieteellisen sijainnin perusteella 

järjestämään 5-6 erillistä kurssia.  

Kurssin nimi Sijainti Kesto Aika-taulu 

Osallistujat 

Ilmoittau-
tuneiden 
määrä 

Osallistujien 
tausta 

Kurssin 
hyväksytysti 
suorittaneiden 
määrä 

ASSIST 
kurssi 1 
(Energia-
alan 
neuvojat) 

Lähipäivä: 
Helsinki 

Etä-opinnot 

yht. 20 tuntia 
(sis. 
lähiopetukse
n ja 
etäopetusma
teriaalit) 

Marraskuu - 
Joulukuu 
2018 

Arvio: 10 
henkilöä 

Motivan energia-
neuvoja-
verkoston 
neuvojat ja 
Omakotiliiton 
jäsen järjestöjen 
aktiivit, jotka 
tekevät neuvonta 
työtä  

Julkaistaan 
koulutuksen 

lopuksi 

Assist 
kurssi 2 
(Nuorten 
neuvojat) 

Lähipäivä: 
Helsinki 

Etä-opinnot 

yht. 38 tuntia 
(sis. 
lähiopetukse
n ja 
etäopetusma
teriaalit) 

Joulukuu 
2018 - 
Tammikuu 
2018 

Arvio: 20 
henkilöä 

Haavoittuvien 
nuorten 
taloudenhallinna
n ja asumisen 
neuvonta-
ammattilaiset 

Julkaistaan 
koulutuksen 

lopuksi 

Assist 
kurssi 3 
(Iäkkäiden 
palvelu-
neuvojat) 

Lähipäivä: 
N/A 

 Etä-opinnot 

yht. 30 tuntia 
(sis. 
lähiopetukse
n ja 
etäopetusma
teriaalit) 

Tammikuu - 
Helmikuu 
2019 

Arvio: 10 
henkilöä 

Iäkkäiden 
palveluneuvojat 

Julkaistaan 
koulutuksen 

lopuksi 

Assist 
kurssi 4 
(Sosiaali-
alan 
opsikelijat) 

Lähipäivä: 
N/A 

Etä-opinnot 

yht. 38 tuntia 
(sis. 
lähiopetukse
n ja 
etäopetusma
teriaalit) 

Tammikuu - 
Helmikuu 
2019 

Arvio: 
väintään 

20 
henkilöä 

Sosiaalityön 
opiskelijat 

Julkaistaan 
koulutuksen 

lopuksi 

Assist 
kurssi 5 
(Energia-
alan 
opiskelijat) 

Lähipäivä: 
N/A 

Etä-opinnot 

yht. 38 tuntia 
sis. 
lähiopetukse
n ja 
etäopetusma
teriaalit) 

Helmikuu - 
Maaliskuu 
2019 

Arvio: 
vähintään

20 
henkilöä 

Energiatehokkuu
den opiskelijat 

Julkaistaan 
koulutuksen 

lopuksi 

Assist 
kurssi 6 
(Haavoittu-
vat 
kuluttajat) 

Lähipäivä: 
N/A 

Etä-opinnot 

yht. 40 tuntia 
(sis. 
lähiopetukse
n ja 
etäopetusma
teriaalit) 

Tammikuu - 
Helmikuu 
2019 

Arvio: 10 
henkilöä 

Haavoittuvat 
kuluttajaryhmät 

Julkaistaan 
koulutuksen 

lopuksi 
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Course/ 
edition’ name 

Place Duration Timeframe 

Participants 

Number of 
participants 

enrolled 

Typology 
Number of participants 

completing the 

course/edition 

ASSIST 
course 1: 

Energy 
Advisory 
Professionals 

Helsinki 

On line 

20 hours of 

which 10 hours 
of learning 
resources 

November to 

December 
2018 

Estimated 10 
in total 

Energy advisory 
professionals from 

Motiva partners and 
Home Owners 
Association 

TBA after training 

ASSIST 
course 2: 

