
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -hanke-  

ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen Nro 754051 nojalla. 

  

D3.3 Raportti toteutuneesta 

energiatuutorikoulutuksesta  

 

Suomi 



D3.3 Raportti toteutuneesta energiatuutorikoulutuksesta, Helmikuu 2020 

 

 

  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastuuvapauslauseke 

Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia, eikä niitä voida pitää EASME:n (Pienistä ja 
keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanoviraston) virallisina kantoina.  
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Yleiskatsaus  
 

Tässä raportissa kerrotaan ASSIST-hankkeessa toteutuneesta 
energiatuutorikoulutuksesta. Raportti on päivitys aikaisempaan, helmikuussa 2019 
julkaistuun Koulutusraporttiin. Tuossa vaiheessa koulutusten sisältö oli päätetty, 
virtuaaliympäristön materiaalit oli luotu ja verkkoympäristö valmisteltu. Samoin oltiin otettu 
yhteyttä moniin tahoihin ja kohdeyleisöihin, joille energiatuutorikoulutuksen arveltiin olevan 
kiinnostavaa tai hyödyllistä. Koulutusraportissa kuvailtiin myös työtä, jota oltiin tehty näiden 
tahojen houkuttelemiseksi mukaan. Koulutusraportissa kuvailtiin myös suunnitellut 
palautejärjestelmät.  

Alusta alkaen ASSIST-energiatuutorikoulutusohjelmat on suunniteltu järjestettävän 
räätälöityinä kokonaisuuksina, riippuen kohderyhmän taustatiedoista, pohjaosaamisesta ja 
aiemmasta koulutuksesta. Näin myös tehtiin. Kurssit räätälöitiin sekä sisällön että 
opetusmenetelmien osalta yhdessä eri organisaatioiden kanssa. Pääosa koulutetuista 
henkilöistä lähti mukaan ammatillisen kiinnostuksen vuoksi. 

Suunnittelussa painotettiin kurssin suorittamisen vaivattomuutta, sillä energiatuutorikoulutus 
perustuu vapaaehtoisuuteen ja henkilökohtaiseen kiinnostukseen ja jopa 
harrastuneisuuteen. Korkean koulutustason maassa olisi ehkä tarkoituksenmukaisempaa 
koulutuksen sijaan puhua valmennuksesta, sillä kyseessä ei ole auditoitu ja sisällöltään tai 
vaatimustasoltaan tarkasti määritelty koulutus, vaan luentosarja ja materiaalipaketti, jonka 
tarkoituksena on ennen kaikkea herkistää osallistujia käsiteltäviin aihepiireihin. Selvyyden 
vuoksi tässä raportissa puhutaan kuitenkin edelleen koulutuksesta, niin kuin hankkeen 
aikaisemmassakin raportoinnissa on tähänkin asti tehty. 

Koulutusmateriaalit ja kurssin rakenne 
 

Kurssit toteutettiin monimuoto-opetuksena, sisältäen sekä lähiopetusta että etäoppimista 
verkkoympäristössä tai muiden oppimateriaalien ja kotitehtävien avulla. 
Energiatuutorikursseja varten laadittu koulutussisältö ja -materiaali järjesteltiin 
moduulirakenteen muotoon Taulukon 2 mukaisesti. Materiaali on saatavilla 
verkkoympäristössä osoitteessa http://ASSIST2020.eu/. Verkkoympäristössä on kullekin 
moduulille kalvosarja, opetusvideo ja joillekin moduuleille suoritustehtävät. Lisäksi laadittiin 
erilliset koulutuskalvosarjat ja tulostetut oppimateriaalipaketit jokaisen kurssin seminaaria 
varten. 

Kullekin opetusryhmälle tarjottu kurssi sisältää valikoidun määrän opetussisältöjä. 
Talukossa 2 on kuvattuna ASSIST-hankkeen yleiseurooppalainen kurssisisältörakenne. 
Vihreällä taustalla on merkitty moduulien osoittamat oppisisällöt, jotka ovat kaikille yhteisiä. 
Muiden moduulien osalta sisältö räätälöitiin kohdeyleisöä ajatellen esimerkiksi niin, että 
sosiaalialan toimijoille keskityttiin energia-asioihin ja puolestaan energia-alan toimijoille 
painotettiin ongelman sosiaalisia kysymyksiä ja yhteiskunnallista ulottuvuutta. Kurssit 
suunniteltiin yhteistyöorganisaatioiden kanssa. 