Youth 
Counselling 
Professionals 

In 
presence 
meeting 

On line 

38 hours of 
which 22 hours 

of learning 
resources 

December 
2018 to 

January 
2019 

Estimated 20 

in total 

Vulnerable youth 
financial management 
and life skills advisory 

professionals from 
existing service 
organizations 

TBA after training 

ASSIST 
course 3: 
Senior 

Counselling 
Professionals 

In 

presence 
meeting 

On line 

30 hours of 
which 14 hours 

of learning 
resources 

January to 
February 

2019 

Estimated 10 

in total 

Senior home 
comfortability and safety 

advisors from existing 
service organizations 

TBA after training 

ASSIST 
course 4: 
Social Work 

Student 

In 

presence 
meeting 

On line 

38 hours of 
which 22 hours 
of learning 

resources 

January to 
February 

2019 

Estimated 20 
in total 

Social work students 
looking for work 
experience and 

competitive advantages 
in working life 

TBA after training 

ASSIST 

course 5: 
Energy 
Management 

Student 

In 
presence 

meeting 

On line 

38 hours of 

which 22 hours 
of learning 
resources 

February to 
March 2019 

Estimated 20 
in total 

Energy management 

students looking for work 
experience and 
competitive advantages 

in working life 

TBA after training 

ASSIST 

course 6: 
Vulnerable 
Consumers 

In 
presence 
meeting 

On line 

38 hours in 
total (including 

in presence 
and online 
learning) 

January to 

February 
2019 

Estimated 10 
in total 

Vulnerable consumers TBA after training 

2.2 Kurssin rakenne 

Kurssit toteutetaan moni muoto-opetuksena, joka sisältää sekä lähiopetusta sekä lisäksi 

etäoppimista verkkoympäristössä. Kontaktipäivien sisältö riippuu koulutettavasta ryhmästä 

ja heidän pohjaosaamisestaan, mutta osa moduuleista on yhteisiä kaikille kursseille. 

Kurssi alkaa kontaktipäivällä, jossa annetaan perustiedot energiköyhyydestä ja ASSIST 

projektin tavoitteista ja taustoista, ohjeistus Energiatuutori-kurssin suorittamisesta, 

etäoppimisesta ja verkkoympäristöstä. Verkkoympäristö löytyy osoitteella 

http://ASSIST2020.eu/. 

Kukin kurssi sisältää valikoidun määrän eri moduuleja ja osiota perustuen osallitujien 

olemassa olevaan osaamiseen. Oheisessa talukossa vihreällä on merkitty moduulit jotka 

ovat kaikille yhteisiä. Muiden moduulien osalta sisältö räätlöidään niin, että sosiaalialan 

toimijoille keskitytään materiialin tarjoamiseen energia-asioista ja puolestaan energia-alan 

http://assist2020.eu/
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toimijoille ongelman sosiaalisesta puolesta. Erittäin tärkeä osa koulutusta on myös eri 

alojen välinen dialogi ja kokemusten jakaminen. Niinpä kurssine päätyttyä järjestetään 

loppuseminaariin johon kaikkien koulutetujen energituutorien sekä Assist projektin 

ohjausryhmän toivotaan osallistuvan. Tarkoituksena on tarjota mahdollisuus verkostoitua 

ja jakaa kokemuksia eri aloilta energiaköyhyyteen, haavoittuvaisuuteen ja 

energianeuvontaan liittyen. 

Moduuli Osiot 
Aika 
(t) 

Opetus-menetelmät 
Velvoite 

moduulin 
läpäisemiseksi 

M1 
Johdatus 
energiaköyhyyteen 
ja ASSIST projektiin 

M1O1 Johdatus energiaköyhyyteen ja 
ASSIST projektiin 
Perustiedot energiköyhyydestä ja ASSIST 
projektin tavoitteista ja taustoista, Ohjeistus 
Energianeuvojan kurssin suorittamisesta, 
etäoppimisesta ja verkkoympäristöstä 

2-4

Lähiopetus, digitoitu 
esitys kirjalliset 
ohjeet kurssin 
suorittamisesta 

Koulutukseen 
osallistuminen 

M2 
Energiasektorin 
perusteet 

M2O1  Energiasektori 
Perustiedot energiasektorista, 
kuluttajamarkkinoista, merkittävimmistä 
toimijoista mukaan lukien viranomaiset 

M2O2  Lainsäädäntö 
Energia-alan kuluttajan kannalta 
olennainen kansallinen lainsäädäntö, 
johdatus EU lainsäädäntöön ja 
energiapolitikkaan 

M2O3 Energiakustannus 
Energialaskut ja tariffit, sähköyhtiön 
kilpailutus ja vaihto 

4-6

Digitoitu esitys, 
kirjallinen materiaali, 
hintavertailu-työkalu-
harjoitus 

Harjoituksen 
tuloksen lisäys 
työskentely-
alueelle 

M3 
Energia-alan 
tulevaisuus 

M3O1 Johdatus tulevaisuuden näkymiin ja 
tietopaketti tulevista muutoksista EU 
lainsäädäntöön ja energiapolitiikkaan 
energiaköyhyyteen liittyen 

2-4
Digitoitu esitys, 
demonstraatio-
videot, podcast 

Esseen palautus 

M4 
Kodin 
energiatehokkuus 

M4O1 Energiankulutus kotona 
Perustiedot kulutuksen 
mittaamisesta,energiamerkinnöistä, 
laskujen lukemisesta,  Kodin 
energiankulutuspisteet (lämmitys, valaistus, 
kodinkoneet jne.) 

M4O2 Kodin energiakatsaus 
Ohjeistus kodin energiakatsaukseen ja 
harjoituksena katsauksen tekeminen 
kotona 

M4O3 Energiatehokkuuden parantaminen 
Käytännön energiatehokkuuden 
parantaminen kotona 

5-7

Digitoitu esitys, 
demonstraatio-
videot, kirjallinen 
materiaali, podcast, 
laskenta-harjoitukset 

Laskenta-
harjoituksen 
tulos työskentely-
alueelle 

M5 
Energiatehokas 
käyttäytyminen 

M5O1 Energiatehokas käyttäytyminen 
Arkipäivän valinnat ja omien 
energiankulutustottumusten tarkastelu, 
Energiatehokas käyttäytyminen 
asumisessa ja liikkumisessa 

2-3
Kirjallinen materiaali, 
demonstraatio-
videot, nettitesti 

Lyhyt kirjoitelma 
nettitestin 
tuloksesta 

M6 Sosiaalijärjestelmän M6O1 Sosiaalijärjestelmän perusteet 2-4 Kirjallinen materiaali, Lyhyet 
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perusteet Järjestelmän rakenne ja toimijat, 
perustiedot saatavilla olevista tuista 

M6O2 Kolmas sektori 
Järjestökenttä ja heidän tukensa 
haavoittuville, mistä kaikkialta apua voi 
saada 

podcast vastaukset 
lyhyisiin 
kysymyksiin 
Moodlessa 

M7 
Energiaköyhyys ja 
haavoittuvuus 

M7O2  Energiaköyhyys ja haavoittuvaisuus 
haavoittuvuus ja sen ominaispiirteet sekä 
EU:n että Suomen tasolla, ilmiön 
tärkeimmät tilastot, haavoittuvuuden 
kannalta tärkeät ulottuvuudet, 
haavoittuvuuden terveysvaikutukset 

2-4
Digitoitu esitys, 
podcast 

M8 
Energiasta 
viestiminen 

M8O1  Energiasta viestiminen 
Viestintävälineet ja resurssit, 
Tapahtuminen järjestäminen, viestien 
luomien 

3-5
Digitoitu esitys, 
podcast, kirjallinen 
materiaali 

Monivalinta-
tehtävä 

M9 
Haavoittuvien 
kohtaaminen 

M9O1  Haavoittuvien kohtaaminen 
Sosiaaliset taidot ja empatia 4-6

Lähikoulutus, 
digitoitu esitys 

Yhteisharjoitus 

M10 Yksityisyydensuoja 

M12O1   Yksityisyydensuoja 
Yksityisyyden kunnioittaminen, 
yksityisyyden suojaan liittyvä lainsäädäntö, 
Uusi GDPR -asetus 

1-3 Kirjallinen materiaali - 

M11 ASSIST Toimet 

M10O1  ASSIST Toimet käytännössä 
Mitä energiatuutorit tulevat tekemään, 
millaisia pilotteja voidaan järjestää 

M10O2  ASSIST toimien viestintä 
Viestintäresurssien ja -välineiden esittely 

3-5
Lähikoulutus, 
digitoitu esitys 

kirjallinen tehtävä 

M12 

Energiatuutoreiden 
verkosto ja 
kokemusten 
jakaminen 

M11  Energiatuutoreiden verkosto 
Verkostoituminen, Tiedon ja kokemusten 
jakaminen, jatkuvan yhdessä oppimisen 
mahdollistaminen 