 

 

 

http://assist2020.eu/
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Taulukko 1. Energiatuutorikoulutuksen moduulirakenne (v. 2019) 

Moduuli Osiot 
Aika 

(t) 
Opetus-

menetelmät 

Velvoite 
moduulin 

läpäisemiseksi 

M1 

Johdatus 
energiaköyhyyteen 
ja ASSIST-
projektiin 

M1O1 Johdatus energiaköyhyyteen ja 
ASSIST-hankkeeseen 
Perustiedot energiaköyhyydestä ja 
ASSIST-hankkeen tavoitteista ja 
taustoista. Ohjeistus Energiatuutorikurssin 
suorittamisesta, etäoppimisesta ja 
verkkoympäristöstä  
 

2-4 

Lähiopetus, digitoitu 
esitys, kirjalliset 
ohjeet kurssin 
suorittamisesta 

Koulutukseen 
osallistuminen 

M2 
Energiasektorin 
perusteet 

M2O1 Energiasektori 
Perustiedot energiasektorista, 
kuluttajamarkkinoista, ja 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 
liittyen energiaköyhyyteen  
 

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 
perusteet 

M6O1 Sosiaalijärjestelmän perusteet  
Järjestelmän rakenne ja toimijat, 
perustiedot saatavilla olevista tuista 
 
M6O2 Kolmas sektori  
Järjestökenttä ja heidän tukensa 
haavoittuville, mistä kaikkialta apua voi 
saada 
 

2-4 
Kirjallinen 
materiaali, podcast 

Lyhyet 
vastaukset 
lyhyisiin 
kysymyksiin 
Moodlessa 

M7 
Energiaköyhyys ja 
haavoittuvuus 

M7O2 Energiaköyhyys ja haavoittuvaisuus 
Haavoittuvuus ja sen ominaispiirteet sekä 

2-4 
Digitoitu esitys, 
podcast 
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EU:n että Suomen tasolla, ilmiön 
tärkeimmät tilastot, haavoittuvuuden 
kannalta tärkeät ulottuvuudet, 
haavoittuvuuden terveysvaikutukset 
 

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-hankkeen 
tapahtumat, 
toiminnot ja niiden 
järjestäminen 

M10O1 ASSIST käytännössä 
Mitä energiatuutorit tulevat tekemään, 
millaisia pilotteja voidaan järjestää 
 
M10O2 Hankkeesta 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 

 

Kurssien suunnittelu ja opiskelijavalinta 

Tiedollista tai akateemista pohjavaatimusta kurssille ei ole, vaan kurssi on avoin kaikille. 

Ottaen huomioon, että osallistujat tulevat hyvin erilaisista organisaatiosta, erilaisella 

osaamisella, koulutettavien tausta määrittää mitkä moduulit ja osat ovat kullekin 

osallistujalle tarpeellisia olemassa olevan tietojen ja taitojen taydentämiseksi.  

Kursseille osallistujat tavoitettiin yhteistyöorganisaatioiden edustajien kautta ja avulla. Kaikki 

koulutettavat energiatuutorit, opiskelijoita lukuun ottamatta, työskentelivät jo haavoittuvia 

kuluttajaryhmiä palvelevissa organisaatioissa. Varsinaista esivalintaa kurssille osallistujista 

ei tarvinnut enää tehdä VaasaETT:n taholta, kuten Koulutusraportissa oli ennakoitu. Kaikki 

mukaan lähteneet osallistujat olivat jo riittävän motivoituneita energiatuutoritoimintaan ja 

pienituloisten kuluttajaryhmien kanssa työskentelyyn.  

Yhteistyöorganisaatiot lähettivät mainokset ja ilmoitukset seminaareista ja kursseista, 

osallistumisen ehdoista organisaatioidensa koulutuksesta hyötyvälle väelle (kuten 

henkilökunnalle tai opiskelijoille). Kurssille ilmoittauduttiin joko aloitusseminaarissa, 

sähköpostitse, tai virtuaaliympäristön kautta. VaasaETT ylläpitää luottamuksellisia listoja 

kursseille ilmoittautuneista ja kurssin suorittaneista henkilöistä. 