3-5
Lähikoulutus, ohjeet 
yhteisöalueen 
käyttöön 

Osallistuminen 
päätös 
seminaariin 

Module Sections 
Time 
(h) 

Teaching methods 
Requirements for 

passing the module 

M1 
Introduction to 
energy poverty and 

ASSIST program 

M1O1 Introduction to energy poverty and 

ASSIST program. Basic information about 
the causes of energy poverty, goals and 
background of ASSIST. Guidelines for using 

the remote study resources and for passing 
the course. 

2-4

Face to face teaching, 
digitalized presentation, 
written guidelines for 

passing the course 

Attending to the course 
opening seminar 

M2 
Basics of the 

Energy Sector 

M2O1 Energy sector 
Basics of energy sector, consumer markets 
and the most significant actors including 

public authorities 
M2O2 Regulation 
Consumer-relevant national regulation, 

introduction to EU regulation and energy 
policy 
M2O3 Energy costs 

Energy bills and tariffs, competitive tendering 
and switching supplier 

4-6
digitalized presentation, 
literacy, competitive 

tendering exercise 

Submitting exercise 
result to the learning 

platform 

M3 
Future of Energy 
Sector 

M3O1 Future prospects of energy sector 
Information of the foreseeable changes in the 
EU regulation, energy policy and description 

of energy poverty 

2-4
digitalized presentation, 
demonstrational videos, 
podcast 

Returning an essay 
about the topic 

M4 
Home energy 

efficiency 
M4O1 Home energy consumption 

Basics of consumption measurements, 
5-7

digitalized presentation, 

demonstrational videos, 

Submitting the result of 

the calculation exercise 
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energy labels & energy bills. Most consuming 

household activities (heating, lighting, 
electronic appliances) 
M4O2 Home energy audit 

Introduction to home energy auditing 
M4O3 Improving energy efficiency 
Practical measures to improve energy 

efficiency at home 

podcast, calculation 

exercise 

to the learning platform 

M5 
Energy efficient 
home 

M5O1 Energy efficient habits 
Energy efficient everyday choices and ways 

to monitor your consumption behaviour. 
Energy efficient habits in consumption and 
transportation. 

2-3

Literacy, demonstrational 

videos, consumption web-
test 

Short reflection about 
the results of the test 

M6 
Basics of the social 
system 

M6O1 Introduction to the social system 
Structure and actors of the social systems, 

available subsidies 
M6O2 Third sector 
Associations and their services to vulnerable 

customer groups, where to seek help 

2-4 Literacy, podcast 
Short answers to a quiz 
in moodle 

M7 
Energy poverty and 
vulnerability 

M7O2  Energy poverty and vulnerability 

Description of vulnerability and its features in 
the EU and Finnish levels. Most significant 
statistics of the phenomena, relevant societal 

mechanisms affecting energy poverty, health 
impacts of energy poverty 

2-4
digitalized presentation, 
podcast 

M8 
Communicating 
about energy 

M8O1  Communicating about energy 
Communication tools and resources, event 
organization, generating messages 

3-5
digitalized presentation, 
podcast, literacy 

Multi-choice quiz 

M9 
Facing vulnerable 
people 

M9O1  Facing vulnerable people 
Social skills and empathy. Behaviour and 

security during house visits. 

4-6
Face to face training, 
digitalized presentation 

Collaborative exercise 

M10 Privacy 

M12O1   Privacy 

Respecting and securing privacy, legislation 
related to privacy, implications of the new 
GDPR -regulation 

1-3 Literacy - 

M11 ASSIST Actions 

M10O1  ASSIST Actions in practice 
What will the HEAs do, what kind of pilots 
can be arranged 

M10O2  Communicating ASSIST actions 
Introduction of communication tools and 
resources of the ASSIST program 

3-5
Face to face training, 

digitalized presentation 

Written exercise to be 

submitted in the 
learning platform 

M12 
HEA Network and 

experience sharing 

M11  HEA Network 
Networking, sharing of information and 

experiences, enabling continuous co-learning 

3-5
Face to face training, 
literacy, HEA network 

area, discussion platforms 

Trialing the main 

discussion platform 

3. Osallistujat

3.1 Kiinnostuneet 

Assist kursseista on jaettu tietoa laajasti eri sidosryhmille. Yhteydenpito potentiaalisten 
yhteistyökumppaneiden kanssa on herättänyt kiinnostusta energiatuutoroinnin koulutuksiin 
osallistumiseen seuraavien organisaatioiden osalta: 

Motivan energianeuvojaverkosto, johon kuuluu noin 10 energianeuvonnan 

ammattilaista ympäri Suomea 

Omakotiliiton jäsen järjestöjenaktiivit (kuten puheenjohtajat), joita on noin 75 

henkilöä 

Marttaliitto, josta löytyy noin 40  vanhusten kotiasumisesta tukevaa seniorineuvojaa 
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Nuorisoasuntoliitto, jolta löytyy noin 10 nuorten asumisneuvojaa 

Takuusäätiö, jolla on noin 10 vähävaraisten kanssa työskentelää asumisneuvojaa 

Suomen Setlementtiliitto, jolla on noin 10 vähävaraisia palvelevaa asumisneuvojaa 

Diak sosio opiskelijat, joita on arviolta noin 300 uudellamaalla 

JAMK – Biotalousinstituutti, jossa opiskelee arviolta 200 haja-asutusalueiden 

talouden opiskelijaa 

Osallistujamäärät organisaatioista eivät ole vahvistuneet, mutta koulutuskutsut lähetetään 
kaikille koulutukseen sitoutuvien organisaatioiden jäsenille. 

Assist toimien ja projektin tavoittavuuden takia tavoitteena on kouluttaa energiatuutoreita 
myös muualata kuin Etelä-Suomesta. Kurssien järjestäminen eri puolilla Suomea on 
asettanut aikataulullisia viivästyksiä koulutusten kustannustehokkaaksi järjestämiseksi. 
Motivan energianevojien sekä Omakotiliiton paikalliskoordinaattoreiden koulutus aloitetaan 
21.11.2018 ja koulutusten suunnittelupalaverit Marttaliiton, Takuusäätiön sekä 
Setlementtiliiton kanssa on sovittu marras- ja joulukuuksi. Loput koulutukset odotetaan 
suoritettavan 2019 ensimmäisen kvartaalin aikana. 

3.2 Ilmoittautuminen ja osallistujien valinta 

Kursseille osallistujat tavoitetaan yhteistyöorganisaatioiden edustajien kautta, jotka 
lähettävät tiedon kursseista, niiden toteutusaikataulusta, sisällöstä ja osallistumisen 
ehdoista organisaatioidensa koulutuksesta hyötyvälle henkilökunnalle. Kurssille 
ilmoittaudutaan joko sähköpostitse tai verkkolomakkeen kautta VaasaETT:lle, joka 
ylläpitää ja päivittää luottamuksellisia listoja kursseille ilmoittautuneista ja kurssin 
suorittaneista henkilöistä. Kummallakin ilmoittautumistavalle kerätään ilmoittautumisen 
yhteydessä taustatiedot sekä täytetään ilmoittaumiskysely (liite 1), jolla kartoitetaan 
olemassa olevaa tietotasoa. 

Varsinaista akateemista pohjavaatimusta kurssille ei ole, vaan kurssi on avoin kaikille: 
kouluttamattomasta kuluttajasta energia- tai sosiaalialan ammattilaiseen. Koulutukset on 
kuitenkin suunniteltu yhdessäorganisaatioiden kanssa, joissa työskennellään jo 
haavoittuvien kuluttajaryhmien kanssa. Näin ollen koulutettavat energiatuutorit opiskelijoita 
lukuunottamatta, työskentelevät jo haavoittuvia kuluttajia palvelevissa organisaatioissa. 
Ottaen huomioon, että osallistujat tulevat hyvin erilaisista organisaatiosta, erillaisella 
osaamisella, koulutettavien tausta määrittää mitkä moduulit ja osat ovat kullekin 
osallistujalle tarpeellisia olemassa olevan tietojen ja taitoja taydentämiseksi.  

Haavoittuville kuluttajille itselleen kurssin pääsykriteeri pohjustetaan aiempaan 

tutkimustietoon ja projektin parissa tehtyyn klusterianalyysiin. Osallistujat valitaan näin 

riskiryhmistä. 