Toteutunut koulutus ja energiatuutorit 
Jokaiseen järjestettyyn energiatuutorikurssiin kuului seminaari- tai lähiopetuspäivä, jossa 

käsiteltiin energiaköyhyyttä käsitteenä ja ilmiönä, ja kerrottiin koulutuksen tavoitteista ja 
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kurssin suorittamisen vaatimukset. Kontaktipäivän muu sisältö riippui koulutettavasta 

ryhmästä, lukuun ottamatta ryhmää 6, jonka opetus tapahtui kokonaan 

virtuaaliympäristössä.  

Toteutuneet lähiopetuspäivät ja kurssin suorittaneet opiskelijaryhmät on esitelty Taulukossa 

3. Jokaiselle ryhmälle valittiin heidän osaamistasostaan riippuen kotitehtäviä tai 

itseopiskelua. Kaikille ryhmille jaettiin myös seminaaripäivinä materiaalia kotiin. Taulukossa 

3 on esitelty myös arvio kokonaistyömäärästä, jonka kurssin loppuun asti suorittaneet 

opiskelijat keskimäärin käyttivät. 

Energiatuutorointikoulutus perustuu vapaaehtoisuuteen, ja tästä syystä koulutusraportissa 

ennakoitua sitoutumisvaatimusta suorittaa kurssi loppuun ei ollut, mutta osallistujia 

lämpimästi rohkaisiin suorittamaan kurssi loppuun. Aloitusseminaarit olivat miltei 

poikkeuksetta kurssien tärkein osuus. Moni koulutukseen osallistunut henkilö osallistuikin 

vain kiinnostavaan aloitusseminaariin, eikä palauttanut kotitehtäviä tai muita 

suoritusvaatimuksia. Kurssin suorittaneille lähetettiin energiatuutoridiplomi ja pieni 

lahjakortti.  

 

Taulukko 3: Energiatuutoriryhmät ja kurssit 

      

 

 

Kurssi 

 

 

 

Seminaari-

päivä 

 

 

 

Arvioitu 

kokonaistyö

määrä  

 

Osallistujien lukumäärä 

Aktiiviset 

tuutorit 

Kurssin 

aloittan

eet 

Kurssin 

loppuun asti 

suorittaneet  

Kurssi 1 

(Korjausneuvojat) 

06/06/2019 

Helsinki 
yht. 10 tuntia  

11 13 11 

Kurssi 2 

(Sosiaalialan 

työntekijät ) 

07/02/2019 ja 

10/10/2019 

Helsinki 
yht. 40 tuntia 

7 7 1 

Kurssi 3 (Energia-

alan opiskelijat ) 

23/09/2019 ja 

26/09/2019 

Espoo 
yht. 20 tuntia 

15 24 15 

Kurssi 4 

(Energianeuvojat) 

25/09/2019 

Helsinki min. 5 tuntia 
11 25 11 

Kurssi 5 (Ikäihmiset) 
11/11/2019 

Helsinki yht. 40 tuntia 
2 2 0 

Kurssi 6 (Muut 

energia-alan osaajat) 

(vain virtuaali-

ympäristö) yht. 40 tuntia 
3 123 5 
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Kurssi 7 

(Kyläavustajat) 

26/11/2019 

Raasepori yht. 40 tuntia 
19 19 3 

YHTEENSÄ   69 224 46 

 

Taustaltaan koulutetut ovat energia-alan ammattilaisia ja opiskelijoita, korjausneuvojia, 

sosiaalialan työntekijöitä, kyläneuvojia ja tavallisia kansalaisia. Energiatuutorikoulutuksen 

muodollisesti suoritti loppuun 46 henkilöä, mutta huomattavasti useampi henkilö aloitti 

koulutuksen, tai oli aktiivisesti mukana ASSIST-hankkeen toiminnoissa. Raportissa D5.3 

kuvaillaan energiatuutoreiden järjestämiä tapahtumia ja muuta aktiivisuutta, kuten 

kotikäyntejä. 

Seuraavassa kappaleessa esitellään erilaiset energiatuutoriryhmät ja heille toteutetut 

kurssit.  

Korjausneuvojat 

Vanhustyön keskusliitto (VTKL) tarjoaa korjausneuvontaa ikääntyneille kuluttajille erilaisissa 

kiinteistöjen ylläpitokysymyksissä. Neuvonta on maksutonta. Korjausneuvojat ovat 

rakennusinsinöörejä tai muita talotekniikan ammattilaisia. Kotikäyntien aikana he arvioivat 

asunnon muutos- ja remontointitarpeita yhdessä asukkaan kanssa. He avustavat myös 

korjaus- ja remontointiapurahojen hakemisessa. Näihin lukeutuu myös uudet 

energiaremonttiavustukset. 