Energiatuutorointikoulutus perustuu vapaaehtoisuuteen. Kandidaatit sitoutuvat 
suorittamaan kurssin sisällön sisältäen lähiopetusseminaarit sekä etätyöskentelytehtävät. 
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Jokaista kurssille osallisujaa tiedotetaan kurssin sisällöstä, suoritustavasta sekä 
energiatuutorointiin osallistumisen odotuksista. 

Kutsuttavat osallistujat valitaan organisaatioista, joissa työskentely vaatii jo valmiiksi 
korkeaa motivaatioita haavoittuvien kuluttajaryhmien kanssa työskentelyyn. Kaikki 
koulutettavat energiatuutorit opiskelijat poislukien työskentelevät jo haavoittuvia 
kuluttajaryhmiä palvelevissa organisaatioissa. Kotikäyntejä vaativia tehtäviä jaetaan vain 
energiatuutoreille, joilla on työnantajatahon vahvistama moitteeton tausta. 

3.3 Kursseille osallistujat 

Koulutuksia ei Suomessa ole vielä toteuttu, joten koulutusten osalta osallistujista 
raportoidaan myöhemmin, koulutusten päätyttyä. Ensimmäinen koulutus alkaa 
Marraskuussa ja päättyy joulukuussa.  
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4. Kurssiarviointi

Kurssiarvionti koostuu sekä osasllitujien motivaation ja suorituksen arvioinnista sekä 
lisäksi itse kurssin laadun ja osallistujien tyytyväisyyden arvioinnista, jotta kurssin 
tehokkuutta voidaan jatkossa kehittää. Kurssin arvionti ei rajoitu kurssi suorituksen 
ajankohtaan vaan kurssin vaikutuksien arviointi jatkuu koko projektin ajan. 

Kuva 1 Kurssin tulosten arvioinnin osatekijät 

4.1 Kurssi suorituksen seuranta 

Esiseulontaan sekä vapaaehtoisuuteen perustuva kurssiosallistujien valinta antaa hyvät 
lähtökohdat omistautuneiden osallistujien löytämiseksi. Lähiopetukseen osallistuvista 
kerätään opetuspäivinä osallistujalista. Verkkoympäristössä tapahtuvan oppimisen osalta 
kurssille osallituvien aktiivisuutta seurataan sekä tehtävien palautusten seurannalla ja 
arvioinnilla sekä automaattisesti verkkoympäristön tuottaman aktiivisuusdatan avulla.  

4.2 Oppimisen arviointi ja kurssin hyväksytysti läpäiseminen 

Kurssin moduulit räätälöidään kullekin osallistujalle aiempaa tieto ja taitotasoa 
täydentäväksi. Kaikkien nimettyjen moduulien hyväksytty suorittaminen tehtävineen ja 
kurssin loppukokeineen on edellytyksenä Energiatuutorikurssin hyväksytylle 

Osallistujien 
motivaation 

arviointi 

•Aloituskysely, jolla kartoitetaan olemassa olevaa tietotasoa (ks. liite 1)

•Tyytyväisyyskysely kurssin aikana ja sen jälkeen (ks. liite 2)

Osallistujien 
oppimisen 

arviointi 

•Arviointi jokaisen moduulin lopuksi, jolla hyväksytään moduulin
suorittaminen. Arvionti voi perustua moduulissa tehtyyn tehtävään ja/tai
lopputestiin.

Kurssin 
vaikutusten 

arviointi 

•Tyytyväisyyskysely kurssille osallituneille

•Projektin suorituskykymittarit (KPIt)

•ASSIST toimien suorituskykymittarit (KPIt)
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suorittamiselle. Koulutukseen osallistuva henkilö saa onnistuneesta kurssin läpäisystä 
todistuksen sekä käyttöoikeuden ASSIST Energiatuutoreiden työskentelyalueeseen. 

Kurssin suorittaneiden Energiatuutoreiden työtä ja sen tuloksia seurataan projektin 
puitteissa projektin suorituskykymittarien ja erikseen ASSIST toimille määritettyjen  
suorituskykymittarien mukaisesti. Tulosten seurantaa varten Energiatuutoreiden 
aktiivisuutta korostetaan jo kurssin aikana. Ilman Energiatuutoreiden apua työn tulosten 
seuranta ei onnistu. 