Korjausneuvojilla on maan laajuisesti poikkeuksellisen hyvä mahdollisuus auttaa 

haavoittuvia kuluttajia myös energiaan liittyvissä kysymyksissä, joita ovat erityisesti 

pientalojen lämmitysjärjestelmäkysymykset. Korjausneuvojien seminaarissa keskityttiin 

energiatehokkaisiin käyttäytymistapoihin, energian hinnan muodostumiseen ja 

energiaviestintään. Korjausneuvojille jaettiin suuria määriä ASSIST-hankkeessa laadittuja 

Energiansäästöoppaita, joissa käydään läpi keskeisimmät ja helpot tavat säästää 

energiakustannuksissa.  

Korjausneuvojilla on erinomainen tekninen ammattitaito ja heidän työnsä keskiössä on 

haavoittuvien kuluttajien neuvominen, joten neuvojilta ei edellytetty seminaarin lisäksi 

kotitehtäviä kurssin suorittamiseksi.  

Sosiaalialan työntekijät  

Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry on järjestö, joka järjestää asumiseen ja 

elämänhallintaan liittyviä palveluita pienituloisille nuorille ja opiskelijoille. Organisaation 

henkilöstölle suunnatut seminaarit keskittyivät sähkön tehokkaaseen käyttöön, 

sähkösopimusten kilpailuttamiseen sekä energiatehokkuuteen kaukolämmöllä 

lämmitetyissä asunnoissa.  

Yksi henkilö suoritti koko virtuaaliympäristön koulutusohjelman, joten vain hänelle voitiin 

lähettää energiatuutoridiplomi. On kuitenkin huomattava, että seminaareista saatu palaute 

oli erinomaista, ja moni kertoi varmasti hyödyntävänsä uusia hyödyllisiä tietoja 

asiakaspalvelutyössään pienituloisten nuorten kanssa. Lisäksi henkilöstölle jaettiin suuria 

määriä painettuja energiansäästölehtisiä jaettavaksi nuorille asukkaille. 
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Kuva 1. Syksyn 2019 koulutusseminaareihin on kuulunut interaktiivinen osuus, jonka avulla on autettu 

osallistujia hahmottamaan, että energiankulutus on myös henkilökohtainen ja elämäntyyleihin liittyvä kysymys. 

Koulutusseminaarissa 10. lokakuuta 2019 osallistujien omat energiansäästövinkit koottiin fläppitaululle 

Energia-alan yliopisto-opiskelijat 

Aalto-yliopistossa järjestettiin kaksi energiatuutorikoulutusseminaaria syyskuussa 2019. 

Seminaarit olivat avoimia kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle ja niitä 

mainostettiin laajasti kampuksella ja kahden eri energia-alan kurssin aloitusluennolla.  

Seminaari suunniteltiin yhdessä Aalto-yliopiston energiatieteiden opettajien kanssa, ja se 

sisällytettiin osaksi erästä energiatieteiden oppiaineen kurssia niin, että osallistumalla 

seminaariin ja tekemällä kotitehtävät kurssin opiskelijat hyvittivät yhden harjoitustehtävän 

(joita tämän energiatieteiden yliopistokurssin suorittaakseen opiskelijoiden täytyi siis 

suorittaa useita). Energiatuutorikoulutuksesta tehtiin täten houkutteleva vaihtoehto kurssin 

opiskelijoille, joita aihepiiri kiinnosti. 

Opiskelijoiden räätälöity koulutus keskittyi kodin energiakysymyksiin ja energiaviestintään. 

Energiatuutorikoulutuksen työmäärä täytyi suhteuttaa kurssin muiden harjoitusten arvioidun 

työmäärän kanssa, jotta se olisi tasapainoinen osuus kurssia ja houkutteleva vaihtoehto 

opiskelijoille. Seminaareihin osallistui yhteensä 24 opiskelijaa, joista 15 suoritti koulutuksen 

loppuun. Palaute seminaarista oli erinomaista, mutta opiskeljoiden mielestä se olisi voinut 

olla myös kestoltaan pidempi. 