4.3 Osallistujien arvio kurssista 

Kurssilaisten tyytyväisyyttä kurssin sisältöön ja järjetelyihin mitataan tyytyväisyyskyselyllä 

kurssin lopussa (liite 2). Tyytyväisyyskyselyä räätlöidään tarvittaessa kurssisiltöä 

vastaavaksi. Palaute otetaan huomioon seuraavaa kurssia järjestetäessä. Kerättäviin 

tietoihin kuuluu mm. mielipiteet sisällöstä, kestosta ja materiaaleista, mutta myös omasta 

oppimisesta ja tietotaidon lisääntymisestä. Palautetta voi antaa nimettömänä. 
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5. Liiteet

Liite 1. Esitietolomake 

1. Yhteystiedot

Hakijan yhteystiedot * 

Sukunimi* 

Etunimi* 

Puhelin 

Sähköposti* 

Tehtävänimike 

Työnantaja 

Yritys 

Osoite 

Postinumero ja -toimipaikka 

2. Koulutus ja aiempi kokemus

Kurssi räätlöidään osallistujien pohjaosaamisen 
perusteella: koulutuksen ja aiemman työkokemuksen 

perusteella 

Koulutusala 

Energia 

Ympäristö 

Sosiaaliala 

Muu, mikä? 

Tutkinto 

Ylempi korkeakoulututkinto 

Alempi korkeakoulututkinto 

AMK 

Muu, mikä? 

Oppilaitos 

Tutkinto 

Valmistumisvuosi 

Työkokemus 

Työnantaja 

Tehtävänimike 

Sisältö 

Ajanjakso 

Liite 2. Osallistujien kurssiarviointilomake 
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Kiitos osallistumisestasi ASSIST Energiatuutori-koulutukseen! Otathan huomioon, että voit palauttaa lomakkeen myös 
nimettömänä. 

Etunimi 

Sukunimi 

Sähköpostiosoite 

Arviointi asteikolla 1 - 5  (1 = Heikko, 2 = Tyydyttävä, 3 = Hyvä, 4 = Erittäin hyvä, 5 = Erinomainen) 

Kysymys 
Numero 
arvostelu 

Lisäkommentit 

1. Kuinka soveltuvana pidit koulutuksen

kestoa?

2. Millaiseksi koit etäoppimismateriaalien

tason?

3. Kiinnostuksesi perehtyä koulutuksen

teemoihin koulutuksen jälkeenkin?

4. Koulutusmateriaalien soveltuvuus
opintotavoitteisiin

5. Millainen oli tukipalvelujen taso
koulutuksen aikana?

6. Kuinka kurssi vastasi odotuksiasi?

7. Millaiseksi arvioit tietotasosi energia-
asioissa ennen kurssin suorittamista?

8. Millaiseksi arvioit tietotasosi energia-
asioissa kurssin suorittamisen
jälkeen?

9. Millaiseksi arvioit tietotasosi
energiaköyhyyden sosiaaliseen
ulottuvuuteen ennen kurssin

suorittamista?

10. Millaiseksi arvioit tietotasosi
energiaköyhyyden sosiaaliseen

ulottuvuuteen kurssin jälkeen?

11. Millaiseksi arvioit viestintätaitosi

ennen koulutusta?

12. Millaiseksi arvioit viestintätaitosi

koulutuksen jälkeen?

13. Kuinka todennäköisesti suosittelisit
kurssia tutullesi/kolleegallesi?

(1 = En missään nimessä; 2 = En toistaiseksi; 3 = Saattaisin suositella; 4 

= Suosittelisin; 5 = Antaisin vahvan suosituksen) 

14. Mikä osa koulutusta oli sinulle

mieluisin?

15. Olen motivoitunut auttamaan ja
ohjeistamaan arjessa kohtaamiani
ihmisiä energia-asioiden parissa
koulutuksen jälkeen

(1 = En missään nimessä; 2 = En toistaiseksi; 3 = Saattaisin olla; 4 = 
Olen motivoitunut; 5 = Olen erittäin motivoitunut) 

16. Muita kommentteja, ehdotuksia,
suosituksia, palautetta..
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