Energianeuvonnan ammattilaiset 

Kansalaisten energianeuvontapalvelut järjestää Motiva Oy, joka on valtion omistama 

kestävän kehityksen yhtiö. Motiva koordinoi alueellisten energianeuvojien verkostoa, johon 

kuuluu paikallisia energiakonsulttiyrityksiä tai kunnallisia energiatoimistoja. Neuvontaa 

tarjotaan ensisijaisesti puhelimitse, mutta jotkut energianeuvojat tekevät myös kotikäyntejä.  
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Energianeuvojilla on energiatuutorikoulutuksen tarjoamat tiedot ja taidot, sillä he ovat 

kotitalouksien energiansäästön, energiatehokkuuden ja energianeuvonnan ammattilaisia. 

Energianeuvojien seminaarissa kerrottiin ASSIST-hankkeen energianeuvojille suunnatun 

kyselytutkimuksen tuloksista, energiaköyhyydestä ilmiönä ja ratkaisuvaihtoehdoista 

Suomessa. Luento toi osallistujapalautteen mukaan tärkeän ja hyödyllisen näkökulman 

energianeuvojille heidän omaan päivittäiseen työhönsä. 

Moni energianeuvoja on ollut mukana ASSIST-hankkeen toiminnassa jo vuodesta 2018 

lähtien, ja myös avustanut ja neuvonut hankekumppania ASSIST-hankkeen toimintojen 

käynnistämisvaiheessa. Energiatuutoreita ovat taulukon 1 mukaan ne henkilöt, jotka 

osallistuivat energianeuvojien seminaariin ja ystävällisesti ovat osallistuneet syksyllä 2019 

ASSIST-hankkeen kuluttajakyselyn levittämiseen ja vastanneet energiatuutorikyselyyn 

osana työpakettia 4. 

Haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien edustajat: vertaisneuvojat 

Paikallisen kansalaisjärjestön kanssa marraskuussa 2019 järjestetyssä energiakahvilassa 

kaksi ikäihmistä kiinnostui energiatuutoroinnista (katso raportti 5.3 liittyen ASSIST-

hankkeen aktiviteetteihin). Heille toimitettiin erillinen itseopiskelumateriaali ja kotitehtävät, 

jotka liittyivät energiakahvilassa käsiteltyihin aiheisiin kodin energiansäästöstä ja 

sähkösopimusten kilpailuttamisesta. Toistaiseksi henkilöt eivät ole palauttaneet kotitehtäviä, 

joten heitä ei voi ASSIST-hankkeen sisäisten kriteerien vuoksi vielä laskea 

energiatuutoreiksi. Yhteydenpito henkilöiden kanssa on aktiivista, ja he ovat kertoneet 

aktivisesti tekevän energiatuutorityötä ystäviensa parissa. 

Kyläavustajat 

Suomen kylät ry yhdistää noin 4000 paikallista kyläyhdistystä ympäri maata. 

Kansalaisjärjestö työllistää kyläavustajia, jotka tukevat ihmisiä näiden päivittäisissä 

askareissa kuten koti- tai korjaustöissä. Apua hakevat ensisijaisesti ihmiset, joilla on 

heikentynyt kyky selviytyä kotitaloustehtävistä, kuten vanhukset tai yksinhuoltajataloudet.  

Kyläavustajille järjestettiin marraskuussa 2019 puoli päivää kestävä seminaari, jonka 

painopiste oli kotitalouksien käytännön energiansäästönäkökohdissa. Koulutuksen 

suorittamiseksi osallistujien tuli suorittaa ryhmälle erikseen laaditut ennakkotehtävät ja myös 

kotitehtävät.  

Tätä raporttia kirjoitettaessa (31. tammikuuta 2020) kolme kyläneuvojaa on muodollisesti 

suorittanut koulutuksen. Samasta syystä kuin kurssien 2 ja 5 osallistujat, myös kaikki tämän 

kurssin osallistujat lasketaan aktiivisiksi tuutoreiksi, sillä koulutuksessa tarjotut tiedot ovat 

hyödyllisiä heidän päivittäisessä työssään, jossa he auttavat heikommassa asemassa olevia 

kansalaisia. 
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Kuva 2: Kyläavustajien koulutusseminaari marraskuussa 2019 

Muut energia-alan ammattilaiset ja kiinnostuneet kansalaiset 

Muut energiatuutorit ovat suomalaisia, jotka ovat suorittaneet energiatuutorikoulutuksen 

virtuaaliympäristössä. 

Kurssiarviointi 
Kaikilta osallistujilta pyydettiin palautetta koulutuksista seminaaripäivän yhteydessä lyhyellä 

palautekyselyllä. Lomakkeessa pyydettiin yleisarvosana koulutuksesta asteikolla 1–5, 

samoin kuin arvio koulutuksen kiinnostavuudesta ja hyödyllisyydestä. Palautteen sai antaa 

nimettömästi, ja palautteita hyödynnettiin seuraavien seminaaripäivien ja kurssien 

suunnittelussa. 

Muutamaa kuukautta myöhemmin osallistujia pyydettiin vastaamaan laajempaan kyselyyn, 

jossa heidän tuli analysoida omien tietojen ja taitojen karttumista ja koulutuksen 

hyödyllisyyttä suhteessa omaan työhön. Tämän kyselyn tuloksista kerrotaan raportissa 

D4.5. 

Aikaisemmassa koulutusraportissa kuvattua aloituskyselyä ei kurssien osallistujia pyydetty 

täyttämään. Tämä oli tarpeetonta, sillä osallistujien tietotaso oli jo selvillä ennen kurssien 

alkua. Kurssit suunniteltiin yhdessä yhteistyöorganisaatioiden kanssa, ja suunnittelun 

lähtökohtana oli osallistujien tiedolliset ja taidolliset tarpeet. Yhdellä kurssilla (Kurssi 7) 

osallistujia pyydettiin täyttämään esitehtävä, jonka tarkoituksena oli orientoida osallistujia 

seminaarin aihepiiriin omien kokemusten pohjalta. 

Energiatuutorikoulutusten keskeinen tavoite oli valmentaa osallistujia haavoittuvien 

kuluttajien kohtaamisessa energianiukkuuden lieventämiseksi. ASSIST-hankkeen 

keskeinen suorituskykymittari olikin energiaohjausta saaneiden kuluttajien lukumäärä. 

Työpaketin 5 raporteissa esitellään kurssin suorittaneiden energiatuutoreiden aktiivisuutta 

koulutuksen jälkeen (hankekielellä “ASSIST-toimintoja” eli “ASSIST Actions”) ja arvioidaan 

erilaisten suorituskykytavoitteiden saavuttamista. 
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Kuva 1 Kurssin tulosten arvioinnin osatekijät 

Poikkeama suunnitellusta  
Helmikuussa 2019 julkaistun Koulutusraportin mukaan Suomessa suunniteltiin 
alunperin järjestettäväksi 5–6 kurssia taulukon 1 mukaisesti. 
 
Taulukko 2. Alkuperäinen koulutussuunnitelma eri osallistujaryhmille helmikuulta 2019 

       

 

 

Kurssin 

nimi 

 

 

 

Sijainti 

 

 

 

Kesto 

 

 

 

Aikataulu 

 

Osallistujat 

Ilmoittau-

tuneiden 

määrä 

Osallistujien tausta 

Kurssin 

hyväksytysti 

suorittaneide

n määrä 

ASSIST 

kurssi 1 

(Energia-

alan 

neuvojat) 

Lähipäivä

: Helsinki 

Etä-

opinnot 

yht. 20 tuntia (sis. 

lähiopetuksen ja 

etäopetusmateriaali

t)  

Marrasku

u - 

Joulukuu 

2018 

Arvio: 10 

henkilöä 

Motivan energia-

neuvoja-verkoston 

neuvojat ja 

Omakotiliiton jäsen 

järjestöjen aktiivit, 

jotka tekevät 

neuvontatyötä  

Julkaistaan 

koulutuksen 

lopuksi 

Assist 

kurssi 2 

(Nuorten 

neuvojat) 

Lähipäivä

: Helsinki 

Etä-

opinnot 

yht. 38 tuntia 

(sis. lähiopetuksen 

ja 

etäopetusmateriaali

t) 

Joulukuu 

2018 - 

Tammiku

u 2018 

Arvio: 20 

henkilöä 

Haavoittuvien 

nuorten 

taloudenhallinnan 

ja asumisen 

Julkaistaan 

koulutuksen 

lopuksi 

 

Osallistujien 
motivaation 

arviointi

• Esitehtävä, jonka avulla orientoidaan kurssin aihepiiriin

• Lyhyt tyytyväisyyskysely välitttömästi seminaaripäivän jälkeen

Osallistujien 
oppimisen 
arviointi

• Kotitehtävät

• Virtuaaliympäristön käyttäjille: Tehtävä jokaisen moduulin lopuksi, jolla 
hyväksytään moduulin suorittaminen. 

Kurssin 
vaikutusten 

arviointi

• Tyytyväisyyskysely kurssille osallistuneille

• ASSIST-hankkeen suorituskykymittarit (KPIt) (kaikki työpaketit)

• ASSIST-toimintojen suorituskykymittarit (KPIt) (työpaketti 5)
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neuvonta-

ammattilaiset 

Assist 

kurssi 3 

(Iäkkäiden 

palvelu-

neuvojat) 

Lähipäivä

: N/A 

 Etä-

opinnot 

yht. 30 tuntia 

(sis. lähiopetuksen 

ja 

etäopetusmateriaali

t) 

Tammiku

u - 

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. lähiopetuksen 

ja 

etäopetusmateriaali

t) 

Tammiku

u - 

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. lähiopetuksen 

ja 

etäopetusmateriaali

t) 

Helmikuu 

- 

Maaliskuu 

2019 

Arvio: 

vähintään2

0 henkilöä  

Energiatehokkuude

n opiskelijat 

Julkaistaan 

koulutuksen 

lopuksi 

Assist 

kurssi 6 

(Haavoittu

-vat 

kuluttajat) 

Lähipäivä

: N/A 

Etä-

opinnot 

yht. 40 tuntia 

(sis. lähiopetuksen 

ja 

etäopetusmateriaali

t) 

Tammiku

u - 

Helmikuu 

2019 

Arvio: 10 

henkilöä 

Haavoittuvat 

kuluttajaryhmät  

Julkaistaan 

koulutuksen 

lopuksi 

 

ASSIST-hankkeen alusta lähtien VaasaETT on ollut yhteydessä yli sadan eri 

organisaation, järjestön, yrityksen, koulutuslaitoksen tai viraston kanssa ja kertonut EU-

rahoitteisen hankkeen teemoista ja tavoitteista ja hankkeen kautta tarjottavista koulutus- 

ja seminaaripalveluista. Kaiken kaikkiaan 224 henkilöä ilmoittautui koulutukseen, mikä 

kertoo siitä, että aihepiirit ovat kiinnostavia ja ne koetaan tärkeiksi. Tavoitetta 75:stä 

muodollisen ASSIST-energiatuutorikoulutuksen saaneesta henkilöstä ei kuitenkaan 

saavutettu. Kaikesta huolimatta, 46 koulutettua energiatuutoria on hyvä luku Suomessa. 

Täytyy myös muistaa, että ASSIST-hankkeen 75 koulutetun tuutorin tavoite on sama 

kaikissa hankemaissa, riippumatta maan väkiluvusta. 

Keskusteluja käytiin huomattavan monen organisaation kanssa, mutta kaikki neuvottelut 

eivät valitettavasti konkretisoituneet muun muassa käytännön seikkojen, kuten 

henkilöstön vaihtumisen tai akateeminen kalenterin vuoksi. Esimerkiksi 

Koulutusraportissa tavoiteltiin, että sosiaalityön opiskelijoille tarjottaisiin kurssi 

yhteistyössä aiheeseen sopivan ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutussisällön 

integroiminen koulutusohjelmaan osoittautui kuitenkin aikataulullisesti ja sisällöllisesti 

hankalammaksi tehtäväksi kuin alun perin oltiin ajateltu. Energiayhtiöiden tapauksessa 

ongelmaksi osoittautui kiinnostuksen ja yhteisten tavoitteiden puute.  
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Merkittävin syy lienee kuitenkin se, että ASSIST-hankkeen lähtökohta on kouluttaa 

eurooppalaisia energiatuutoreita vapaaehtoispohjalta. Malli ei osoittautunut sopivaksi 

Suomen kontekstiin. Tämän osoittaa se, että vain muutama henkilö suoritti 

virtuaaliympäristössä energiatuutorikoulutuksen loppuun asti itsenäisesti vapaa-ajalla, 

ilman jonkin organisaation tai työnantajan tukea tai rohkaisua. Neljänkymmenen tunnin 

arvio kurssin suoritustyömäärästä on kohtuuttoman suuri aiheista, jotka saattavat 

vaikuttaa hankalilta, uusilta ja monimutkaisilta. On myös selvää, että energiamarkkinat 

ovat jatkuvassa muutoksessa, mikä vaatii ammattilaisiltakin jatkuvaa tietojen 

päivittämistä ja työaikaa. 

Täytyy muistaa myös se, auditoimattomaan valmennukseen osallistuminen ei ehkä 

joidenkuiden mielestä tunnun houkuttelevalta maassa, jossa tutkintoon johtavalla 

koulutuksella on vahva asema ja koulutuksen laatua valvotaan tarkasti. Hankkeen 

vaikuttavuutta olisi saattanut lisätä tuomalla koulutusmateriaaleja esteettömästi kaikkien 

kansalaisten helposti saataville ilman vaatimusta rekisteröityä virtuaaliympäristöön.  

Johtopäätökset 

ASSIST-hankkeen alusta lähtien VaasaETT on ollut yhteydessä yli sataan eri 

organisaatioon, järjestöön, yritykseen, koulutuslaitokseen ja virastoon, ja kertonut EU-

rahoitteisen hankkeen teemoista, tavoitteista ja hankkeen kautta tarjottavista maksuttomista 

koulutus- ja seminaaripalveluista. Mukaan lähti moni organisaatio, joka oivalsi lisäarvon, jota 

yhteistyö heidän jäsenkunnalleen, työntekijöilleen tai hyödynsaajilleen tuotti. 

Koulutukset suunniteltiin yhdessä organisaatioiden kanssa, jotta koulutuksista saataisiin 

mahdollisimman hyödyllisiä sekä koulutettaville että lopulta kansalaisille, joita koulutettavat 

henkilöt lopulta tulisivat avustamaan ja neuvomaan. Koulutettavat olivat ensisijaisesti 

henkilöitä, jotka olivat jo tekemisissä pienituloisten tai muuten heikommassa asemassa 

olevien henkilöiden kanssa. Palaute seminaareista oli erinomaista ja ne ovat tukeneet 

osallistujien ammatillista kehittymistä.  

ASSIST-hankkeen lähtökohta kouluttaa eurooppalaisia energiatuutoreita 

vapaaehtoispohjalta on ongelmallinen, eikä osoittautunut sopivaksi Suomen kontekstiin. 

Tämän vahvistaa se, että vain muutama henkilö suoritti virtuaaliympäristössä 

energiatuutorikoulutuksen loppuun asti itsenäisesti, ilman jonkin organisaation tai 

työnantajan tukea tai rohkaisua. Neljänkymmenen tunnin vaatimus työmäärästä on myöskin 

kohtuuttoman suuri itsenäiseen opiskeluun aiheista, jotka saattavat olla uusia ja vaikuttaa 

hankalilta. Kiinnostus kursseja kohtaan on kuitenkin ollut suurta, sillä kaiken kaikkiaan 

energiatuutorikoulutuksen aloitti 224 henkilöä.  

Haasteita saavuttaa tavoiteltu 75 koulutetun energiatuutorin ryhmä hankkeen aikataulussa 

luultavasti aiheutti myös se, että ASSIST-hankkeessa koulutusmarkkinoinnissa käytettiin 

vahingollisesti aluksi ASSIST-hankkeen teemasanasta ”energy poverty” käännössanaa 

energiaköyhyys tai sen lieventäminen, mutta sana ei Suomessa ole kovinkaan tuttu tai 

käyettty sana, eikä yhteiskunnalliselle ilmiölle ole täällä edes annettu virallista määritelmää. 

Siinä missä energiansäästö, energiatehokkuus ja energiakustannusten suuruus ovat 
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useimpia suomalaisia kiinnostavia teemoja, energiaköyhyydellä voi olla mielikuvallisesti 

negatiivinen kaiku. ASSIST-hankkeen koulutuksissa puhutaan energiasta, eikä niinkään 

köyhyydestä (vrt. energiaköyhyyden pääsana on köyhyys, mutta englanninkielisen termin 

”energy poverty” pääsanana on energia).   

Kaikesta huolimatta, 46 ASSIST-hankkeen muodollisten kriteereiden mukaisesti koulutettua 

energiatuutoria on hyvä luku Suomessa. Täytyy myös muistaa, että ASSIST-hankkeen 75 

koulutetun tuutorin tavoite on sama kaikissa kuudessa hankemaassa, riippumatta maiden 

erilaisista väkiluvuista  
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